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Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Репу-
блике Српске, на 54. сједници, одржаној 16.1.2020. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА

1. Дарко Боројевић поставља се за вршиоца дужности 
директора Републичког хидрометеоролошког завода на пе-
риод до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-16/20 Предсједник
16. јануара 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, брoj 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 53. сједници, одржаној 30.12.2019. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

1. Младен Томић, дипломирани правник, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Републичког заво-
да за геолошка истраживања.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3614/19 Предсједник
30. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, брoj 118/08) и члана 42. Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
53. сједници, одржаној 30.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

1. Младен Томић, дипломирани правник, поставља се 
за вршиоца дужности директора Републичког завода за гео-
лошка истраживања на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3615/19 Предсједник
30. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 53. сједници, одржаној 30.12.2019. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА “СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА” ДОБОЈ

1. Младен Гајић, дипл. економиста, разрјешава се 
вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Свети апостол 
Лука” Добој због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-3618/19 Предсједник
30. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 12. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
53. сједници, одржаној 30.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ БОЛНИЦА 

“СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА” ДОБОЈ

1. Младен Гајић, дипл. економиста, именује се за дирек-
тора ЈЗУ Болница “Свети апостол Лука” Добој на период од 
четири године.

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

Број: 04/1-012-2-3619/19 Предсједник
30. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

111
На основу члана 43. став 10. и члана 76. став 2. тачка в) 

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”, 
број 115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ВАНРЕДНОМ ПРЕВОЗУ

Члан 1.
У Правилнику о ванредном превозу (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 27/15) у члану 2. додаје се 
став 3, који гласи:

“(3) Одредбе овог правилника не примјењују се на ван-
редни превоз који се обавља возилом или скупом возила 
која су у власништву или закупу Oружаних снага БиХ и 
Министарства унутрашњих послова.”.

Члан 2.
У члану 3. ријечи: “само када је терет недјељив или” 

бришу се, а ријеч: “скуп” замјењује се ријечима: “са знатно 
већим трошковима”.

Члан 3.
Члан 7. мијења се и гласи:
“Ванредни превоз се, у погледу прекорачења дозвоље-

не масе, димензија и осовинског оптерећења, дијели у три 
категорије:

1) ванредни превоз прве категорије - превоз возилом 
које само или скупа са теретом не прелази сљедеће вријед-
ности: укупну масу 60 t, ширину 3,0 m, висину 4,3 m, дужи-
ну више од 10% од дозвољене и осовинско оптерећење веће 
од 10% од дозвољеног,

2) ванредни превоз друге категорије - превоз возилом 
које само или скупа са теретом не прелази сљедеће вријед-
ности: укупну масу 80 t, ширину 3,5 m, висину 4,5 m, дужи-
ну више од 25% од дозвољене и осовинско оптерећење веће 
од 20% од дозвољеног,
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3) ванредни превоз треће категорије - остали ванредни 
превози који прелазе вриједности наведене у тачки 2) овог 
члана.”.

Члан 4.
У члану 9. послије става 6. додаје се нови став 7, који 

гласи:
“(7) Током обављања ванредног превоза у возилу којим 

се обавља ванредни превоз обавезно се налази лице које 
говори један од три службена језика у БиХ.”.

Члан 5.
Члан 10. мијења се и гласи:
“(1) У зависности од техничких и других околности, за 

ванредни превоз обезбјеђује се стручна пратња превозни-
ка и пратња полицијских службеника надлежног органа за 
унутрашње послове.

(2) Ванредни превоз обавља се уз обезбијеђену стручну 
пратњу уколико возило или скуп возила којим се обавља 
ванредни превоз са теретом или без терета припада ванред-
ном превозу прве категорије.

(3) Ванредни превоз обавља се уз обезбијеђену стручну 
пратњу и пратњу полицијских службеника надлежног орга-
на за унутрашње послове уколико возило или скуп возила 
којим се обавља ванредни превоз са теретом или без терета 
припада ванредном превозу друге и треће категорије.

(4) Састав стручне пратње из ст. 2. и 3. овог члана 
утврђује се у дозволи за вршење ванредног превоза, а обе-
збјеђује је превозник.

(5) Возило стручне пратње ванредног превоза налази се 
испред возила или скупа возила којим се обавља ванредни 
превоз.

(6) Изузетно од става 5. овог члана, када се ванредни 
превоз обавља на ауто-путу и брзом путу, возило стручне 
пратње налази се иза возила или скупа возила којим се оба-
вља ванредни превоз.

