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На основу члана 81. став 5. Закона о унутрашњој пло-
видби Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 54/19) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОДРЕЂИВАЊУ ИМЕНА ОЗНАКА И ENI БРОЈА 

БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин одређивања 

имена, ENI броја и ознаке, те вођење евиденције о именима 
и ознакама бродова унутрашње пловидбе.

Члан 2.
(1) Власник брода подноси Министарству саобраћаја и 

веза (у даљем тексту: Министарство) захтјев за одређивање 
имена брода. 

(2) У захтјеву из става 1. овог члана власник предлаже 
три имена за брод, а Министарство од предложених имена 
одређује име брода.

(3) Предложено име брода може имати највише три 
ријечи или три ријечи и римски или арапски број и не може 
се састоји од скраћеница ријечи.

(4) Министар саобраћаја и веза (у даљем тексту: ми-
нистар) доноси рјешење којим се одређује име брода и које 
је коначно у поступку.

Члан 3.
Уз захтјев из члана 2. став 1. овог правилника, поред 

приједлога за одређивање имена брода, обавезно се прила-
же сљедећа документација:

1) доказ о власништву брода,
2) подаци о основним техничким карактеристикама 

брода,
3) податак о намјени брода, 
4) лука уписа,
5) потврда о брисању брода из другог уписника бродова 

ако је претходно у њега био уписан или доказ о самоградњи 
брода,

6) рјешење о регистрацији правног лица у регистру по-
словних субјеката,

7) царинска декларација ако је брод увезен из друге 
државе.

Члан 4.
(1) Бродовима се не може одредити име које из исто-

ријских или културних разлога није прикладно или је су-
протно интересима Републике Српске.

(2) Ако Министарство процијени да ниједно име од 
предложених имена није одговарајуће или ако утврди да 
исто име већ има неки други брод, затражиће се од власни-
ка брода да предложи три нова имена.

(3) Два брода, без обзира на врсту и категорију пловид-
бе, не могу имати исто име, односно ознаку и ENI број.

Члан 5.
(1) Броду се може одредити и име које је било уписано 

у страном уписнику ако није у супротности са чланом 4. 
овог правилника.

(2) Броду се може дати име истакнуте личности из 
културе, науке и политике, уз претходно прибављену са-
гласност личности чије се име предлаже, односно уз сагла-
сност његових насљедника ако та личност није жива.

Члан 6.
(1) ENI број се додјељује броду који се уписују у Упи-

сник бродова ако му овај број већ није додијељен. 

(2) ENI број се састоји од осам арапских бројева:
1) троцифреног кода додијељеног за БиХ и
2) петоцифреног серијског броја који одређује правно 

лице које врши утврђивање способности брода за пловидбу.
(3) Броду се додјељује само један ENI број, који остаје 

непромијењен током цијелог вијека трајања брода.
(4) ENI број се обавезно уписује у Уписник бродова, 

бродско свједочанство и исправу о способности брода за 
пловидбу.

(5) Министар доноси рјешење о одређивању ENI броја, 
које је коначно у поступку.

Члан 7.
Брод који посједује бродску радио-станицу обавезно 

има позивни знак препознавања, који одређује орган надле-
жан за област комуникација.

Члан 8.
(1) Ознака брода без сопственог погона састоји се од 

двословне скраћенице назива брода, односно ријечи која 
упућује на његову намјену и броја који означава носивост 
и редни број из пописа брода исте врсте под којим је брод 
уписан у уписнике бродова.

(2) Словни дио ознаке одвојен је од бројчаног дијела 
цртицом.

(3) Скраћенице које одређују назив и намјену брода су 
сљедеће:

1) ТЗ - тегљеница затворена,
2) ТО - тегљеница отворена,
3) ТТ - тегљеница за текући терет - танкер,
4) ТС - тегљеница за специјални терет и посебну на-

мјену,
5) ПЗ - потисница затворена,
6) ПО - потисница отворена,
7) ПТ - потисница за текући терет - танк,
8) ПС - потисница за специјални терет и посебну на-

мјену.
(4) Бројчани дио ознаке састоји се од броја који означа-

ва стотине тона носивости брода и двоцифреног броја који 
означава редни број брода унутар исте врсте.

Члан 9.
(1) Име, односно ознака брода и ENI број обавезно се 

исписују на обје прамчане стране брода и на крми.
(2) Ако су у потискиваном или бочно везном саставу 

натписи имена или ознаке појединог брода заклоњени, име 
или ознака се исписују на плочи и истичу тако да буду јасно 
видљиви.

