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

Број: 04/1-012-2-864/14 Предсједница
30. априла 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој зашти-
ти (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), члана 
4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 31. радно-консул-
тативној сједници, одржаној 28.04.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Др Горан Тодоровић именује се за вршиоца дужности 
директора ЈЗУ Болница Источно Сарајево, до окончања по-
ступка јавне конкуренције.

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

Број: 04/1-012-2-843/14 Предсједница
28. априла 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), члана 86. став 4. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 26. ст. 
1. и 2. Закона о државним службеницима (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада 
Републике Српске, на 57. сједници, одржаној 17.04.2014. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ 

ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И 
ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА

1. Слободан Наградић, професор филозофије и соци-
ологије, поставља се за директора Републичког завода за 
заштиту културно-историјског и природног насљеђа, на 
мандатни период од пет година.

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

Број: 04/1-012-2-820/14 Предсједница
17. априла 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), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 25/03) и чл. 25. и 42. Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Срп-
ске, на 57. сједници, одржаној 17.04.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА У МИНИСТАРСТВУ 
ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 101/13)

1. У Рјешењу о постављењу вршиоца дужности секре-
тара у Министарству просвјете и културе Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/13) у 
тачки 1. умјесто: “на период до 90 дана” треба да стоји: “до 
окончања поступка јавне конкуренције”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-819/14 Предсједница
17. априла 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09, 
100/11 и 67/13) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања пред-
ставника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за 
реституцију Републике Српске у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова и начина њиховог посту-
пања (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 
102/07 и 45/09), Влада Републике Српске, на 58. сједници, 
одржаној 24.04.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  АД БАЊА ЛУКА 
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА “ФАБРИКА 

ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА” АД ВЕЛИКА ОБАРСКА

1. Именује се Мирослав Миловановић, ЈМБГ 
1106975180855, са пребивалиштем у Бијељини, Војводе 
Путника број 16, Бијељина, за представника Акцијског фон-
да Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва ка-
питала “Фабрика шећера Бијељина” а.д. Велика Обарска.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 17.706.311 ре-
довних акција класе А Акцијског фонда Републике Српске 
а.д. Бања Лука и 487.529 редовних акција Фонда за рести-
туцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

3. Именовани је дужан да заступа интересе акционара 
из тачке 1. Рјешења, а у складу са Упутством о начину по-
ступања представника Акцијског фонда Републике Српске 
и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама 
друштава капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење се сматра пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Рјешење број: 04/1-012-2-627/14, од 03.04.2014. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 27/14). 

6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике  Српске”.   
Број: 04/1-012-2-832/14 Предсједница
24. априла 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

Влада Републике Српске и Брчко Дистрикт БиХ
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СПОРАЗУМ

О САРАДЊИ РАДИ КОНТРОЛЕ ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ 
ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРАЊЕ

Између:
Брчко Дистрикта БиХ, који заступа градоначелник др 

Анто Домић, и
Владе Републике Српске, коју заступа предсједница 

Жељка Цвијановић
С циљем рјешавања насталих проблема у вези са кон-

тролом обрачуна и наплате доприноса за пензијско и ин-
валидско осигурање код уплатилаца доприноса који су 
регистровани на подручју Брчко Дистрикта БиХ, стране 
потписнице споразума споразумјеле су се о сљедећем:

I
Влада Републике Српске, због чињенице да нема на-

длежност за контролу обрачуна и наплату доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање на територији Брчко 
Дистрикта БиХ, овим споразумом даје овлашћење Брчко 
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Дистрикту БиХ, Дирекцији за финансије Брчко Дистрикта 
БиХ, да у име и за рачун Републике Српске врши контролу 
обрачуна и наплату доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање код уплатилаца доприноса који су регистровани 
на подручју Брчко Дистрикта БиХ.

II
Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ вршиће 

контролу обрачуна и наплату доприноса за пензијско и ин-
валидско осигурање путем Пореске управе Брчко Дистри-
кта БиХ на основу података регистрованих у јединственом 
систему регистрације, контроле и наплате доприноса, а у 
складу са прописима Републике Српске који уређују наве-
дену област.

III
Средства по основу доприноса за пензијско и инвалид-

ско осигурање уплаћиваће се на рачун јавних прихода Ре-
публике Српске.

IV
Дирекција за финансије вршиће јединствене редовне 

контроле уплата доприноса за здравствено,  пензијско и ин-
валидско осигурање и вршиће принудну наплату, о чему ће 
благовремено обавјештавати фондове Републике Српске.

V
За реализацију овог споразума задужују се Пореска 

управа Републике Српске, Дирекција за финансије Брчко 
Дистрикта БиХ и Фонд за пензијско и инвалидско осигу-
рање Републике Српске.

