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ОДЛУКУ
О ПРЕНОШЕЊУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА

I
Република Српска, Влада Републике Српске, Министар-

ство унутрашњих послова преноси на Општину Лакташи 
право својине на земљишту са припадајућим објектима, 
које се налази у комплексу бивше Касарне “Сарица” у Трну, 
означеним као к.ч. број: 665/13 “Војни објекат” остало не-
плодно земљиште, у површини од 30.250 м², уписана у лист 
непокретности број: 2416 к.о. Трн, са правом својине Репу-
блике Српске, Владе Републике Српске, са 1/1 дијела, а које 
ће служити за потребе Општине Лакташи.

II
Право својине на земљишту из тачке I ове одлуке пре-

носи се на Општину Лакташи без накнаде.

III
На основу ове одлуке, Министарство унутрашњих по-

слова Републике Српске и Општина Лакташи закључиће 
уговор о преносу права својине.

IV
Овлашћује се министар унутрашњих послова Републи-

ке Српске да, у име Републике Српске, Владе Републике 
Српске, Министарства унутрашњих послова, закључи уго-
вор о преносу права својине на земљишту из тачке I ове 
одлуке по претходно прибављеном мишљењу Правобрани-
лаштва Републике Српске.

V
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

унутрашњих послова.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1954/16 Предсједница
15. септембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1338
На основу члана 3. и члана 43. став 3. Закона о Влади 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08) и члана 187. Закона о стварним правима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11 
и 60/15), Влада Републике Српске, на 90. сједници, одржа-
ној 7.9.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ У 

КОРИСТ АД ОЦ “ЈАХОРИНА” ПАЛЕ

I
Оснива се право стварне службености у корист Акцио-

нарског друштва “Олимпијски центар Јахорина” Пале на 
земљишту у власништву Републике Српске означеном као 
к.ч. 1618/590, КО Прача Горња (парцела 121 КО Јахорина).

II
Право службености на земљишту из тачке I ове одлуке 

оснива се без накнаде, на период од 30 година, ради изград-
ње и коришћења “Авантуристичког парка за дјецу” у окви-
ру Регулационог плана посебног подручја Јахорина.

III
Овлашћује се министар трговине и туризма да с циљем 

реализације ове одлуке са АД “Олимпијски центар Јахори-
на” Пале закључи нотарски обрађен уговор.

IV
Задужује се Министарство трговине и туризма да пре-

дузме потребне радње ради сачињавања уговора из тачке III 

ове одлуке и његовог спровођења у јавним евиденцијама о 
непокретностима.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1932/16 Предсједница
7. септембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1339
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 81. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), и чланом 
28. став 2. Закона о државним службеницима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 
57/16), Влада Републике Српске, на 90. сједници, одржаној 
7.9.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о допуни Правилника 

о унутрашњој организацији и систематизацији радних мје-
ста у Министарству пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1934/16 Предсједница
7. септембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1340
На основу члана 36. став 3. Закона о превозу опасних 

материја (“Службени гласник Републике Српске”, број 
15/16) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар саобра-
ћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ САВЈЕТНИКА 
ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ 

ИСПУЊАВАТИ УСТАНОВЕ КОЈЕ ВРШЕ СТРУЧНО 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ САВЈЕТНИКА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и поступак 

стручног оспособљавања савјетника за безбједност у пре-
возу опасних материја у друмском, жељезничком саобраћа-
ју и саобраћају у унутрашњим пловним путевима (у даљем 
тексту: савјетник), програм, спровођење и провјера струч-
не оспособљености, начин спровођења и садржај испита, 
изглед и рок важности цертификата о стручној оспособље-
ности савјетника (у даљем тексту: цертификат), услови које 
морају испуњавати јавне установе које врше стручно оспо-
собљавање савјетника и накнаде за оспособљавање, пола-
гање испита, издавање цертификата о стручној оспособље-
ности савјетника и накнаде за чланове испитне комисије.
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Члан 2.

