
1498
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике 

Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и Ста-
тута ордена и медаља Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 12/95),  д о н о с и м

УКАЗ
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА

За признати рад и заслуге у културном и духовном ра-
звитку, као и за посебне заслуге на пољу јавне дјелатности, 
којима се доприноси јачању пријатељских односа између 
Руске Федерације и Републике Српске, одликујем

Прилепин Захара, руског писца,
ОРДЕНОМ ЊЕГОША I РЕДА.

Број: 01-136-2966/18 Предсједник
24. августа 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

1499
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике 

Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и Ста-
тута ордена и медаља Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 12/95),  д о н о с и м

УКАЗ
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА

За изузетне јуначке подвиге у оружаним борбама које 
представљају нарочит примјер јунаштва и служе као узор 
свим будућим генерацијама како се бори за слободу Репу-
блике Српске одликујем

Вукове са Вучијака
ОРДЕНОМ КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВИЈЕЗДЕ РЕПУ-

БЛИКЕ СРПСКЕ I РЕДА.

Број: 01-136-2967/18 Предсједник
24. августа 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

1500
На основу члана 42. став 5. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 89/13), члана 

15. тачка г) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 190. сједници, одржа-
ној 15.8.2018. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА 

ВАНРЕДНЕ ПРЕВОЗЕ

Члан 1.
У Уредби о висини накнаде за ванредне превозе (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 31/15) у члану 7. 
тачка 1) мијења се и гласи:

“1) за прекорачење укупне дозвољене масе од 40,01 до 
60 тона накнада у нормалним условима носивости износи 
0,40 КМ/km, а накнада у смањеним условима носивости 
износи 0,70 КМ/km,”.

Члан 2.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Када возило са прикључним возилом или без при-

кључног возила на једној или више једноструких осовина, 
или на двострукој, трострукој или вишеструкој осовини 
прекорачи дозвољено осовинско оптерећење, накнада се 
плаћа у КМ, како слиједи:

Тона
Дозвољено оптерећење на путу

10 т/ос 8 т/ос 6 т/ос

Тоне које 
прекорачују 
дозвољено 

оптерећење по 
једној осовини

Накнада у 
нормалним 
условима но-
сивости пута 
по једној осо-
вини КМ/km

Накнада у 
нормалним 
условима но-
сивости пута 
по једној осо-
вини КМ/km

Накнада у 
нормалним 
условима но-
сивости пута 
по једној осо-
вини КМ/km

1 0,60 0,65 0,70
2 1,80 1,90 2
3 3,20 3,60 3,90
4 5,10 6 6,50
5 7,60 8,50 10,30
6 10,80 13,20 16,50
7 14,40 18 24,80
8 18,80 23,20 34
9 23,10 28,60 48,30
10 27,70 32,70 65
11 32,90 38,90 80
12 38,80 48,80 100

”

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Понедјељак, 27. август 2018. године
БАЊА ЛУКА

Број 79 Год. XXVII

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
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Члан 3.
Члан 13. мијења се и гласи:
“Када ванредни превоз прекорачује истовремено дозво-

љено осовинско оптерећење и дозвољену укупну масу, нак-
нада се наплаћује само по једном од ова два основа, и то по 
оном основу за који је обрачуната виша накнада.”. 

Члан 4.
У члану 18. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Накнаде за административне трошкове за издавање 

рјешења којим се одобрава ванредни превоз за возила реги-
стрована у иностранству износи 200 КМ по једном захтјеву, 
а за возила регистрована у БиХ износи 100 КМ.”.

Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2167/18 Предсједница
15. августа 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1501
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 114/17 и 45/18), Влада Републике Српске, на 
190. сједници, одржаној 15.8.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

I
Даје се сагласност на План утрошака средстава Ми-

нистарству науке и технологије (организациони код 1242) за 
период 1.1 - 30.9.2018. године, у укупном износу 938.577,00 
КМ, и то са позицијa:
- 415200 - текући грант за активности 
 научних институција ..............................706.738,00 КМ,
- 415200 - тeкући грант за активности у 
 области технологије ................................197.389,00 КМ,
- 415200 - текући грант за промоцију 
 науке ...........................................................34.450,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство науке и технологије.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2176/18 Предсједница
15. августа 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1502
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 114/17 и 45/18), Влада Републике Српске, на 
190. сједници, одржаној 15.8.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Служби за заједничке послове Владе 

Републике Српске (организациони код 0420) на План утро-

шка средстава за период 1.1 - 31.8.2018. године, са позиције: 
511200 - издаци за инвестиционо одржавање, реконструк-
цију и адаптацију зграда и објеката, у износу од 224.500 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Служба за зајед-

ничке послове Владе Републике Српске и Министарство 
финансија Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2174/18 Предсједница
15. августа 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1503
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 16. став 2. и чла-
ном 49. став 2. Закона о приватизацији државних станова 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/11, 67/13, 
60/15 и 45/18), и члана 2. Уредбе о стамбеном збрињавању 
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Од-
брамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 43/07, 73/08 и 18/11), Влада 
Републике Српске, на 190. сједници, одржаној 15.8.2018. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДА СЕ ИЗВРШИ 

ПРИВАТИЗАЦИЈА ДРЖАВНИХ СТАНОВА У БРЧКО 
ДИСТРИКТУ

I
Даје се сагласност да се изврши приватизација 37 (три-

десет и седам) стамбених јединица, које су набављене за 
стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних 
војних инвалида и бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске у Брчко Дистрикту БиХ.

II
Приватизација станова из тачке I ове одлуке врши се 

откупом у складу са Законом о приватизацији државних 
станова.

III
Право откупа станова из тачке I ове одлуке имају лица 

која су са Министарством рада и борачко-инвалидске за-
штите закључила уговор о закупу стана у складу са Зако-
ном о приватизацији државних станова.

IV
Сагласност из тачке I ове одлуке односи се на сљедеће 

станове:
- стан 1 (А.4), површине 39 м², који се налази у при-

земљу стамбено-пословног објекта, изграђеног на к.ч. број: 
86/254 (86/254 ПГ), зк. ул. број: 2921, од. 2922, КО Брчко 2, 
у елаборату етажног власништва, означеног црвеном бојом, 
а што се односи на сувласнички дио од 20/1000;

- стан 2 (А.5), површине 38 м², који се налази у при-
земљу стамбено-пословног објекта, изграђеног на к.ч. број: 
86/254 (86/254 ПГ), зк. ул. број: 2921, од. 2922, КО Брчко 2, 
у елаборату етажног власништва, означеног зеленом бојом, 
а што се односи на сувласнички дио од 20/1000;

- стан 3 (А.6), површине 40 м², који се налази у при-
земљу стамбено-пословног објекта, изграђеног на к.ч. број: 
86/254 (86/254 ПГ), зк. ул. број: 2921, од. 2922, КО Брчко 2, 
у елаборату етажног власништва, означеног розом бојом, а 
што се односи на сувласнички дио од 21/1000;

- стан 4 (А.7), површине 61 м², који се налази у при-
земљу стамбено-пословног објекта, изграђеног на к.ч. број: 
86/254 (86/254 ПГ), зк. ул. број: 2921, од. 2922, КО Брчко 2, 