VI
Овај споразум ступа на снагу даном доношења и исти 

ће се објавити у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта 
БиХ” и у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Градоначелник Предсједница
Брчко Дистрикта БиХ, Владе Републике Српске,
Др Анто Домић, с.р. Жељка Цвијановић, с.р.

Број предмета: 48-000552/14 Број: 04/01-012-2-602-1/14
Број акта: 01.1-1026КЈК 06/14 16-01-181-125/14
9. априла 2014. године 10. априла 2014. године
Брчко Бања Лука
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На основу члана 46. Правила нормативно-правне тех-

нике за израду закона и других прописа Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/06 и 20/06) и 
члана 14. Правилника о измјенама и допунама Правилника 
о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевин-
ског земљишта (“Службени гласник Републике Српске”, број 
22/14), Секретаријат Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију 03.04.2014. године утврдио је 
Пречишћени текст Правилника о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 95/13, 99/13 и 22/14).

Број: 15.03-020-2055/13
3. априла 2014. године Секретар,
Бања Лука Боро Мандић, с.р.

ПРАВИЛНИК
О ОБРАЧУНУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

(Пречишћени текст)

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се структура, елементи и 

начин обрачуна накнаде трошкова уређења градског грађе-
винског земљишта.

Члан 2.
Градско грађевинско земљиште одређује се одлуком 

скупштине јединице локалне самоуправе о уређењу про-
стора и грађевинском земљишту за намјене одређене Зако-
ном о уређењу простора и грађењу (у даљем тексту: Закон).

Члан 3.
(1) Градско грађевинско земљиште може бити уређено 

и неуређено.
(2) Под уређеним градским грађевинским земљиштем у 

смислу овог правилника за подручја за које је донесен спро-
ведбени документ просторног уређења сматра се земљиште 
које је потпуно комунално опремљено за грађење до грани-
ца предметне грађевинске парцеле у складу са документом 
просторног уређења у чијем обухвату се налази, а на начин 
одређен урбанистичко-техничким условима.

(3) За подручја за која није донесен спроведбени доку-
мент просторног уређења под уређеним градским грађевин-
ским земљиштем сматра се земљиште које је комунално оп-
ремљено за грађење ако до граница предметне грађевинске 
парцеле има најмање изграђен асфалтни приступни пут до 
јавне саобраћајнице, обезбијеђено снабдијевање електрич-
ном енергијом и снабдијевање водом са јавне комуналне ин-
фраструктуре, изведено у складу са стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима или обезбијеђене друге 
посебне услове.

(4) Неуређеним градским грађевинским земљиштем 
сматра се земљиште које није у потпуности комунално 
опремљенo у складу са ст. 2. и 3. овог члана.

Члан 4.
(1) За уређење градског грађевинског земљишта надле-

жна је јединица локалне самоуправе.
(2) Уређење градског грађевинског земљишта обухвата 

његово припремање и опремање.
(3) Јединица локалне самоуправе доноси једном го-

дишње програм уређења градског грађевинског земљишта 
којим планира припремање и опремање земљишта.

Члан 5.
(1) Ради обезбјеђивања услова за уређење градског 

грађевинског земљишта, јединица локалне самоуправе 
може основати јавно предузеће или обављање ових посло-
ва обезбиједити на други начин у складу са Законом.

(2) Финансирање уређења градског грађевинског 
земљишта и израде докумената просторног уређења врши 
јединица локалне самоуправе из средстава обезбијеђених у 
складу са Законом.

(3) Неуређено градско грађевинско земљиште које није 
опремљено у складу са Законом, а налази се у обухвату 
спроведбеног документа просторног уређења или урба-
нистичког плана јединице локалне самоуправе, може се 
опремити средствима инвеститора који жели градити на 
том земљишту на основу уговора закљученог са јединицом 
локалне самоуправе под условима прописаним Законом и 
овим правилником.

Члан 6.
Границе зона градског грађевинског земљишта утврђују 

се полазећи од тржишне вриједности градског грађевинског 
земљишта, односно посебних урбанистичких погодности и 
приступачности локацији, као и урбанистичких парамета-
ра, односно планом максимално утврђеног коефицијента 
изграђености земљишта, те комуналних параметара који се 
односе на врсту и изграђеност објеката комуналне и јавне 
инфраструктуре.

Члан 7.
(1) Накнада за трошкове уређења градског грађевин-

ског земљишта обрачунава се под условима прописаним 
Законом, овим правилником и одлуком јединице локалне 
самоуправе о уређењу простора и грађењу донесеном на 
основу Закона.