Правно лице или предузетник чија се дјелатност одно-
си на превоз опасних материја или је у вези са паковањем, 
утоваром, пуњењем или истоваром именује једног или 
више савјетника за безбједност у превозу опасних материја 
према одредбама уговора из члана 4. Закона о превозу опа-
сних материја (у даљем тексту: Закон).

Члан 3.
Савјетници се стручно оспособљавају према одред-

бама уговора из члана 4. Закона, према грани саобраћаја 
и наставном плану и програму за оспособљавање, који је 
рјешењем одобрен јавној установи за спровођење стручног 
оспособљавања.

Члан 4.
(1) Савјетник мора имати високу стручну спрему и нај-

мање 21 годину старости.
(2) Савјетник мора имати најмање три године радног 

искуства на пословима превоза, производње, руковања и у 
другим активностима које су у вези са радом са опасним 
материјама.

Члан 5.
Савјетници, након завршетка стручног оспособљавања, 

приступају провјери знања према одредбама уговора из 
члана 4. Закона и овог правилника.

Члан 6.
Савјетници из члана 3. овог правилника могу приступи-

ти обнови и провјери знања у роковима наведеним у угово-
рима из члана 4. Закона и овог правилника.

Члан 7.
Највећи број кандидата за обуку у једној групи је 20.

Члан 8.
Предавачи, током стручног оспособљавања, воде днев-

ник о извођењу наставе за сваку обуку према програму 
стручног оспособљавања и чувају га у роковима у складу 
са важећим прописима.

Члан 9.
Висину накнаде за оспособљавање, полагање испи-

та, издавање цертификата о стручној оспособљености са-
вјетника за безбједност, као и накнаде за чланове испитне 
комисије за превоз опасних материја, утврђује министар 
саобраћаја и веза (у даљем тексту: министар).

ГЛАВА II
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Члан 10.
(1) Стручно оспособљавање савјетника обављају јавне 

установе којима је дјелатност образовање и које испуњава-
ју услове прописане овим правилником.

(2) Јавне установе из става 1. овог члана којима је до-
датна дјелатност превоз, производња или руковање опа-
сним материјама не могу обављати стручно оспособљава-
ње савјетника.

Члан 11.
Јавне установе из члана 10. овог правилника морају 

имати на располагању:
1) одговарајући простор за извођење теоретске наставе,
2) техничку опрему, наставна средства за извођење тео-

ретске и практичне наставе и
3) квалификоване стручне предаваче одговарајуће 

стручне спреме и образовног степена потребног за извође-
ње наставе.

Члан 12.
(1) Одговарајућим простором за извођење теоретске 

наставе сматрају се затворена учионица или учионице за 

најмање 20 полазника са столовима и столицама одговара-
јуће величине и намјештајем за смјештај опреме, настав-
них средстава и литературе.

(2) Слободан простор учионице користи се искључиво 
за потребе наставе.

Члан 13.
(1) Осим опреме из члана 12. овог правилника неоп-

ходне за извођење теоретске наставе, техничком опремом 
учионица сматрају се: табла, рачунар са пројектором, ви-
део-пројектор и друга аудио-визуелна средства и опрема у 
складу са потребама наставе, полазника и предавача.

(2) Наставним средствима за извођење теоретске наста-
ве сматрају се: шеме, фотографије, цртежи и слична сред-
ства намијењена теоретском и практичном дијелу наставе 
(структура АДР, АДН и РИД споразума, врсте опасних ма-
терија, врсте опасности, обиљежавање возила, паковања, 
идентификациони бројеви опасних материја, гашење пожа-
ра, врсте противпожарних апарата и друго), обавезна и до-
датна опрема за возила, односно пловила којима се превозе 
опасне материје, обрасци превозне документације посаде, 
терета и возила, односно пловила.

(3) Обавезна литература коју морају посједовати јавне 
установе које стручно оспособљавају савјетнике су: важећа 
издања АДР, АДН и РИД споразуми са прилозима, додаци-
ма и преводом на једном од језика у службеној употреби у 
БиХ, те сви важећи законски и подзаконски прописи који 
се односе на превоз опасних материја у складу са граном 
превоза за коју се оспособљавају савјетници.

