
(2) Исплата средстава за пензију у смислу става 1. овог
члана траје док корисник пензије не испуни услове за ста-
росну пензију у погледу година живота, у складу са пропи-
сом који уређује област пензијског и инвалидског осигура-
ња.

(3) Након испуњења услова из става 2. овог члана, при-
мјењују се одредбе прописа које уређују област пензијског
и инвалидског осигурања, које се односе на средства по
основу обавеза Републике Српске.

Члан 10.

На питања која нису уређена овим законом примјењују
се одредбе прописа којим је уређена област пензијског и
инвалидског осигурања.

Члан 11.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-444/13 Предсједник
21. марта 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске и члана 211. став 4. Пословника Народне скупшти-
не Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске,
на Двадесет петој сједници, одржаној 19. марта 2013. годи-
не, донијела је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

Народна скупштина Републике Српске скраћује рок за
предлагање Закона о остваривању права на старосну пен-
зију професионалних војних лица, који није усвојен на
Тринаестој посебној сједници Народне скупштине Репу-
блике Српске, одржаној 27. фебруара 2013. године.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-443/13 Предсједник
19. марта 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, члана 182. и члана 186. став 1. Пословника Народ-
не скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 31/11) и чл. 21. и 24. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 71/12), Народна
скупштина Републике Српске, на Двадесет петој сједници,
одржаној 21. марта 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИНДИРЕКТНОМ 

ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА РАЧУН 

ФОНДОВА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ И 

ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

I

У Одлуци о индиректном задуживању Републике Срп-
ске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здрав-
ствене установе (“Службени гласник Републике Српске”,
број 99/11) у тачки I у подтачки 1) број: “70.000.000,00”
замјењује се бројем: “50.000.000,00” .

У истој тачки у подтачки 2) број: “140.000.000,00”
замјењује се бројем: “160.000.000,00” .

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-445/13 Предсједник
21. марта 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 11. Закона о деминирању у Босни и

Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”,
број 5/02) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 15. марта
2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ПРИОРИТЕТНИХ ЗАДАТАКА ЗA
ДЕМИНИРАЊЕ У 2013. ГОДИНИ

I

Усваја се Листа приоритетних задатака за деминирање
у 2013. години.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-525/13 Предсједница
15. марта 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 105. став 1. Закона о превозу опасних
материја (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08
и 117/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар унутрашњих посло-
ва Републике Српске, уз Сагласност министра здравља и
социјалне заштите, број: 11/07-012-391/12, од 20. децембра
2012. године, Сагласност министра саобраћаја и веза, број:
13.03/345-2731-1/12, од 1. фебруара 2013. године, и Сагла-
сност министра за просторно уређење, грађевинарство и
екологију, број: 15.04-052-5474/12, од 23. јануара 2013.
године,  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ВОЗАЧА 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ 

МАТЕРИЈА И ДРУГИХ ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ 
У ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Члан 1.

Овим правилником прописују се програм стручног
оспособљавања возача моторних возила за превоз опасних
материја и других лица која учествују у припреми превоза,
утовара, претовара и истовара опасних материја (у даљем
тексту: лица која учествују у превозу опасних материја),
начин полагања стручног испита (у даљем тексту: испит) и
вођење евиденције о полагању испита.

Члан 2.

(1) Стручно оспособљавање лица која учествују у пре-
возу опасних материја обавља се по Програму стручног
оспособљавања возача моторних возила за превоз опасних
материја и других лица која учествују у превозу опасних
материја (у даљем тексту: Програм).

(2) Програм се налази у Прилогу 1, који чини саставни
дио овог правилника.

Члан 3.

(1) Програм садржи основни дио, специјалистички дио
за превоз опасних материја у цистернама и специјалистич-
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ки дио за превоз опасних материја класе 1, у складу са чла-
ном 2. став 1. Закона о превозу опасних материја (у даљем
тексту: Закон).

(2) По основном програму стручно се оспособљавају
лица која учествују у превозу опасних материја, разврста-
них у све класе опасних материја, у складу са чланом 2.
став 1. Закона.

