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2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 

првостепени орган обезбиједиће све доказе који су потреб-
ни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-871/18 Предсједница
5. априла 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 171. сједници, 
одржаној 5.4.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Прњавор, број: 21.36/473-10-97/17, од 4.2.2018. годи-
не, а у сврху изградње приступних путева на дионици ауто-
пута Бања Лука - Добој, и то: 

- к.ч. број: 492/1, “Вртлови”, њива 2. класе, површине 
2314 м², уписана у п.л. број: 242 КО Околица као посјед 
Малешевић (Милана) Зорана са 1/1 дијела, која по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 459/1, уписаној у з.к. улошку 
број: 2420 КО Прњавор као власништво Малешевић (Ми-
лана) Зорана са 1/1 дијела.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретни-
не.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-878/18 Предсједница
5. априла 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 28. Закона о музејској дјелатности (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 89/08, 57/12 и 18/17), 
Влада Републике Српске, на 172. сједници, одржаној 
11.4.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Разрјешавају се вршиоци дужности чланова Управ-
ног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске са 
3.5.2018. године, у саставу:

1) др Сарита Вујковић,
2) Раде Личина,
3) Весна Аћић,
4) др Ирена Медар Тањга и
5) Милан Берић.

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

Број: 04/1-012-2-924/18 Предсједница
11. априла 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03) и члана 16. став 5. Зако-
на о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), Влада Републике Српске, 
на 172. сједници, одржаној 11.4.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног 
одбора Јавне установе Музеј Републике Српске са 4.5.2018. 
године на период до два мјесеца, у сљедећем саставу:

1) др Сарита Вујковић,
2) Раде Личина,
3) Весна Аћић,
4) др Ирена Медар Тањга и
5) Милан Берић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-923/18 Предсједница
11. априла 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 207. Закона о општем управном поступ-

ку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 
50/10), генерални секретар Владе Републике Српске  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О 
ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ БАНЦИ - МЕЂУНАРОДНОЈ 

БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ПО ЗАЈМУ ЗА РАЗВОЈНУ 
ПОЛИТИКУ ЗА ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (PUBLIC FINANCE 

DEVELOPMENT POLICY LOAN 8713-BA/PF DPL), 
број: 04/1-012-2-1213/17, од 18.5.2017. године 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 52/17)

У Одлуци о прихватању задужења Републике Српске 
према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и 
развој по зајму за развојну политику за јавне финансије 
(PUBLIC FINANCE DEVELOPMENT POLICY LOAN 8713-
BA/PF DPL), број: 04/1-012-2-1213/17, од 18.5.2017. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 52/17), у тач-
ки IV подтачка 1) у петој алинеји умјесто: “15. маја 2049” 
треба да стоји: “15. новембра 2049”.

Број: 04.2/012-924/18 Генерални секретар
25. априла 2018. године Владе,
Бањалука Ђука Хуремовић, с.р.
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На основу члана 44. став 3. тачка 2. Закона о туризму 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 45/17) и чла-
на 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 трговине и туризма, 
18. априла 2018. године,  д о н о с и
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ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЛИЦА 

КОЈА СУ ПОЛОЖИЛА ИСПИТ ЗА ТУРИСТИЧКОГ 
ВОДИЧА И САДРЖАЈУ УВЈЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ 

СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА 
ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и начин 

вођења Евиденције лица која су положила испит за ту-
ристичког водича за подручје Републике Српске и садржај 
увјерења о положеном стручном испиту за стицање звања 
туристичког водича за подручје Републике Српске.

Члан 2.
(1) Упис у Евиденцију лица која су положила испит за 

туристичког водича за подручје Републике Српске (у даљем 
тексту: Евиденција) обавља се по службеној дужности на-
кон издавања увјерења о положеном стручном испиту за 
стицање звања туристичког водича за подручје Републике 
Српске.

(2) У Евиденцију се уписују подаци о туристичком во-
дичу за подручје Републике Српске:

1) редни броj уписа,
2) име, очево име и презиме,
3) држављанство,
4) стечена стручна спрема,
5) датум полагања стручног испита за стицање звања 

туристичког водича,
6) број и датум увјерења о положеном стручном испиту 

за стицање звања туристичког водича за подручје Републи-
ке Српске,

7) страни језик или страни језици на којима ће ту-
ристички водич пружати услуге,

8) напомена,
9) датум уписа у Евиденцију.

Члан 3.
(1) Евиденцију води Министарство трговине и туризма 

(у даљем тексту: Министарство) у електронској форми.
(2) Подаци уписани у Евиденцију су јавни.
(3) Евиденција је доступна на интернет страници Ми-

нистарства.

Члан 4.
(1) Министарство издаје увјерење о положеном струч-

ном испиту за стицање звања туристичког водича за подру-
чје Републике Српске.

(2) Увјерење из става 1. овог члана садржи сљедеће по-
датке:

1) име, очево име и презиме лица које је положило 
стручни испит,

2) датум, мјесто рођења и држављанство,
3) стечено стручно звање,
4) датум полагања стручног испита,
5) назив страног језика на којем ће лице пружати услуге 

туристичког водича.

Члан 5.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о садржају и начину вођења Евиденције издатих 
увјерења о положеном испиту за стицање звања туристичког 
водича (“Службени гласник Републике Српске”, број 7/12).

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-07-020-837/18
18. априла 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.
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На основу члана 116. Закона о туризму (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 45/17) и члана 82. став 2. За-
кона 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 трговине и туризма, 18. априла 2018. го-
дине,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА О 

БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПУТОВАЊА

Члан 1.
Овим правилником престаје примјена Правилника о 

ближим условима и поступку за издавање и одузимање ли-
ценце за обављање послова организације путовања (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 113/08 и 83/10).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-07-020-894/18
18. априла 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.
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На основу 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, 57/16 и 31/18) и члана 35. 
тачка 2. Посебног колективног уговора за запослене у обла-
сти унутрашњих послова Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 66/16), 23. априла 2018. 
године, министар унутрашњих послова  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАКНАДИ ТРОШКОВА 
ПРЕВОЗА КОД ДОЛАСКА НА ПОСАО И ПОВРАТКА С 

ПОСЛА

Члан 1.
У Правилнику о накнади трошкова превоза код доласка 

на посао и повратка с посла (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 80/16) члан 4. мијења се и гласи:

“(1) Запослени у Министарству има право на накна-
ду трошкова превоза у јавном градском, приградском и 
међуградском линијском саобраћају, код доласка на по-
сао и повратка с посла, у висини до пуне цијене мјесечне 
карте.

(2) Накнада трошкова превоза у складу са ставом 1. 
овог члана остварује се уплатом износа цијене мјесечне 
карте на текући рачун запосленог. 

(3) Да би остварио право на накнаду у складу са ставом 
2. овог члана, запослени доставља фискални рачун прево-
зника до петог у мјесецу за претходни мјесец, у супротном, 
накнада се не исплаћује ретроактивно.”.

Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
“Запосленом који не користи јавни превоз код доласка 

на посао и повратка с посла, а којем је мјесто становања 
удаљено од радног мјеста преко четири километра, припада 
право на накнаду трошкова превоза у висини до пуне ције-
не мјесечне карте у јавном саобраћају.”.

Члан 3.
Досадашњи прилог Правилника замјењује се новим 

прилогом, који чини саставни дио овог правилника.




