
903
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Ре-

публике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 112/19) и члана 43. став 3. Закона о Вла-
ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 70. сједници, 
одржаној 7.5.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са пози-

ције 415200 - остали текући грантови у земљи, у оквиру 
Министарства здравља и социјалне заштите (организацио-
ни код 1344), за период од 1.1. до 31.3.2020. године у износу 
од 125.000,00 КМ.

II
Одобрена средства из тачке I ове oдлуке дозначиће се 

Јавној установи Дом за дјецу и омладину без родитељског 
старања “Рада Врањешевић” на име финансирања пројек-
та под називом “Подизање квалитета пружања стручних 
услуга у институцијама за дјецу без родитељског ста-
рања”.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1292/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

904
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Ре-

публике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 112/19) и члана 43. став 3. Закона о Вла-
ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 70. сједници, 
одржаној 7.5.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са пози-

ције 415200 - остали текући грантови у земљи, у оквиру 
Министарства здравља и социјалне заштите (организацио-
ни код 1344), за период од 1.4. до 30.6.2020. године у износу 
од 125.000,00 КМ.

II
Одобрена средства из тачке I ове oдлуке дозначиће се 

Јавној установи Дом за дјецу и омладину без родитељског 
старања “Рада Врањешевић” на име финансирања пројекта 
под називом “Подизање квалитета пружања стручних услу-
га у институцијама за дјецу без родитељског старања”.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1295/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

905
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 112/19), Влада Републике Српске, на 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству саобраћаја и веза Ре-

публике Српске (организациони код 1648) на План утрошка 
средстава за период од 1.1. до 30.6.2020. године у износу од 
250.984,84 КМ.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Уторак, 19. мај 2020. године
БАЊА ЛУКА

Број 47 Год. XXIX

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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II
Средства из тачке I ове одлуке додјељују се на:
- позицију 414100 - субвенција “Аеродроми Републике 

Српске” а.д. Бања Лука у износу од 250.984,84 КМ.

III
Предузеће из тачке II ове одлуке дужно је да средства 

из тачке I ове одлуке користи у складу са одредбама угово-
ра које је закључило са Министарством саобраћаја и веза 
Републике Српске.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

саобраћаја и веза и Министарство финансија Републике 
Српске.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1294/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

906
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 112/19), Влада Републике Српске, на 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству саобраћаја и веза Ре-

публике Српске (организациони код 1648) на План утрошка 
средстава за период од 1.1. од 30.6.2020. године на позицији 
415200 - текући грантови удружењима од јавног интереса у 
износу од 5.000 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се удружењу 

од јавног интереса за Републику Српску “Савез радио-ама-
тера Републике Српске” у износу од 5.000 КМ.

III
Удружење из тачке II ове одлуке дужно је да намјен-

ски користи средства из тачке I ове одлуке, а у складу са 
Правилником Министарства саобраћаја и веза Републике 
Српске о критеријумима и поступку за додјелу средстава 
гранта удружењима од јавног интересима и прихваћеним 
захтјевом Савеза радио-аматера Републике Српске о фи-
нансирању програмско-пројектних активности удружења 
од јавног интереса из средстава гранта.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

саобраћаја и веза и Министарство финансија Републике 
Српске.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1289/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

907
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 

и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 112/19), Влада Републике Српске, на 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине и 

спорта (организациони код 3710) на План утрошка средста-
ва за период од 1.1. од 30.6.2020. године у укупном износу 
од 10.000,00КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сље-

дећи начин:
- 415200 - текући грантови за подршку 
активностима и пројектима за унапређење и развој 
волонтирања  ...................................................10.000,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1291/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

908
На основу члана 23, члана 52. и члана 348. став 6. За-

кона о стварним правима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19) и 
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 70. сједници, одржаној 7.5.2020. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