(7) Пратња полицијских службеника надлежног орга-
на за унутрашње послове утврђује се у дозволи за вршење 
ванредног превоза и обезбјеђује се у случају када ванредни 
превоз представља опасност у саобраћају, а посебно у сље-
дећим случајевима:

1) када је потребно зауставити саобраћај на појединим 
дијеловима итинерара због обављања ванредног превоза,

2) када дужина возила, односно скуп возила у односу 
на ширину коловоза заузима у кривини већи дио коловоза.

(8) Састав пратње полицијских службеника надлежног 
органа за унутрашње послове утврђује Министарство 
унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП).

(9) Пратња из става 3. овог члана врши се возилима 
МУП, са адекватном опремом.

(10) Када се ванредни превоз врши у пратњи из става 3. 
овог члана, службено полицијско возило се увијек налази 
испред возила којим се обавља ванредни превоз.

(11) Припадници пратње из става 3. овог члана не врше 
пратњу уколико утврде да карактеристике терета нису 
идентичне оним наведеним у дозволи, као и због других 
разлога који би могли угрозити учеснике у саобраћају.

(12) Ради заштите јавних путева, те безбједног одвијања 
саобраћаја, у пратњи ванредног превоза могу учествовати и 
стручна лица запослена код управљача пута.”.

Члан 6.
У члану 16. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Превозник подноси захтјев за ванредни превоз:
1) прве категорије најмање 10 дана прије почетка ван-

редног превоза,
2) друге и треће категорије најмање 20 дана прије по-

четка ванредног превоза.”.
У ставу 2. ријечи: “категорије код кога је укупна маса 

преко 60 тона” замјењују се ријечима: “и треће категорије”.

У ставу 3. послије ријечи: “друге” додају се ријечи: “и 
треће”.

Члан 7.
У члану 22. у ставу 1. ријечи: “једног мјесеца” за-

мјењују се ријечима: “једне године”.
У тачки 2) послије ријечи: “грађевинских радова” до-

дају се ријечи: “набавци енергената и слично”, а ријечи: 
“краћој релацији” мијењају се ријечима: “истом итинере-
ру”.

У ставу 2. ријечи: “са највише 30 ставки” бришу се.
У ставу 6. ријечи: “једног мјесеца” мијењају се ријечи-

ма: “траженог периода”.
У ставу 7. ријечи: “мјесечну евиденција” мијења се 

ријечју: “евиденцију”, а ријечи: “једном мјесецу” мијењају 
се ријечима: “траженом периоду”.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 По овлашћењу
Број: 13.03/345-2646/19 предсједника Владе РС,
13. јануара 2020. године министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачка д) Закона о буџет-

ском систему Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 
38. став 1. Закона о платним трансакцијама (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 12/01) и члана 63. ст. 1. и 
3. и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар 
финансија  д о н о с и

НАРЕДБУ
О УПЛАЋИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА 
РЕПУБЛИКЕ, ОПШТИНА И ГРАДОВА И ФОНДОВА

1. Овом наредбом прописује се начин уплате јавних 
прихода на територији Републике Српске.

2. Јавним приходима у смислу ове наредбе сматрају се 
приходи буџета Републике Српске (у даљем тексту: буџет 
Републике), буџета општина и градова, фондова, јавних 
установа, завода, агенција и других корисника јавних при-
хода (у даљем тексту: корисници јавних прихода) и при-
ходи за друге јавне потребе који се остварују у складу са 
законима и другим прописима донесеним на основу закона.

3. Бројеви депозитних рачуна, отворених код послов-
них банака, за прикупљање јавних прихода који се дијеле 
између буџета Републике и буџета општина, односно гра-
дова и других корисника јавних прихода, прихода који при-
падају буџету Републике, прихода који припадају другим 
корисницима јавних прихода или се дијеле између буџета 
Републике, буџета општина и градова и других корисника 
јавних прихода и приходи фондова (Фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање Републике Српске, Фонда за здрав-
ствено осигурање Републике Српске, ЈУ Јавни фонд за дје-
чију заштиту Републике Српске, ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске и ЈУ Фонд за професионалну рехабили-
тацију и запошљавање инвалида Републике Српске) садр-
жани су у прилозима 1, 2, 3. и 5, који су саставни су дио 
ове наредбе.

4. Приходи који се дијеле између буџета Републике и 
буџета општина, односно градова и других корисника јав-
них прихода уплаћују се према бројчаним ознакама врста 
јавних прихода које се налазе у Прилогу 1. ове наредбе.

5. Приходи који припадају буџету Републике уплаћују 
се према бројчаним ознакама врста јавних прихода које се 
налазе у Прилогу 2. ове наредбе.

6. Приходи који припадају другим корисницима или 
који се дијеле између буџета Републике, буџета општина 
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