
2013
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
а у вези са чланом 31. став 4. Правилника о техничким пре-
гледима возила (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, 
број 33/19), Влада Републике Српске, на 49. сједници, одржа-
ној 5.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И 

УСЛОВИМА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА СТРУЧНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ ВОЗИЛА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 99/19)

I
У Одлуци о критеријумима и условима о начину и по-

ступку избора стручне институције за техничке прегледе 
возила у Републици Српској (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 99/19) тачка VI подтачка 8. мијења се и 
гласи:

“Запослени или ангажовани стручњаци из области мо-
тора и возила - 20 бодова, и то:

- најмање два дипломирана инжењера са најмање пет 
година радног искуства (или еквивалент са најмање 240 
ECTS бодова), машинства - смјер мотори и возила или 
дипл. инж. саобраћаја - друмски смјер - 5 бодова,

- најмање три дипломирана инжењера са најмање пет 
година радног искуства (или еквивалент са најмање 240 
ECTS бодова), машинства - смјер мотори и возила или 
дипл. инж. саобраћаја - друмски смјер - 10 бодова,

- најмање четири дипломиран а инжењера са најмање 
пет година радног искуства (или еквивалент са најмање 
240 ECTS бодова), машинства - смјер мотори и возила или 
дипл. инж. саобраћаја - друмски смјер - 15 бодова,

- најмање пет дипломираних инжењера са најмање пет 
година радног искуства (или еквивалент са најмање 240 
ECTS бодова), машинства - смјер мотори и возила или 
дипл. инж. саобраћаја - друмски смјер - 20 бодова.”.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3087/19 Предсједник
5. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2014
На основу члана 88. став 3. Закона о унутрашњој пло-

видби Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 54/19) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УПИСУ БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се поступак уписа бродова 

унутрашње пловидбе, јавних бродова унутрашње пловид-
бе и бродова у градњи у уписнике бродова, подаци који се 
уносе у листове A, Б и Ц улошка главне књиге Уписника 
бродова, садржаj збирке исправа, те обрасци листова и 
исправа.

Члан 2.
За упис бродова унутрашње пловидбе капетанија води 

Уписник бродова унутрашње пловидбе (у даљем тексту: 
Уписник бродова), Уписник јавних бродова унутрашње 
пловидбе (у даљем тексту: Уписник јавних бродова) и Упи-
сник бродова у градњи.

Члан 3.
(1) Капетанија врши упис бродова унутрашње пловидбе 

(у даљем тексту: бродови), јавних бродова унутрашње пло-
видбе (у даљем тексту: јавни бродови) и бродова у градњи.

(2) Уз захтјев за упис брода и јавног брода у уписнике 
власник брода је обавезан да приложи сљедећу докумен-
тацију:

1) доказ о власништву брода, 
2) потврду о брисању брода из другог уписника бродова 

ако је претходно у њега био уписан или доказ о самоградњи 
брода,

3) рјешење о регистрацији правног лица у регистру по-
словних субјеката, 

4) рјешење о одређивању имена, 
5) свједочанство о баждарењу, 
6) исправу о способности за пловидбу,
7) доказ о извршеном осигурању у складу са прописом 

којим се уређује обавезно осигурање у саобраћају,
8) доказ о плаћеном порезу у складу са прописом којим 

се уређује порез на употребу, држање и ношење добара, 
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Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18