(4) За потребе квалитетног праћења предавања, оспо-
собљавања и полагања испита сваком кандидату за оспосо-
бљавање мора бити обезбијеђена литература прилагођена 
предавањима у облику скрипти, приручника, књига или 
слично, која остаје у власништву кандидата.

(5) Сва наставна средства, стручна и научна литерату-
ра, као и изводи законских одредаба, морају бити важећи 
и пратити развој законодавства којим се регулише област 
превоза опасних материја путевима, жељезницом и унутра-
шњим пловним путевима.

(6) Сва важећа издања АДР, АДН и РИД споразума на-
лазе се на интернет страници Министарства саобраћаја и 
веза (у даљем тексту: Министарство).

Члан 14.
(1) Овлашћене јавне установе за стручно оспособљава-

ње савјетника морају имати обезбијеђена најмање два пре-
давача са високом стручном спремом.

(2) Минимална стручна спрема предавача из става 1. 
овог члана је дипломирани инжењер саобраћаја (240 ECTS 
бодова) или еквивалент, или дипломирани инжењер ма-
шинства (240 ECTS бодова) или еквивалент, са положеним 
испитом за савјетника на подручју одговарајуће гране пре-
воза.

(3) За потребе предавања, уз обезбијеђене предаваче из 
става 1. овог члана, јавна установа, по потреби, може обе-
збиједити и више предавача са високом стручном спремом 
за одређена подручја превоза опасних материја, са мини-
малном стручном спремом из става 1. овог члана.

Члан 15.
За добијање одобрења за обављање стручног оспосо-

бљавања савјетника, јавна установа мора Министарству, уз 
захтјев, приложити:

1) потврду о упису у судски регистар,
2) доказ о простору из члана 12. овог правилника,
3) изјаву о посједовању техничке опреме, наставних 

средстава, учила и литературе из члана 13. овог правилника,
4) доказ (пријаву) за запослене предаваче из члана 14. 

овог правилника и
5) приједлог наставног плана и програма, начин 

праћења важећих прописа превоза опасних материја, уса-
вршавање предавача и периодичних провјера предавања.
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Члан 16.
(1) О захтјеву за добијање овлашћења за обављање 

стручног оспособљавања савјетника одлучује министар.
(2) Министар именује комисију за утврђивање испуње-

ности услова из члана 15. овог правилника.

Члан 17.
Чланови комисије из члана 16. став 2. овог правилника 

утврђују да ли јавне установе испуњавају услове прописа-
не овим правилником, о чему сачињавају записник.

Члан 18.
(1) Одобрење за обављање стручног оспособљавања 

савјетника престаје да важи даном престанка испуњавања 
услова из чл. 11. и 14. овог правилника.

(2) Руководилац јавне установе дужан је обавијестити 
Министарство о престанку рада установе за оспособљава-
ње савјетника, а након тога Министарство доноси рјешење 
о престанку важења овлашћења за ту установу, које се обја-
вљује на интернет страници Министарства.

Члан 19.
Попис овлашћених јавних установа у складу са овим 

правилником објављује се на интернет страници Ми-
нистарства.

ГЛАВА III
ПРОВЈЕРА ЗНАЊА И ИЗДАВАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА

Члан 20.
(1) Кандидат за савјетника за превоз опасних материја 

у друмском саобраћају, жељезничком саобраћају и саобра-
ћају унутрашњим пловним путевима након стручног оспо-
собљавања или обнове знања приступа провјери знања 
(у даљем тексту: испит) пред испитном комисијом према 
одредбама уговора из члана 4. Закона и овог правилника.

(2) Испит из става 1. овог члана организује Министар-
ство.