I
1) Овом одлуком са Републичког секретаријата за ра-

сељена лица и миграције на Општину Модрича преноси 
се право својине стамбеног низа од 22 индивидуалне стам-
бене јединице у оквиру пројекта “Затварање прихватних 
центара и алтернативних смјештаја путем обезбјеђења 
јавних стамбених рјешења” у насељу Гаревац у Модричи, 
на земљишту означеном као к.ч. број: 2670/3, по новом 
премјеру КО Гаревац, а што одговара к.ч. број: 900/2, по 
старом премјеру КО Гаревац, уписаној у ЗК уложак број: 
11. Стамбене јединице са припадајућим оставама, ријеше-
не као двојне (дуплекс) куће, крајњих габаритних димен-
зија 12,00 м пута 11,20 м, спратности Пр (приземље), чија 
вриједност износи 928.459,94 КМ, без ПДВ-а, које су у 
Републичком секретаријату за расељена лица и миграције 
евидентиране као “Стамбени објекти и јединице за посебне 
социјалне групе”.

2) Структура и површина стамбених јединица из 
подтачке 1. ове тачке налазе се у Прилогу ове одлуке, који 
чини њен саставни дио.

3) Циљ преноса стамбених јединица из подтачке 1. ове 
тачке јесте рјешавање власничких односа на изграђеним 
непокретностима и омогућавање Општини Модрича да 
одржава и управља стамбеним јединицама и омогућавање 
стамбеног збрињавања интерно расељених лица, корисни-
ка колективног и алтернативног смјештаја са подручја оп-
штине Модрича.
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II

Право својине на стамбеном објекту из тачке I ове одлу-
ке преноси се на Општину Модрича без накнаде.

III
На основу ове одлуке овлашћује се директор Републич-

ког секретаријата за расељена лица и миграције да у име 
Владе Републике Српске закључи са Општином Модрича 
уговор о преносу права својине на стамбеним јединицама 
из тачке I ове одлуке, којим ће се уредити међусобна права 
и обавезе.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Републички се-

кретаријат за расељена лица и миграције и Општина Мо-
дрича.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1274/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

ПРИЛОГ
Преглед површина објекта:
- улаз 1:
1. дневна соба, површине 15,35 м²,
2. кухиња, површине 4,15 м²,
3. спаваћа соба, површине 7,49 м²,
4. ходник, површине 2,64 м²,
5. купатило, површине 3,48 м²;
- приземље укупно корисно - 33,11 м²:
6. остава, површине 5,00 м²;
7. наткривена тераса, површине 6,35 м²;
- улаз 2:
1. дневна соба, површине 15,35 м²,
2. кухиња, површине 4,15 м²,
3. спаваћа соба, површине 7,49 м²,
4. ходник, површине 2,64 м²,
5. купатило, површине 3,48 м²;
- приземље укупно корисно - 33,11 м²:
6. остава, површине 5,00 м²;
7. наткривена тераса, површине 6,35 м².
Бруто површина, приземље: П = 110 м².
Један двојни објекат је корисне површине 66,22 м² , а бруто 

површине 110 м².
Комплетан стамбени низ је корисне површине 728,42 м², а бру-

то површине 1.210 м².

909
На основу чл. 23. и 52. и члана 348. став 6. Закона о 

стварним правима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) и члана 43. 
став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Репу-
блике Српске, на 70. сједници, одржаној 7.5.2020. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

I
1) Овом одлуком са Републичког секретаријата за ра-

сељена лица и миграције на Град Бијељину преноси се 
право својине на вишепородичном стамбеном објекту са 17 
изграђених стамбених јединица у оквиру пројекта “Затва-
рање прихватних центара и алтернативних смјештаја путем 
обезбјеђења јавних стамбених рјешења” у мјесту Амајлије, 
у склопу новог насеља “Борачко насеље”, на земљишту 

означеном као парцела к.ч. број: 2144/19, уписана у Лист 
непокретности број: 1/27 КО Амајлије, крајњих димензија 
26,30 м пута 13,00 м, спратности: П + 3. Вриједност изгра-
ђеног објекта износи 802.101,18 КМ без ПДВ-а, те је као 
такав у Републичком секретаријату за расељена лица и ми-
грације евидентиран као “Стамбени објекти и јединице за 
посебне социјалне групе”.

2) Структура и површина стамбених јединица из 
подтачке 1) ове тачке налази се у Прилогу ове одлуке, који 
чини њен саставни дио.

