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ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВИСИНИ 
КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БАНКАРСКИМ 

ГАРАНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ, 
ЕНЕРГЕНАТА, РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Члан 1.
У Правилнику о висини концесионе накнаде и банкар-

ским гаранцијама у области електроенергетике, енергена-
та, рударства и геологије (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 67/14 и 3/16) у члану 5. послије става 3. додаје 
се нови став 4, који гласи:

“(4) Концесионар који је истовремено и обвезник 
плаћања накнаде за коришћење природних ресурса, у скла-
ду са законом којим се уређују накнаде за коришћење при-
родних ресурса у сврху производње електричне енергије, 
плаћа концесиону накнаду у висини од 0,5% од годишњег 
прихода оствареног производњом и продајом електричне 
енергије.”.

Досадашњи став 4, који постаје став 5, мијења се и гла-
си:

“(5) Начин уплате концесионе накнаде из овог члана 
уредиће се уговором о концесији.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.05/020-1075-4/16
17. јуна 2016. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

950
На основу члана 5. став 1. Закона о жељезницама Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
58/01, 110/03, 59/08, 24/12 и 33/14) и члана 69. ст. 1. и 4. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 
15/16), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

УПУТСТВО
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА УПУТСТВА О ОПРЕМАЊУ 

ВУЧНИХ ВОЗИЛА ПОТРЕБНИМ ПРИБОРОМ

1. У Упутству о опремању вучних возила потребним 
прибором (“Службени гласник Републике Српске”, број 
77/13) у тачки 3. у подтачки а) у алинеји 12) послије ријечи: 
“1 комад” тачка са запетом замјењује се запетом и додају се 
нове алинеје 13) и 14), које гласе:

“13) заштитне кожне рукавице и
14) радни мантил од диолена;”.
2. У тачки 5. у подтачки а) у алинеји 10) послије ријечи: 

“1 комад” тачка са запетом замјењује се запетом и додају се 
нове алинеје 11) и 12), које гласе:

“11) заштитне кожне рукавице и
12) радни мантил од диолена;”.
3. У тачки 6. ријечи: “подтачка а)” замјењују се ријечи-

ма: “у подтачки а) у алинеји 7)”.
4. У тачки 8. у подтачки а) у алинеји 9) послије ријечи: 

“1 комад” тачка са запетом замјењује се запетом и додају се 
нове алинеје 10) и 11), које гласе:

“10) заштитне кожне рукавице и
11) радни мантил од диолена;”.
5. У тачки 10. у подтачки а) у алинеји 10) послије 

ријечи: “1 комад” тачка са запетом замјењује се запетом и 
додају се нове алинеје 11) и 12), које гласе:

“11) заштитне кожне рукавице и
12) радни мантил од диолена;”.
6. У тачки 12. у подтачки а) у алинеји 7) послије ријечи: 

“1 комад” тачка са запетом замјењује се запетом и додају 
нове алинеје 8) и 9), које гласе:

“8) заштитне кожне рукавице и
9) радни мантил од диолена;”.
7. У тачки 14. у подтачки а) у алинеји 11) послије 

ријечи: “1 комад” тачка са запетом замјењује се запетом и 
додају се нове алинеје 12) и 13), које гласе:

“12) заштитне кожне рукавице и
13) радни мантил од диолена;”.
8. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.04/340-816/16
14. јуна 2016. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 115. став 1. За-
кона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, брoj 6/12) и члана 31а. Закона 
о општем управном поступку (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник директора за 
оснивање и одржавање катастра непокретности Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске Александар Деурић, дипл. правник, а по Oвлашћењу 
брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОЧАЈ, ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Драгочај, град Бања Лука, и то за катастарске 
парцеле бр. 1651/1 и 1651/3, укупне површине 2306 м², осно-
ван у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Драгочај, град Бања Лука, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Драгочај, град Бања Лука, за катастарске парцеле бр. 1651/1 
и 1651/3, уписане у посједовни лист број 1420, као и зе-
мљишна књига за парцеле бр. 399/5 и 399/29, уписане у зк. 
ул. број 102 к.о. Драгочај, град Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе опи-
сане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
 Помоћник директора
Број: 21.04/951-1252/15 за оснивање и одржавање
16. јуна 2016. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.

Агенција за осигурање Републике Српске
На основу члана 7. став 2. алинеја 7. и члана 9. став 1. 

алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10), 
члана 55. ст. 4. и 5. Закона о обавезним осигурањима у сао-
браћају (“Службени гласник Републике Српске”, број 82/15) 
и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Агенције за осигурање 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 2/15), Управни одбор Агенције за осигурање Републике 
Српске, на сједници од 15. јуна 2016. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 

УТВРЂИВАЊА, ОБРАЧУНУ И РОКОВИМА УПЛАТЕ 
ДОПРИНОСА ЗАШТИТНОМ ФОНДУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Правилнику о начину утврђивања, обрачуну и рокови-

ма уплате доприноса Заштитном фонду Републике Српске 