Члан 21.
(1) Испитну комисију из члана 20. овог правилника 

именује министар, а чини је шест чланова, који испуњавају 
сљедеће услове:

1) минимална стручна спрема: дипломирани инжењер 
саобраћаја (240 ECTS бодова) или еквивалент, дипломира-
ни инжењер машинства (240 ECTS бодова) или еквивалент, 
или дипломирани инжењер технологије (240 ECTS бодова) 
или еквивалент и положен испит за савјетника,

2) да се не баве дјелатношћу превозa, производње или 
руковања опасним материјама,

3) да су независни од свих предузетника или правних 
лица која су обавезна да запошљавају савјетнике и

4) да нису ангажовани као предавачи практичне и тео-
ретске наставе за обуку за савјетника.

(2) Чланови комисије из става 1. овог члана за сваки 
поједини испит бирају предсједника и секретара.

(3) Предсједник комисије одређује се договором члано-
ва испитне комисије тих саобраћајних грана.

(4) Секретар комисије обавља административне послове.
(5) Испит положен за савјетника у државама Европске 

уније и окружења признаје се у Републици Српској у скла-
ду са Законом.

Члан 22.
Пријава за полагање испита подноси се Министарству 

и садржи: име и презиме кандидата, датум и мјесто рођења, 
адресу пребивалишта, ознаку програма по којем кандидат 
полаже испит и доказ о уплаћеној накнади за полагање 
испита.

Члан 23.
Јавне установе које обављају стручно оспособљавање 

по програму наведеном у уговорима из члана 4. Закона 

дужне су, према важећим прописима, водити евиденцију 
и чувати спискове полазника стручног оспособљавања и 
матичне књиге.

Члан 24.
Прије полагања испита, предсједник испитне комисије 

провјерава идентитет кандидата за савјетника и да ли су 
у пријави за испит наведени сви подаци из члана 22. овог 
правилника.

Члан 25.
(1) Испит се спроводи према одредбама уговора из чла-

на 4. Закона.
(2) Испит се полаже писмено.
(3) Сваки кандидат одговара на 25 писаних питања у 

року од 180 минута.
(4) Питања имају различити степен тежине.
(5) Списак питања (у даљем тексту: тест) за сваки поје-

дини испит саставља испитна комисија.
(6) Сваки тест мора да има своју ознаку.
(7) Ознака теста садржи ознаку Министарства, текућу 

годину, редни број испита текуће године и ознаку гране 
саобраћаја.

Члан 26.
Тест са обављених испита објављује се на интернет 

страници Министарства и доступан је најмање годину дана.

Члан 27.
Испитна комисија оцјењује цјелокупан успјех кандида-

та за савјетника на испиту оцјеном “задовољава” или “не 
задовољава”.

Члан 28.
(1) Сматра се да је кандидат положио испит ако на 

испиту оствари више од 70% тачних одговора од понуђе-
них одговора на постављена питања и буде оцијењен оцје-
ном “задовољава”.

(2) У случају да кандидат на испиту оствари мање од 70% 
тачних одговора од понуђених одговора на постављена пита-
ња, испитна комисија га оцјењује оцјеном “не задовољава”.

Члан 29.
(1) О току испита води се записник.
(2) У записник се уносе сљедећи подаци: састав испит-

не комисије, име и презиме кандидата, пребивалиште, озна-
ка програма по којем се полаже испит, ознака теста према 
којем је кандидат одговарао и одлука комисије о успјеху.

(3) Записник потписују предсједник комисије и сви 
присутни чланови комисије.

Члан 30.
(1) Кандидат који испит не положи први пут може 

приступити полагању испита још једном, без поновног 
оспособљавања према распореду испитне комисије, с тим 
да од посљедњег испита мора проћи најмање 15 дана.

(2) Испитна комисија може, на захтјев кандидата, одо-
брити поновљено полагање испита у року краћем од рока 
наведеног у ставу 1. овог члана.

(3) Поновно полагање испита из става 1. овог члана прија-
вљује се на начин прописан у члану 22. овог правилника.

Члан 31.
(1) Кандидату који је успјешно положио испит из члана 

20. овог правилника издаје се цертификат.
(2) Цертификат издаје Министарство.
(3) За издавање цертификата плаћа се накнада, коју рје-

шењем утврђује министар.

Члан 32.
(1) Садржај и облик цертификата налази се у Прилогу 

овог правилника и чини његов саставни дио.
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(2) Цертификат се издаје на једном од језика у слу-

жбеној употреби у Босни и Херцеговини и на енглеском 
језику.