3) Циљ преноса стамбених јединица из подтачке 1) ове 
тачке јесте рјешавање власничких односа на изграђеној не-
покретности и омогућавање Граду Бијељини да одржава и 
управља стамбеним јединицама у оквиру стамбеног објекта 
и омогућавање стамбеног збрињавања интерно расељених 
лица, корисника колективног и алтернативног смјештаја са 
подручја града Бијељине.

II
Право својине на стамбеном објекту из тачке I ове одлу-

ке преноси се на Град Бијељину без накнаде.

III
На основу ове одлуке овлашћује се директор Републич-

ког секретаријата за расељена лица и миграције да у име 
Владе Републике Српске закључи са Градом Бијељином 
уговор о преносу права својине на стамбеним јединицама 
из тачке I ове одлуке, којим ће се уредити међусобна права 
и обавезе.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Републички се-

кретаријат за расељена лица и миграције и Град Бијељина.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1272/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

ПРИЛОГ
Приземље - стамбене јединице, заједничке и помоћне просто-

рије:
1. двособан стан, површине 61,98 м²,
2. једнособан стан, површине 42,41 м²,
3. 17 станарских остава, површине 85,06 м²,
4. заједничке просторије, површине 15,22 м²,
5. комуникације, површине 65,51 м².
Први спрат - стамбене јединице:
1. једнособан стан, површине 45,97 м²,
2. једноипособан стан, површине 49,33 м²,
3. једнособан стан, површине 44,98 м²,
4. једнособан стан, површине 48,25 м²,
5. једнособан стан, површине 45,99 м²,
6. комуникације, површине 35,92 м².
Други спрат - стамбене јединице:
1. једнособан стан, површине 45,87 м²,
2. једноипособан стан, површине 49,22 м²,
3. једнособан стан, површине 44,91 м²,
4. једнособан стан, површине 48,15 м²,
5. једнособан стан, површине 45,89 м²,
6. комуникације, површине 35,92 м².
Трећи спрат - стамбене јединице:
1. једнособан стан, површине 45,78 м²,
2. једноипособан стан, површине 49,13 м²,
3. једнособан стан, површине 44,79 м²,
4. једнособан стан, површине 48,15 м²,
5. једнособан стан, површине 45,79 м²,
6. комуникације, површине 35,92 м².
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ПРИЛОГ 1.
Табела 1 - Намјештај и апарати за домаћинство који се преносе на Град Бијељину

      Без ПДВ-а  
Редни 
бр. Преглед намјештаја и опреме ЈМ Кол. Цијена Износ

1 ПОЗ1 - ормар двокрилни 140/50/210 цм ком. 14 211,10 2.955,40
2 ПОЗ1а - ормар једнокрилни 90/50/210 цм ком. 3 178,62 535,86
3 ПОЗ2 - ормар трокрилни 180/60/210 цм ком. 17 232,75 3.956,75
4 ПОЗ3 - ормар двокрилни 120/60/210 цм ком. 5 205,69 1.028,45
5 ПОЗ4 - кревет брачни 160/200 цм ком. 17 151,56 2.576,52
6 Мадрац за брачни кревет 160/200 цм ком. 17 292,29 4.968,93
7 ПОЗ5 - кревет 90/200 цм ком. 4 121,79 487,16
8 Мадрац за кревет 90/200 цм ком. 4 189,45 757,80
9 ПОЗ6 - трпезаријски сто 80/80 + 36/75 цм ком. 17 97,43 1.656,31