(3) По специјалистичком програму стручно се оспосо-
бљавају возачи моторних возила за превоз опасних матери-
ја у цистернама и за превоз опасних материја класе 1.

Члан 4.

(1) Лице које је оспособљено за превоз опасних мате-
рија или руковање опасним материјама по Програму пола-
же испит пред Комисијом за полагање стручног испита
возача моторних возила за превоз опасних материја (у
даљем тексту: Комисија), коју именује министар унутра-
шњих послова (у даљем тексту: министар).

(2) Комисија се састоји од предсједника и два члана,
који имају замјенике.

Члан 5.

(1) За члана Комисије именује се лице које има високу
стручну спрему техничке струке, а за члана Комисије за
опасне материје класе 6.1. и 6.2. именује се лице које има
стручну спрему медицинске струке или друге струке која
обезбјеђује довољно познавања особина токсичних мате-
рија.

(2) У састав Комисије за опасне материје класе 6.1. и
6.2. именује се један члан из Министарства здравља и
социјалне заштите.

Члан 6.

(1) Трошкове полагања испита сноси лице које полаже
испит (у даљем тексту: кандидат) или привредно друштво,
односно друго правно лице које упућује кандидата на
полагање испита.

(2) Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се у
складу са посебним прописима.

Члан 7.

(1) Пријава за полагање испита садржи: име и презиме
кандидата, ЈМБ, датум, годину и мјесто рођења, мјесто и
адресу пребивалишта, ознаку категорије моторног возила
за коју кандидат има возачку дозволу, број возачке дозволе
и од кога је издата, назив послова које обавља у превозу
опасних материја и број потврде о завршеној обуци код
овлашћеног привредног друштва или другог правног лица,
са назнаком програма по којем полаже испит.

(2) Уз пријаву за полагање испита кандидат доставља:

а) увјерење о невођењу кривичног поступка и

б) потврду о завршеној обуци.

Члан 8.

Прије полагања испита предсједник Комисије, на осно-
ву личних докумената, утврђује идентитет кандидата и
провјерава да ли су у пријави за полагање испита наведени
подаци из члана 7. став 1. овог правилника, те да ли су
достављени докази прописани чланом 7. став 2. овог пра-
вилника.

Члан 9.

(1) Испит се састоји од теоријског и практичног дијела.

(2) Теоријски дио испита полаже се писмено или ком-
бинацијом писменог и усменог теста.

(3) Практични дио испита састоји се од практичне про-
вјере стеченог знања из области које су прописане Програ-
мом.

Члан 10.

Комисија оцјењује успјех кандидата на испиту оцје-
ном: положио/-ла или није положио/-ла.

Члан 11.

(1) О току полагања испита води се записник са резул-
татима тестирања, који води члан Комисије којег одреди
предсједник Комисије.

(2) У записник се уноси: састав Комисије, име и прези-
ме кандидата, датум и вријеме полагања испита, врста про-
грама по којем кандидат полаже испит, резултати тестира-
ња и оцјена коначног успјеха.

(3) Записник потписују предсједник и чланови Комисије.

Члан 12.

(1) Кандидат који не положи испит може поново пола-
гати испит након истека 30 дана од дана претходног пола-
гања.

(2) Кандидат који из оправданих разлога не приступи
испиту или прекине полагање испита може у року од 30
дана поново приступити испиту или наставити полагање
испита.

Члан 13.

На основу записника о положеном испиту за лице које
учествује у превозу опасних материја, Министарство уну-
трашњих послова издаје потврду.

Члан 14.

(1) Потврда је израђена од пластике, бијеле је боје са
црним словима, са фотографијом у боји (димензија 3 cm ·
2,5 cm), холограмом и УВ заштитом.

(2) Димензије потврде су у складу са стандардом BAS
ISO/IEC 7810, односно ID-1.ISO 7810:2003 ID-1.

(3) Потврда се издаје са роком важења од пет година.

(4) Облик, изглед и садржај потврде приказан је у При-
логу 2, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 15.