Члан 33.
Цертификат се издаје са роком важења од пет година.

Члан 34.
Уколико савјетник задовољи на испиту током године 

која претходи року важности претходног цертификата, ва-
жност цертификата који се издаје почиње даном престанка 
важности претходног цертификата.

Члан 35.
Јавне установе које су већ овлашћене од стране Ми-

нистарства имају право да задрже то овлашћење и након 
ступања на снагу овог правилника.

Члан 36.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину и поступку стручног оспособљавања, 
провјере знања и издавање цертификата о оспособљености 
савјетника за безбједност и о условима које морају испуња-
вати установе које врше стручно оспособљавање савјетни-
ка за безбједност (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 70/14, 43/15 и 69/15).

Члан 37.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1770/16
19. септембра 2016. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, с.р.

ПРИЛОГ

Цертификат о стручној оспособљености савјетника 
за безбједност за превоз опасних материја

Certifi cate of training as safety adviser for the transport 
of dangerous goods

Цертификат број:
Certifi cate No.

Ознака државе која издаје цертификат:
Distinguishing sign of the State issuing the certifi cate:

Презиме:
Surname:

Име:
Firstname:

Датум и мјесто рођења:
Date and place of birth:

Држављанство:
Nationality:

Потпис власника:
Signature of holder:

Важи до ....... за предузећа која превозе опасне материје и обављају 
утовар и истовар.
Valid until ....... for undertakings which transport dangerous goods and 
for undertakings which carry out related loading or unloading.
 друмским путем   жељезницом   унутрашњим 
        пловним путевима
by road   by rail   by inland waterway

Издао:
Issued by:

Датум: ................................  Потпис: ..................................
Date:   Signature:

Продужено до: .................  Продужено од: ......................
Extended until:   Extended by:

Датум: ...............................  Потпис: ...................................
Date:    Signature:

1341
На основу члана 47. став 7. Закона о ловству (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, 

САДРЖАЈУ, НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И РОКУ ВАЖЕЊА 
ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ И ЛОВНЕ КАРТЕ

Члан 1.
У Правилнику о облику, садржају, начину издавања и 

року важења дозволе за лов и ловне карте (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 58/10, 77/10 и 113/13) у члану 
2. став 3. мијења се и гласи:

“(3) Корисник ловишта уз захтјев за издавање дозвола 
за лов и ловних карата за наредну ловну годину из става 
2. овог члана дужан је доставити Министарству табеларни 
извјештај о издатим дозволама за лов и ловним картама, 
као и прикупљеним средствима у претходној ловној години 
на основу одстрела дивљачи, који се сачињава на Обрасцу 
број 1, који се налази у Прилогу 1а. овог правилника и чини 
његов саставни дио.”.

Члан 2.
У члану 5. послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који 

гласе:
“(3) Лов у спортско-рекреационим ловиштима за ловце 

чланове матичног ловачког удружења које је корисник ло-
вишта дозвољен је у дане викенда и у дане вјерских и репу-
бличких празника у Републици Српској.

(4) Одредбе из става 3. овог члана не односе се на лов 
који врше ловци који плаћају кориснику ловишта пуну 
тржишну цијену одстрела дивљачи прописану Цјеновни-
ком одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту уз 
пратњу ловочувара или овлашћеног стручног пратиоца, 
организовани лов ради одржавања подношљивог броја 
незаштићене дивљачи - крзнашица и одстрел одобрен по 
основу члана 17. Закона о ловству.”.

Члан 3.
У члану 7. у ставу 6. ријечи: “или ловачког удруже-

ња које је потписало споразум о сарадњи са привредним 
субјектом који је корисник ловишта” бришу се.

Члан 4.
Члан 8. брише се.

Члан 5.
У члану 11. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Корисник ловишта дужан је раздужену ловну карту 

чувати у својој архиви најмање двије године након завр-
шетка ловне године.”.

Члан 6.
Члан 13. брише се.


