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494 
На основу члана 36. став 3. Закона о превозу опасних 

материја (“Службени гласник Републике Српске”, број 
15/16) и члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18 и 
111/21), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКA О СТРУЧНОМ 

ОСПОСОБЉАВАЊУ САВЈЕТНИКА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ 
И УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ 

УСТАНОВЕ КОЈЕ ВРШЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
САВЈЕТНИКА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ

Члан 1.
У Правилнику о стручном оспособљавању савјетника 

за безбједност и условима које морају испуњавати устано-
ве које врше стручно оспособљавање савјетника за безбјед-
ност (“Службени гласник Републике Српске”, број 82/16) 
у члану 21. у ставу 1. ријечи: “шест чланова” замјењују се 
ријечима: “најмање три члана”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.03/345-598/22
10. марта 2022. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.

495
На основу члана 57. став 3. и члана 76. став 2. тачка д) 

Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 89/13 и 83/19) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18 и 111/21), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТАВЉАЊУ, 

ОДРЖАВАЊУ И УКЛАЊАЊУ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ И 
НАТПИСА

Члан 1.
У Правилнику о постављању, одржавању и уклањању 

рекламних табли и натписа (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 50/14) у члану 4. став 1. мијења се и гласи:

“(1) На дијелу јавног пута који пролази кроз насеље, уз 
који се могу постављати натписи, натписи се могу поста-
вљати у заштитном појасу од спољне ивице путног појаса 
на удаљености одобреној од управљача пута”.

Члан 2.
У члану 7. став. 3. мијења се и гласи:
“(3) Рекламни панои су плоче постављене на носиве 

конструкције, стубове или носаче, а који према површини 
могу бити:

1) мали панои површине до 6 m², који се могу поста-
вљати само на паркиралиштима и аутобуским стајалишти-
ма (у оквиру надстрешнице за путнике),

2) средњи панои површине од 6 m² до 12 m²,
3) велики панои површине преко 12 m²”.
Досадашњи став 4. брише се.
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 4. и 5.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.03/345-477/22
9. марта 2022. године Министар, 
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 2, 

ОПШТИНА БИЈЕЉИНА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бијељина 2, општина Бијељина, и то за 
катастарску парцелу број: 5164/12, уписану у Привремени 
лист непокретности број: 16855 к.о. Бијељина 2, укупне по-
вршине 2707 м², основан у складу са Законом о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бијељина 2, општина Бијељина, 
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
за к.ч. број: 5164/12, уписану у Посједовни лист број: 6003 
к.о. Бијељина 2.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 




