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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1058/16 Предсједница
12. маја 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 73. сједници, одржа-
ној 12.5.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса реконструкција 

дијела постојећег јавног пута и изградња јавних паркинг-
простора са приступним саобраћајницама за потребе Заво-
да за ортопедију, физикалну медицину и рехабилитацију 
“Др Мирослав Зотовић” у Бањој Луци, па се у ту сврху 
може извршити потпуна експропријација некретнина озна-
чених као:

- к.ч. бр. 42/3 (н. пр. 42/3) “Траписти”, у површини од 
255 м², и к.ч. бр. 48/4 (н. пр. 48/4) “Траписти”, у површини 
од 9489 м², уписане у зк. ул. бр. 5. КО Делибашино село 
1, односно у л.н. бр. 5. КО Делибашино Село 1, са правом 
располагања Пољопривредног института Бања Лука са 1/1 
дијела и посједа на име Пољопривредног института Бања 
Лука са 1/1 дијела.

II
Корисник експропријације је Град Бања Лука.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1061/16 Предсједница
12. маја 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Закључком Владе Републике Српске, 
број: 04/1-012-2-1683/15, од 6.8.2015. године, Влада Репу-
блике Српске, на 72. сједници, одржаној 5.5.2016. године,   
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

број: 04/1-012-2-2476/15, од 5.11.2015. године

I
У Одлуци Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-

2476/15, од 5.11.2015. године (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 93/15), у тачки I додаје се нова алинеја, 
која гласи:

“- Фонд здравственог осигурања Републике Српске – 
Канцеларија Источно Сарајево.”.

II
За реализацију ове одлуке задужује се Служба за зајед-

ничке послове Владе Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1051/16 Предсједница
5. маја 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 64. став 5. Закона о јавним путеви-

ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар саобраћаја и веза  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ

Члан 1.
У Правилнику о наплати путарине (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 9/14) послије члана 7. додаје се 
нови члан 7а, који гласи:

“Члан 7а.
Изузетно од одредаба члана 7. овог правилника, од 

плаћања путарине ослобађају се припадници: 
1) Министарства унутрашњих послова који управљају 

возилом које је у власништву Министарства унутрашњих 
послова, уз обавезу показивања на наплатном мјесту сао-
браћајне дозволе, односно потврде о регистрацији,

2) Оружаних снага Босне и Херцеговине који упра-
вљају возилом које је у власништву Оружаних снага Босне 
и Херцеговине, уз обавезу показивања на наплатном мјесту 
саобраћајне дозволе, односно потврде о регистрацији и

3) ЕУФОР-а и НАТО-а који управљају возилом, уз оба-
везу показивања на наплатном мјесту оригиналне иденти-
фикационе картице ЕУФОР-а и НАТО-а.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1040/16 
20. маја 2016. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Фаин” д.о.о. Сараје-
во за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 40/13 и 106/15), 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) и члана 17. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ 
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Фаин” д.о.о. Сарајево испуњава услове 
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова 
на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган једи-
нице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 11.3.2016. године до 11.3.2020. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.