10 Трпезаријска столица ком. 68 44,39 3.018,52
11 ПОЗ8 - доњи радни елемент 60/60/85 цм ком. 3 119,08 357,24
12 ПОЗ8“ - доњи радни елемент 60/60/85 цм ком. 2 135,32 270,64
13 ПОЗ8® - доњи радни елемент 50/60/85 цм ком. 1 129,21 129,21
14 ПОЗ8* - доњи радни елемент 45/60/85 цм ком. 1 127,20 127,20
15 ПОЗ8** - доњи радни елемент 40/60/85 цм ком. 1 124,50 124,50
16 ПОЗ8*** - доњи радни елемент 30/60/85 цм ком. 2 121,79 243,58
17 ПОЗ8б - доњи радни угаони Л 120/60/85 цм ком. 2 189,45 378,90
18 ПОЗ8д - доњи радни угаони Д 120/60/85 цм ком. 1 189,45 189,45
19 ПОЗ8ц - доњи радни угаони Л 100/60/85 цм ком. 1 162,39 162,39
20 ПОЗ8а - доњи радни угаони Л 85/60/85 цм ком. 3 151,56 454,68
21 ПОЗ8с - склопива радна површина 60/60/4 цм ком. 1 135,32 135,32
22 ПОЗ9 - судопер насадни 80/60/85 цм ком. 15 124,50 1.867,50
23 ПОЗ9“ - судопер насадни 80/60/85 цм ком. 2 135,32 270,64
24 ПОЗ8 - горњи висећи елемент 80/35/70 цм ком. 17 100,14 1.702,38
25 ПОЗ8 - горњи висећи елемент 60/35/70 цм ком. 8 94,72 757,76
26 ПОЗ8® - горњи висећи елемент 50/35/70 цм ком. 1 92,02 92,02
27 ПОЗ8* - горњи висећи елемент 45/35/70 цм ком. 1 89,01 89,01
28 ПОЗ8** - горњи висећи елемент 40/35/70 цм ком. 2 86,61 173,22
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На основу чл. 23. и 52. и члана 348. став 6. Закона о 

стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) и члана 43. став 3. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 70. 
сједници, одржаној 7.5.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА НАД ОСНОВНИМ 

СРЕДСТВИМА

I
1) Овом одлуком са Републичког секретаријата за ра-

сељена лица и миграције на Град Бијељину преноси се 
право власништва над основним средствима, намјештајем 
и апаратима за домаћинство (у даљем тексту: основна 
средства) у оквиру пројекта “Затварање прихватних цен-
тара и алтернативних смјештаја путем обезбјеђења јавних 
стамбених рјешења”, као власнике, у укупном износу од 
50.800,00 КМ без ПДВ-а и баз накнаде, а којима је извр-
шено опремање вишепородичног стамбеног објекта са 17 
стамбених јединица на земљишту означеном као к.ч. број: 
2144/19, која су у Републичком секретаријату за расељена 
лица и миграције евидентирана као “Остала постројења и 
опрема”.

2) Основна средства из подтачке 1) ове тачке приказана 
су у Табели 1, која се налази у Прилогу 1. ове одлуке, који 
чини њен саставни дио.

3) Циљ преноса права власништва над основним сред-
ствима из подтачке 1) ове тачке јесте рјешавање власнич-

ких односа над намјештајем и апаратима за домаћинство те 
омогућавање Граду Бијељини да одржава и управља наве-
деним покретностима у оквиру стамбеног објекта с циљем 
омогућавања стамбеног збрињавања интерно расељених 
лица, корисника колективног и алтернативног смјештаја са 
подручја града Бијељине.

II
Основна средства из тачке I ове oдлуке имају специфи-

кације и преносе се у обиму како је приказано у Табели 2, 
која се налази у Прилогу 2. ове одлике, који чини њен са-
ставни дио.

III
На основу ове одлуке овлашћује се директор Републич-

ког секретаријата за расељена лица и миграције да у име 
Владе Републике Српске закључи са Градом Бијељином 
уговор о преносу права власништва над основним сред-
ствима из тачке I ове одлуке, којим ће се уредити међусобна 
права и обавезе.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Републички се-

кретаријат за расељена лица и миграције и Град Бијељина.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1273/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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29 ПОЗ8*** - горњи висећи елемент 30/35/70 цм ком. 1 83,90 83,90
30 ПОЗ8*** - горњи висећи елемент 25/35/70 цм ком. 3 81,19 243,57
31 ПОЗ8а, б, ц, д - горњи угаони елемент 60/35/70 цм ком. 6 119,08 714,48
32 ПОЗ13 - пећ на чврсто гориво ком. 17 433,03 7.361,51
33 ПОЗ12 - електрични шпорет ком. 17 262,52 4.462,84
34 ПОЗ11 - фрижидер са комором ком. 17 235,46 4.002,82
35 ПОЗ14 - машина за веш 6 кг ком. 17 262,52 4.462,84

50.800,00

ПРИЛОГ 2.
Табела 2 - Основна средства која се преносе на Град Бијељину

Спецификација по Уговору Испоручилац Прималац Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом
ЦЕБ2/04/Бијељина/047 

(26.04-360-47-4/19)
“Интер - ком” д.о.о. 

