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3) Младен Ребић, доктор економских наука.
2. Чланови Надзорног одбора Акционарског друштва 

“Упи” Источно Сарајево именују се на мандатни период од 
4 (четири) године.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-270/14 Предсједница
14. фебруара 2014. године Скупштине,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
a) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Ре-
публике Српске, на 48. сједници, одржаној 13. и 14.02.2014. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ РУКОВОДИОЦА 
ЦЕНТРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ 

ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ И 
ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Радмила Тркуља, дипломирани економиста, разрје-
шава се дужности руководиоца Централне јединице за хар-
монизацију за финансијско управљање и контролу и интер-
ну ревизију у Министарству финансија.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-267/14 Предсједница
14. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на 48. 
сједници, одржаној 13. и 14.02.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
РУКОВОДИОЦА ЦЕНТРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ХАРМОНИЗАЦИЈУ ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И 
КОНТРОЛУ И ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Радмила Тркуља, дипломирани економиста, по-
ставља се за вршиоца дужности руководиоца Централне 
јединице за хармонизацију за финансијско управљање и 
контролу и интерну ревизију у Министарству финансија 
Републике Српске, на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-268/14 Предсједница
14. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 53. став 
(1) тачка а) Закона о државним службеницима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), 
Влада Републике Српске, на 48. сједници, одржаној 13. и 
14.02.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Зоран Микановић разрјешава се дужности в.д. дирек-
тора Републичке управе за инспекцијске послове.

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

Број: 04/1-012-2-273/14 Предсједница
14. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08) и члана 42. Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, 
на 48. сједници, одржаној 13. и 14.02.2014. године,  д о -
н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Предраг Томић, професор физике, поставља се за 
вршиоца дужности директора Републичке управе за ин-
спекцијске послове, на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-274/14 Предсједница
14. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске број”, 
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 
6. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на 
48. сједници, одржаној 13. и 14.02.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ”

1. У Рјешењу о именовању директора Јавне установе 
“Студентски центар Пале” (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 76/13) иза тачке 2. додаје се тачка 3, која гла-
си:

“3. Именовани обавља послове заступања и предста-
вљања Јавне установе “Студентски центар Пале” у прав-
ном промету без ограничења.”.

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

Број: 04/1-012-2-264/14 Предсједница
14. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

239
На основу члана 29. став 6. Закона о туризму (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 70/11 и 67/13) 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 и 121/12), министар трговине и туризма  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ УГОВОРА 

ЗАКЉУЧЕНИХ СА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ 
ПОВЈЕРЕНО ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА ИЗ ПРОГРАМА 

ПУТОВАЊА И ОСТАЛИХ УГОВОРА У 
АГЕНЦИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик, садржај и на-

чин вођења евиденције уговора које туристичка агенција 
закључује са трећим лицима којима је повјерено извр-
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шење услуга из програма путовања и осталих уговора 
у агенцијском пословању (у даљем тексту: евиденција 
уговора).

Члан 2.
Туристичка агенција води евиденцију уговора из члана 1. 

овог правилника у писаној форми или у електронском облику.

Члан 3.
(1) Туристичка агенција води евиденцију уговора из 

члана 1. овог правилника у мјесту обављања дјелатности.
(2) Пословне јединице туристичке агенције редовно до-

стављају податке за евиденцију из члана 1. овог правилни-
ка у сједиште туристичке агенције.

Члан 4.
(1) Туристичка агенција – организатор туристичког 

путовања евидентира податке из: уговора закључених са 
трећим лицима којима је повјерено извршење услуга пре-
воза, смјештаја, услуга туристичких професија (услуге 
туристичких водича, туристичких пратиоца, аниматора); 
уговора о ангажовању угоститељских капацитета (уговор 
о алотману); уговора о временски подијељеном коришћењу 
непокретности; уговора о дугорочном производу за одмор; 
уговора о препродаји; уговора о размјени; уговора о посре-
довању у продаји туристичког путовања који су закључени 
са туристичким агенцијама посредницима у организацији 
путовања (субагентима); као и других уговора у аген-
цијском пословању.

(2) Туристичка агенција посредник у организацији пу-
товања (субагент) евидентира податке из посредничког уго-
вора о путовању закљученог са организатором туристичког 
путовања или са корисником туристичке услуге, као и по-
датке из других уговора у вези са пословима туристичке 
агенције.

(3) У евиденцију уговора уносе се сљедећи подаци:
а) редни број,
б) врста уговора,
в) пословно име (фирма) субјекта са којим је уговор 

закључен, односно име и презиме корисника туристичке 
услуге,

г) сједиште субјекта, односно адреса корисника ту-
ристичке услуге са којим је уговор закључен,

д) број уговора и датум закључења,
ђ) предмет уговора,
е) период пружања услуга,
ж) рок важења уговора и
з) напомена.

Члан 5.
(1) Туристичке агенције, поред уговора из члана 4. овог 

правилника, воде и евиденцију уговора продатих поједи-
начних туристичких пакет-аранжмана или излета.

(2) У евиденцију продатих појединачних туристичких 
пакет-аранжмана или излета туристичка агенција уписује 
податке из документа којим се потврђује пријем уплате:

а) редни број,
б) број потврде о путовању,
в) датум издавања потврде о путовању,
г) број фискалног рачуна,
д) датум издавања фискалног рачуна,
ђ) уплаћен износ,
е) одредиште (земља, мјесто),
ж) број путника,
з) пословно име (фирма) организатора туристичког 

путовања, односно број лиценце или рјешења надлежног 
органа и

и) напомена.

Члан 6.
Евиденције уговора воде се ажурно и уредно на начин 

који не дозвољава брисање унесених података и којим се 
омогућава увид у податке по хронолошком реду.

Члан 7.
(1) Туристичка агенција води евиденцију уговора на го-

дишњем нивоу.
(2) Након извршених уписа за протеклу годину, врши се 

закључивање евиденције уговора.
(3) Закључивање евиденције уговора из става 1. овог 

члана врши се на посљедњој страници уписа за протеклу 
годину.

(4) Закључивање евиденције овјерава се потписом од-
говорног лица, односно законског заступника туристичке 
агенције.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-01-09-2-185/14
18. фебруара 2014. године                Министар,
Бања Лука                         Маида Ибришагић Хрстић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 7, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Бања Лука 7, град Бања Лука, и то за ка-
тастарске парцеле бр.: 4595, 4596 и 4597, укупне површине 
535 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 7, град Бања Лука, за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Бања Лука 7, град Бања Лука, и то за катастарске пар-
целе бр.: 4595, 4596 и 4597, уписане у посједовни лист број 
1382/6, као и земљишна књига, и то за парцеле бр.: 28/39, 
28/40 и 28/99, уписане у зк. ул. број: 8071 к.о. Бања Лука, 
град Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-850/13
17. фебруара 2014. године В.д. директора,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и