Потврда о положеном испиту издаје се на једном од
службених језика у Републици Српској и на енглеском
језику.

Члан 16.

(1) Потврда се продужава након истека рока од пет
година.

(2) Нова потврда се издаје годину дана прије истека
рока важења потврде, са роком важења од пет година, с тим
да рок важења потврде почиње датумом истека претходне
потврде.

(3) Да би се извршило продужење рока важења потвр-
де, возач мора завршити додатну обуку, која садржи пола
часова од часова који су предвиђени основним програмом
или специјалистичким програмом за превоз опасних мате-
рија у цистернама.

(4) За проширење класа за које важи потврда возач
мора завршити додатну обуку у складу са ставом 3. овог
члана, а вријеме важења нове потврде мора остати као и на
претходној потврди.

(5) Продужење потврде из става 2. овог члана, као и
проширење класа из става 4. овог члана, може се изврши-
ти под условом да је кандидат успјешно положио испит.

Члан 17.

(1) Уколико лице изгуби потврду или му је иста украде-
на, уништена или је на било који други начин остало без
потврде, дужно је да ту чињеницу лично пријави најближој
полицијској станици, те да исту огласи неважећом.

(2) У случају из става 1. овог члана, издаје се нова
потврда са роком важења од пет година, с тим да рок важе-
ња тече од датума полагања испита.

Члан 18.

О положеном стручном испиту, издавању потврде и
продужењу важења исте Министарство унутрашњих
послова води евиденцију.
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Члан 19.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о стручном оспособљавању возача моторних
возила за превоз опасних материја и других лица која уче-
ствују у превозу опасних материја (“Службени гласник
Републике Српске”, број 94/08).

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-28
18. марта 2013. године Министар,
Бања Лука Радислав Јовичић, с.р.

Прилог 1.

ПРОГРАМ

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ 

МАТЕРИЈА И ДРУГИХ ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ 
У ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Возачи моторних возила који превозе опасне материје и друга
лица која учествују у превозу опасних материја морају бити
стручно оспособљени за манипулацију појединим класама опа-
сних материја која се, сходно Закону о превозу опасних материја
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 и 117/11), одно-
сно Европском споразуму о међународном друмском превозу опа-
сних материја, класификују на сљедећи начин:

а) класа 1 - Експлозивне материје и предмети:

разред 1.1 - материје и предмети код којих постоји опасност
од масовне експлозије,

разред 1.2 - материје и предмети код којих постоји опасност
од “испаљивања”, али не и опасност од масовне експлозије,

разред 1.3 - материје и предмети код којих постоји опасност
од запаљења и мања експлозивна опасност или “испаљивање”, али
не и опасност од масовне експлозије,

разред 1.4 - материје и предмети који не представљају значај-
ну опасност,

разред 1.5 - врло неосјетљиве материје код којих постоји опа-
сност од масовне експлозије,

разред 1.6 - екстремно неосјетљиве материје код којих посто-
ји опасност од масовне експлозије,

б) класа 2 - Збијени гасови, гасови претворени у течност и
гасови растворени под притиском,

в) класа 3 - Запаљиве течности,

г) класа 4.1 - Запаљиве чврсте материје,

д) класа 4.2 - Материје склоне самопаљењу,

ђ) класа 4.3 - Материје које у додиру са водом развијају запа-
љиве гасове,

е) класа 5.1 - Оксидирајуће материје,

ж) класа 5.2 - Органски пероксиди,

з) класа 6.1 - Токсичне материје,

и) класа 6.2 - Загађујуће и заразне материје,

ј) класа 7 - Радиоактивне материје,

к) класа 8 - Корозивне (нагризајуће) материје,

л) класа 9 - Остале опасне материје.

1. Лица која учествују у превозу опасних материја стручно се
оспособљавају по:

а) основном програму (заједничком за све опасне материје),

б) специјалистичком програму, и то:

- специјалистичком програму за превоз у цистернама и

- специјалистичком програму за превоз материја и предмета
класе 1.