Зеница Општина Бијељина 50.800,00 КМ 59.436,00 КМ
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На основу члана 23, члана 52. и члана 348. став 6. Закона 

о стварним правима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
70. сједници, одржаној 7.5.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА НАД 

ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА

I
1) Овом одлуком са Републичког секретаријата за ра-

сељена лица и миграције на Општину Модрича преноси се 
право власништва над основним средствима, намјештајем 
и апаратима за домаћинство (у даљем тексту: основна 
средства) у оквиру пројекта “Затварање прихватних цен-
тара и алтернативних смјештаја путем обезбјеђења јавних 
стамбених рјешења”, као власнике, у укупном износу од 
73.722,00 КМ без ПДВ-а и баз накнаде, а којима је изврше-
но опремање 22 стамбене јединице на земљишту означеном 
као к.ч. број: 2670/3, по новом премјеру КО Гаревац, а што 
одговара к.ч. број: 900/2, по старом премјеру КО Гаревац, 
уписаној у ЗК уложак број: 11, која су у Републичком секре-
таријату за расељена лица и миграције евидентирана као 
“Остала постројења и опрема”.

2) Основна средства из подтачке 1. ове тачке приказана 
су у Табели 1, која се налази у Прилогу 1. ове одлуке, који 
чини њен саставни дио.

3) Циљ преноса права власништва над основним сред-
ствима из подтачке 1. ове тачке јесте рјешавање власнич-
ких односа над намјештајем и апаратима за домаћинство 
те омогућавање Општини Модрича да одржава и управља 
наведеним покретностима у оквиру стамбеног објекта с 
циљем омогућавања стамбеног збрињавања интерно ра-
сељених лица, корисника колективног и алтернативног 
смјештаја са подручја општине Модрича.

II
Основна средства из тачке I ове oдлуке имају специфика-

ције и преносе се у обиму како је приказано у Табели 2, која се 
налази у Прилогу 2. ове одлике, који чини њен саставни дио.

III
На основу ове одлуке овлашћује се директор Републич-

ког секретаријата за расељена лица и миграције да у име 
Владе Републике Српске закључи са Општином Модрича 
уговор о преносу права власништва над основним сред-
ствима из тачке I ове одлуке, којим ће се уредити међусобна 
права и обавезе.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Републички се-

кретаријат за расељена лица и миграције и Општина Мо-
дрича.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1320/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Табела 1 - Намјештај и апарати за домаћинство који се преносе на Општину Модрича

Број 
позиције Преглед намјештаја и опреме Јед. 

мјере Количина Јед. 
цијена

Укупно цијена
(без ПДВ-а)

1 Софа (тросјед) са механизмом за развлачење ком. 22 445,00 9.790,00

2 Клуб столића за дневни боравак, димензије клуб-стола су 100x60/45 
цм ком. 22 68,00 1.496,00

3 Трпезаријски сто, димензије трпезаријског стола су 80x80/75 цм ком. 22 115,00 2.530,00

4 Трпезаријске столице са наслоном, без бочних рукохвата, димензије 
43x48/80цм ком. 44 65,00 2.860,00

5 Гардеробни ормари у спаваћој соби, димензије ормара 200x53/215 
цм ком. 22 479,00 10.538,00

6 Кревет од пуног дрвета, димензије кревета 216x106/55 цм ком. 22 255,00 5.610,00
7 Ноћни ормарић уз кревет, димензије 40x35/50 цм ком. 22 65,00 1.430,00

8 Кухиња по мјери, према цртежу из пројекта, са судопером те пра-
тећим елементима довода, сифон и одвод ком. 22 525,00 11.550,00