(3) Лука уписа се обавезно исписује на крми.
(4) Име, ознака и лука уписа се исписују лако читљи-

вим и неизбрисивим ћириличким и латиничким словима и 
бројевима.

(5) Величина слова и бројева којима је исписано име 
или ознака брода обавезно је у складу са величином брода 
и износи најмање 20 центиметара, а за остале ознаке нај-
мање 15 центиметара, ширина слова и бројева и дебљина 
линија је пропорционална њиховој висини, а слова и броје-
ви су свијетле боје на тамној подлози или тамне боје на 
свијетлој подлози.

(6) На сидру брода исписују се неизбрисиве ознаке за 
идентификацију, које садрже име власника брода.

Члан 10.
Евиденцију имена, ENI бројева, ознака и позивних зна-

кова бродова води Министарство.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о одређивању имена, ознака и знакова рас-
познавања бродова и вођења евиденције о именима бро-
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дова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 
24/09).

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/341-1644/19
20. септембра 2019. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

На основу члана 67. Закона о стечају (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 16/16), члана 76. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 115/18), члана 190. став 1. Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), на лични захтјев Зоре 
Булатовић Кременовић, министар правде, 30. септембра 
2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтјев Зоре Булатовић Кременовић за бри-

сање са Листе стечајних управника.
2. Зора Булатовић Кременовић из Бање Луке брише се 

са Листе стечајних управника за подручје надлежности 
окружних привредних судова у Републици Српској (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 29/19 и 72/19).

3. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и на интернет страници Министарства 
правде Републике Српске.

Број: 08.020/153-1411/19
30. септембра 2019. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.
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На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
134/11, 82/13 и 103/15) и члана 76. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), рјешавајући по захтјеву за утврђивање радних 
мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите, на 
приједлог Комисије за утврђивање радних мјеста на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАДНИХ МЈЕСТА НА КОЈИМА СЕ 

СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 
У ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ 

ГРАДИШКА

1. Као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем у Професионалној ватрогасној једи-
ници Градишка утврђују се:

1) старјешина Професионалне ватрогасне јединице,
2) замјеник старјешине Професионалне ватрогасне је-

динице,
3) командир вода,
4) командир одјељења - руководилац смјене,
5) ватрогасац,
6) ватрогасац - главни сервисер,
7) ватрогасац - возач,
8) димњачар,
9) руководилац акције гашења.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мје-

стима из тачке 1. овог рјешења рачунаће се као 14 мјесеци 
стажа осигурања.

3. Осигураницима који раде на радним мјестима из тач-
ке 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 

рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на 
раду.

4. Осигураницима који раде на радним мјестима из тач-
ке 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.

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

Број: 16-04/4-181-54/2019
1. октобра 2019. године Министар,
Бања Лука Душко Милуновић, с.р.
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Репу-

блике Српске, на основу члана 2. тачка р) Закона о заштити 
на раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 
и 13/10) и Рјешења број: 16-04/3-170-178/19, од 10.6.2019. 
године, о испуњености услова из члана 25. Правилника о 
превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору 
угроженом експлозивном атмосфером (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 79/11),  и з д а ј е

ЛИЦЕНЦУ
“Preventa” d.о.о. Ugljevik испуњава услове за обављање 

послова из области заштите на раду у простору угроженом 
експлозивном атмосфером:

- правно лице може да води послове заштите на раду 
код послодавца који имају простор угрожен експлозивном 
атмосфером,

- врши оспособљавање радника за безбједан рад, у сми-
слу заштите на раду, који раде или бораве у простору угро-
женом експлозивном атмосфером,

- врши израду акта о процјени ризика код послодавца у 
простору угроженом експлозивном атмосфером,

- обавља превентивне и периодичне прегледе и испи-
тивања средстава за рад и услова радне средине, у сми-
слу заштите на раду, у простору угроженом експлозивном 
атмосфером.

Ова лиценца издаје се на период од четири године, и то 
од 18.9.2019. године до 18.9.2023. године, након чега по-
длијеже обнављању.

Лиценца се објављује у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”.

Број регистра: 1/19 По овлашћењу министра,
18. септембра 2019. године помоћник министра,
Бања Лука Мира Васић, с.р.

Републички секретаријат за расељена 
лица и миграције

На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 115/18), члана 28. став 1. 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. став 1. Уредбе 
о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних 
мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. 
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 
10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), уз сагласност Владе 
Републике Српске, в.д. директора Републичког секретаријата за ра-
сељена лица и миграције  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Републичком секретаријату за расељена лица и 




