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БиХ, Народна скупштина Републике Српске, на Седамна-
естој посебној сједници, одржаној 4. октобра 2013. године, 
донијела је  с љ е д е ћ и

З АКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Инфор-

мацију о активностима на успостављању система коорди-
нације процеса европских интеграција у БиХ.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-2114/13 Предсједник
4. октобра 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 
118/08) и члана 7. Закона о извршењу Буџета Републике 
Српске за 2013. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на 29. 
сједници, одржаној 03.10.2013. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у укупном износу од 

1.603.000,00 КМ из Програма социјалног збрињавања рад-
ника. Наведеним износом збринуто je 1.225 радника из 48 
предузећа, који су процесом стечаја предузећа остали без 
запослења или су испунили услов за старосну пензију.

II
Средства из тачке I Одлуке у износу од 1.584.852,06 КМ 

намијењена су Фонду ПИО Републике Српске, и то:
- 1.146.634,09 КМ за уплату доприноса за предузеће: 

“Билећанка” ТК АД Билећа (измирење дијела обавеза);
- 438.217,97 КМ односи се на уплату доприноса за 78 

радника из 44 предузећа, који су испунили услов за старосну 
пензију, а у складу са Рјешењем Владе Републике Српске, 
број: 04/1-012-2-51/13, од 17.01.2013. године, пријавили се 
Фонду ПИО РС по Јавном позиву до 31.08.2013. године.

Преостала средства из тачке I Одлуке у износу од 
18.147,94 KM намијењена су Заводу за запошљавање Ре-
публике Српске и користиће се за измирење доприноса 
за осигурање од незапослености за раднике из предузећа: 
УТП “Козаратурист” а.д. из Приједора, “Сервис од повје-
рења” д.о.о. из Бање Луке и Земљорадничка задруга “Дој-
чин Лукић” п.о. Лопаре.

III
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се из 

буџета Републике Српске са позиције 416 200 - Програм 
социјалног збрињавања радника, у оквиру Министарства 
рада и борачко-инвалидске заштите (организациони код 
2058), и то преносом средстава:

- Фонду ПИО РС, жиро рачун број: 565-501-29000002-27 
код Бобар банке АД Бијељина, у износу од 1.584.852,06 КМ;

- Заводу за запошљавање Републике Српске, жиро ра-
чун број: 565-701-49000001-56 код Бобар банке АД Бијељи-
на, у износу од 18.147,94 КМ.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство фи-
нансија.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2051/13 Предсједница
3. октобра 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 86. став 3. и члана 107. став 2. тачка н) 

Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 75/08 и 60/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О КАТАСТРУ ШУМА И 

ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Правилнику о катастру шума и шумског земљишта 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 47/09 и 112/12) 
у члану 2. у ставу 1. ријечи: “Агенцији за шуме” замјењују 
се ријечима: “Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство)”.

У ставу 2. ријечи: “Агенција за шуме” замјењују се 
ријечју: “Министарство”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-11106/13
30. септембра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 37. став 3. и члана 107. став 2. тачка г) 

Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 75/08 и 60/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О МИНИМАЛНИМ 
УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ 

ИЗВОЂАЧИ РАДОВА У ШУМАРСТВУ

Члан 1.
У Правилнику о минималним условима које морају да 

испуњавају извођачи радова у шумарству (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 33/09) досадашњи Образац 1. 
замјењује се новим Обрасцем 1, који се налази у Прилогу 
овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-11180/13
1. октобра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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Образац 1
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА:____________________________________________
АДРЕСА:____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН/ФАКС:_____________________________________________________

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА (ЛИЦЕНЦЕ) О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ШУМАРСТВУ

Захтјев са обавезном документацијом могуће је лично предати или упутити поштом на наведене адресе Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде:

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-865,
E-mail: mps@mps.vladars.net
Рок у коме је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као надлежни орган, дужно одговорити на захтјев са комплет-

ном документацијом је 30 дана.
Обавезна документација:

1. Регистрација предузећа за извођење радова у шумарству
2. Доказ о упису у регистар пореских обвезника – ЈИБ
3. Извјештај о обуци радника за заштиту на раду
4. Образац М2 за сваког запосленог радника

5. Увјерење о стручној оспособљености за сјекаче, помоћнике сјекача, возаче, кочијаше, руковаоце механизованих средстава рада 
и др.

6.
Списак средстава за рад или пописна листа укупног годишњег капацитета најмање за извођење на 100 ha шумскоузгојних ра-
дова, најмање 15.000 m3 за сјечу и израду шумских дрвних сортимената и најмање шест километара у цијелости изграђених 
шумских камионских путева

7. Доказ о власништву средстава за рад
8. Доказ о исправности средстава за рад 
9. Доказ о уплати републичке административне таксе (100 KM)

Напомена: Сва копирана документа морају се овјерити у општини или суду.

Уплата републичке административне таксе врши се на рачун буџета Републике Српске, Бања Лука, број: 5620990000055687, врста 
прихода: 722111, буџетска организација: 9999999. 

Датум:__________________                                                         М. П.                                                                      Подносилац захтјева:
Број протокола:___________                                                                                                                                     _____________________

1467
На основу члана 59.а став 1. тачка и) Закона о гасу Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 86/07 и 121/12), члана 190. Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07 и 50/10), чл. 1. и 4. и члана 8. став 2. Правилника о 
утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на 
енергетским постројењима, уређајима и посудама под при-
тиском (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/07 
и 118/08), рјешавајући по захтјеву привредног друштва 
“Трудбеник” а.д. Добој за добијање рјешења за обављање 
дјелатности: конструисање и израда опреме под притиском, 
министар индустрије, енергетике и рударства д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да привредно друштво “Трудбеник” а.д. 

Добој испуњава услове за обављање дјелатности: констру-
исање и израда опреме под притиском.

2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока 
од три године од дана доношења.

3. Ово рјешење ће се објавити у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

Број: 05.06/312-137-11/13
3. јуна 2013. године Министар,
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.
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Министар унутрашњих послова Републике Српске, рје-

шавајући по захтјеву “Pozitiv” - Антић Стево, с.п. из Бање 
Луке, Улица омладинска број 87, а на основу члана 17. За-
кона о печатима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 17/92, 63/01 и 49/07),  и з д а ј е

ОВЛАШЋЕЊЕ
Овлашћује се “Pozitiv” - Антић Стево, с.п. из Бање 

Луке, Улица омладинска број 87, за израду печата са грбом 

Босне и Херцеговине и амблемом Републике Српске у скла-
ду са Законом о печатима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 17/92, 63/01 и 49/07) и Упутством о раду пе-
чаторезница овлашћених за израду печата са грбом Репу-
блике Српске и Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 12/92).
Број: 04/1-052-2068/13
26. септембра 2013. године Министар,
Бања Лука Радислав Јовичић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за геодетске 
и имовинско-правне послове Републике Српске д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ИВАЊСКА, ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Ивањска, град Бања Лука, и то за ка-
тастарскe парцелe бр.: 1119/1 и 1119/6, укупне површине 
1592 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Ивањска, град Бања Лука, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Ивањска, град Бања Лука, и то за катастарске парцеле бр.: 
1119/1 и 1119/6, уписане у посједовни лист број 969, као и 
земљишна књига за непокрeтности 3165/9, уписана у зк. ул. 
247 и непокретности бр. 3163/1 и 3163/6, уписане у зк. ул. 
563 к.о. Ивањска, град Бања Лука.