9 Електрични шпорет са четири рингле и рерном са металним покло-
пцем рингли ком. 22 475,00 10.450,00

10 Фрижидер 60x60/85 цм са комором за замрзавање, енергетски ра-
зред A ком. 22 304,00 6.688,00
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11
Веш-машина, капацитета 6 кг, не испод 1.000 обртаја, са вратима са 
предње стране, са спајањем на напајање, довод и одвод, димензије 
60x60/85 цм

ком. 22 490,00 10.780,00

Укупно без ПДВ-а (КМ) 73.722,00

ПРИЛОГ 2.
Табела 2 - Основна средства која се преносе на Општину Модрича

Спецификација по Уговору Добављач Прималац Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом
ЦЕБ2/04/Модрича/032 

(18.04-360-63-8/18) “Мира Мар” д.о.о. Фоча Општина Модрича 73.722,00 КМ 86.254,74 КМ
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На основу члана 23, а у складу са чл. 21, 22. и 53. Зако-

на о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 59/13 и 16/18), и члана 43. став 6. Закона о Влади Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), на приједлог Комисије за концесије Републике 
Српске, Влада Републике Српске, на 70. сједници, одржа-
ној 7.5.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ 
КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ РАДИ ОБАВЉАЊА 

РАТАРСКО-СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

1. Пољопривредној задрузи “Агро СБС” п.о. Дворови (у 
даљем тексту: Концесионар) додјељује се концесија за ко-
ришћење пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју града Бијељине које се налази у ката-
старским општинама Велино Село и Амајлије ради оства-
ривања права обављања ратарско-сточарске производње, 
укупне површине 20,8571 хектара.

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на 
период од 30 (тридесет) година, рачунајући од дана закљу-
чења уговора о концесији.

3. Концесионар је дужан за коришћење концесије 
прије закључења уговора о концесији уплатити у корист 
буџета Републике Српске једнократну концесиону накна-
ду за уступљено право у износу од 889,03 КМ. Накнада 
за коришћење предмета концесије утврђује се у износу од 
3.000,00 КМ/годишње у складу са Правилником о крите-
ријумима за одређивање висине концесионе накнаде и ви-
сине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног 
земљишта и јавног водног добра.

4. Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде обавезно је да у року од 30 дана Комисији за конце-
сије Републике Српске достави Приједлог уговора о конце-
сији, ради давања сагласности на исти.

5. Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде да са Концесионаром закључи уговор 
о концесији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.

6. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи 
сва права утврђена овим рјешењем.

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

Број: 04/1-012-2-1296/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

913
На основу члана 23, а у складу са чл. 21, 22. и 53. Зако-

на о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 59/13 и 16/18), и члана 43. став 6. Закона о Влади Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), на приједлог Комисије за концесије Републике 
Српске, Влада Републике Српске, на 70. сједници, одржа-
ној 7.5.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ 
КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА РАДИ 

ОБАВЉАЊА РАТАРСКО-СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

1. Привредном друштву “Еко био” д.о.о. Козарска Ду-
бица (у даљем тексту: Концесионар) додјељује се концесија 
за коришћење пољопривредног земљишта у својини Репу-
блике Српске на подручју општине Козарска Дубица које се 
налази у катастарској општини Клековци ради остваривања 
права обављања ратарско-сточарске производње, укупне 
површине 100,5718 хектара.

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на 
период од 30 (тридесет) година, рачунајући од дана закљу-
чења уговора о концесији.

3. Концесионар је дужан за коришћење концесије 
прије закључења уговора о концесији уплатити у корист 
буџета Републике Српске једнократну концесиону накна-
ду за уступљено право у износу од 3.000,00 КМ. Накнада 
за коришћење предмета концесије утврђује се у износу од 
12.000,00 КМ/годишње у складу са Правилником о крите-
ријумима за одређивање висине концесионе накнаде и ви-
сине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног 
земљишта и јавног водног добра.

4. Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде обавезно је да у року од 30 дана Комисији за конце-
сије Републике Српске достави Приједлог уговора о конце-
сији ради давања сагласности на исти.

5. Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде да са Концесионаром закључи уговор 
о концесији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.

6. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи 
сва права утврђена овим рјешењем.