2. За руковање опасним материјама потребно је положити
стручни испит по основном програму, који обухвата сљедеће теме,
и то:

а) општи услови управљања превозом опасних материја,

б) основне врсте опасности од опасних материја,

в) информације о заштити човјекове околине у контроли пре-
воза отпада,

г) мјере заштите од различитих опасних материја,

д) поступак након саобраћајне незгоде (прва помоћ, употреба
заштитних средстава, обезбјеђење мјеста саобраћајне незгоде,
основно знање о употреби заштитне опреме, упутство о посебним
мјерама безбједности итд.),

ђ) означавање, обиљежавање листицама опасности и наранџа-
стим таблама моторних возила којима се превозе опасне материје,

е) обавезе и дужности возача при превозу опасних материја,

ж) употреба техничких средстава и рад са техничким сред-
ствима на возилу којим се превози опасна материја,

з) забрана заједничког утовара на исто возило или у контејнер,

и) заштитне мјере које је потребно предузети за утовар и исто-
вар опасних материја,

ј) опште информације у вези са грађанско-правним одговор-
ностима,

к) информације о разним начинима превоза,

л) руковање и складиштење паковања,

љ) саобраћајна ограничења у тунелима и упутства о понаша-
њу у тунелима (превенција и безбједност, превенција у несрећи,
поступак у случају пожара или других несрећа итд.) и

м) значај безбједности.

3. За специјалистички програм за превоз у цистернама
потребно је положити стручни испит који обухвата сљедеће теме,
и то:

а) понашање возила на путевима, укључујући кретање мате-
рија и

б) посебни услови за возила

- У овој теми обрађује се детаљан опис различитих цистерни
које се користе за превоз опасних материја у цистернама, опреме
и безбједносних уређаја на цистерни, мјерних апарата, апарата за
гашење пожара, сигурносних натписа и слично.

- Посебно се обрађује начин утовара и истовара опасних мате-
рија, мјеста на којима се предузимају при утовару и истовару, зау-
стављање возила због незгоде или удеса и слично.

в) опште теоретско знање о разним и различитим системима
за пуњење и пражњење

- Посебно се обрађују мјере које треба предузети ако цистер-
на процури, начин претовара или претакања у случају незгоде,
начин спречавања настајања и гашења насталог пожара на возилу,
спасавања товара и возила усљед саобраћајне незгоде.

г) посебне додатне одредбе које се односе на употребу тих
возила (одобрење, означавање листицама опасности и означавање
наранџастим таблама).

4. За специјалистички програм за превоз експлозивних мате-
рија и предмета класе 1 потребно је положити стручни испит који
обухвата сљедеће теме, и то:

а) специфичне опасности у вези са експлозивним и пиротех-
ничким материјама и предметима и

б) специфични услови у вези са мјешовитим утоваром мате-
рија и предмета класе 1.

5. Основни програм за руковање опасним материјама и за пре-
воз свих опасних материја обухвата сљедеће теме:

а) основи превоза опасних материја

- У овој теми обрађују се основе о превозу опасних материја
прописане Законом о превозу опасних материја, Европским спора-
зумом о међународном друмском превозу опасних материја, као и
општим актима којима се регулише заштита животне средине и
област везана за превоз опасних материја.

- Посебно се обрађује начин разврставања опасних материја
свих класа, према појединим значајним особинама од којих зави-
си безбједност превоза тих материја.

б) дужности и обавезе

- У овој теми обрађују се дужности и обавезе превозника,
пошиљаоца, примаоца, посаде возила и осталих учесника у прево-
зу опасних материја, као и казнене одредбе прописане Законом о
превозу опасних материја.

в) опште особине опасних материја

- У овој теми обрађују се опште физичко-хемијске особине
опасних материја које се најчешће превозе (за све опасне матери-
је, наведене у члану 2. став 1. Закона о превозу опасних материја,
треба дати табеларно све потребне податке), са посебним освртом
на ризике.

- С обзиром на својства појединих опасних материја, обрађу-
ју се могуће повреде тијела у додиру с појединим опасним мате-
ријама, као и повреде које настају дјеловањем пара, аеросола и
прашине на човјека.
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