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

Број: 04/1-012-2-1297/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

914
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-3-13/1, од 10.2.2020. године, у 
сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:
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- к.ч. број: 144/4, Товирњача, њива 2. класе, површине 

824 м²,
- к.ч. број: 144/6, Товирњача, њива 2. класе, површине 

301 м²,
- к.ч. број: 144/24, Товирњача, њива 2. класе, површине 

105 м²,
- к.ч. број: 144/25, Товирњача, њива 2. класе, површине 

76 м²,
- к.ч. број: 144/31, Товирњача, њива 2. класе, површине 

35 м²,
- к.ч. број: 144/32, Товирњача, њива 2. класе, површине 

37 м²,
уписане у Пл. број: 834, КО Грапска Горња, као посјед: 

Хуртић Ибрахима Сафета, р. Муратовић, са 1/1 дијела, што 
по старом премјеру одговара к.ч. број: 683/10, Товирњача, 
њива 2. класе, површине 824 м², к.ч. број: 683/9, Товирњача, 
њива 2. класе, површине 301 м², к.ч. број: 683/32, Товирња-
ча, њива 2. класе, површине 105 м², к.ч. број: 683/33, Тови-
рњача, њива 2. класе, површине 76 м², к.ч. број: 683/28, То-
вирњача, њива 2. класе, површине 35 м² и к.ч. број: 683/29, 
Товирњача, њива 2. класе, површине 37 м², уписаним у зк. 
ул. број: 121, КО Грапска Горња, као власништво: Ђурђе-
вић, р. Јоксимовић, Тома са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 144/10, Товирњача, њива 2. класе, површине 
42 м²,

- к.ч. број: 144/23, Товирњача, њива 2. класе, површине 
236 м²,

- к.ч. број: 144/26, Товирњача, њива 2. класе, површине 3 м²,
- к.ч. број: 144/30, Товирњача, њива 2. класе, површине 

68 м²,
- к.ч. број: 144/33, Товирњача, њива 2. класе, површине 

15 м²,
уписане у Пл. број: 834, КО Грапска Горња, као посјед:  

Хуртић Ибрахима Сафета, р. Муратовић, са 1/1 дијела, што 
по старом премјеру одговара к.ч. број: 683/11, Товирњача, 
њива 2. класе, површине 42 м², к.ч. број: 683/31, Товирња-
ча, њива 2. класе, површине 236 м², к.ч. број: 683/34, Тови-
рњача, њива 2. класе, површине 3 м², к.ч. број: 683/27, То-
вирњача, њива 2. класе, површине 68 м², и к.ч. број: 683/30, 
Товирњача, њива 2. класе, површине 15 м², уписаним у зк. 
ул. број: 121, КО Грапска Горња, као власништво: Ђурђе-
вић, р. Јоксимовић, Тома са 1/1 дијела, стварно и фактичко 
власништво: Хуртић Ибрахима Сафета, р. Муратовић, са 
1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења, у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1275/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

915
На основу члана 33. став 3. Закона о 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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-10-135/17, од 10.7.2017. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 

катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 1367/2, Доња крчевина, њива површине 1049 
м², уписана у П.л. број: 320, КО Костајница, као посјед:  
Прешић Петра Светислав са 1/1 дијела, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 233/7, уписаној у зк. ул. број: 
10, КО Костајница, као сувласништво: Симић Ђорђа Мирко 
са 1/12 дијела, Симић Марка Стево са 1/4 дијела, Симић 
Спасоја Михајло са 1/8 дијела,

- к.ч. број: 1652/5, Горња крчевина, неплодно земљиште, 
површине 173 м², уписана у П.л. број: 320, КО Костајница, 
као посјед:  Прешић Петра Светислав са 1/1 дијела, а што 
по старом премјеру одговара к.ч. број:  242/24, уписаној у 
зк. ул. број 10, КО Костајница као сувласништво: Симић 
Ђорђа Мирко са 1/12 дијела, Симић Марка Стево са 1/4 
дијела, Симић Спасоја Михајло са 1/8 дијела, стварно вла-
сништво: Драгомирка Светислава Марковић са 2/3 дијела и 
Златко Светислава Прешић са 1/3 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења, у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1276/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

916
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-16-7/18, од 16.4.2019. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 2239/1, Адељак, њива 2. класе, површине 
1.621 м²

- к.ч. број: 2239/2, Адељак, њива 3. класе површине 205 м²,
уписане у П.л. број: 264, КО Бушлетић, као посјед:  Јев-

тић Марка Недељко са 1/1 дијела, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. број: 13/4 и 13/7, уписаним у зк. ул. број: 10, 
КО Грапска Доња, као сувласништво Кршић Јелке са 1/4 
дијела и још 17 сувласника са њиховим припадајућим су-
власничким дијеловима, стварно и фактичко власништво: 
Јевтић Марка Недељко са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења, у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1277/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

917
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
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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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-11-8/19, од 9.10.2019. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 66/3, Бријег, њива 1. класе, површине 1.077 
м², уписана у П.л. број: 704, КО Грапска Горња, као посјед:  
Хидић Ибрахима Мехмед са 1/1 дијела, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 711/3, уписаној у зк. ул. број: 
636, КО Грапска Горња, као сувласништво Девеџић, р. Ху-
саковић, Ханке са 1/7 дијела и још 13 сувласника са припа-
дајућим сувласничким дијеловима;

- к.ч. број: 337/2, Бара, ливада 1. класе, површине 366 
м², уписана у П.л. број: 704, КО Грапска Горња, као посјед:  
Хидић Ибрахима Мехмед са 1/1 дијела, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 606/6, уписаној у зк. ул. број: 
569 КО Грапска Горња, као сувласништво: Каралић Ху-
сејина Емина са 1/42 дијела и још 39 сувласника са при-
падајућим сувласничким дијеловима, стварно и фактичко 
право власништва Хидић Мехмеда, сина Ибрахима, са 1/1 
дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења, у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1278/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

918
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-11-20/19, од 12.12.2019. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 97/11, Товирњача, њива 3. класе, површине 
59 м² и њива 2. класе, површине 9 м²,

- к.ч. број: 97/12, Товирњача, њива 3. класе, површине 
138 м²,

- к.ч. број: 97/13, Товирњача, њива 3. класе, површи-
не 54 м², уписане у Пл. број: 692, КО Грапска Горња, као 
посјед:  Хидић Омера Рамиз са 1/1 дијела, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 697/10, к.ч. број: 697/11 и к.ч. 
број: 697/5, уписаним у зк. ул. број: 466, КО Грапска Горња, 
као сувласништво: Хидић Салиха Мујо са дијелом 4/60 и 
још 53 сувласника са њиховим сувласничким дијеловима, 
стварно и фактичко право власништва Хидић Рамиза, сина 
Омера, са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења, у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1279/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

919
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-3-114/17, од 18.11.2019. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 138/3, Балтовача, њива 3. класе, површине 
1.310 м², и њива 2. класе, површине 32 м²,

- к.ч. број: 138/6, Балтовача, њива 3. класе, површине 
218 м², њива 2. класе, површине 49 м²,

- к.ч. број: 138/11, Балтовача, њива 3. класе, површине 
171 м², уписане у П.л. број: 1240, КО Грапска Горња, као 
посјед:  Гаврић Мирка Сњежана са дијелом 1/1, а што по 
старом премјеру одговара к.ч. број: 690/8 и к.ч. број: 690/9, 
уписаним у зк. ул. број: 415, КО Грапска Горња као сувла-
сништво: Лукић Нике Саво са 1/20 дијела и још 22 сувла-
сника са припадајућим сувласничким дијеловима, ствар-
но и фактичко право власништва Гаврић Сњежане, кћери 
Мирка, са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења, у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1280/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

920
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-3-172/17, од 5.7.2017. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:
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- к.ч. број: 890/4, Увалица, њива 2. класе, површи-

не 81 м², уписана у П.л. број: 1271, КО Грапска Горња, 
као посјед:  Зечевић Алије Ханифа, рођ. Буљубашић, са 
1/12 дијела, а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 
498/12, уписаној у зк. ул. број: 356, КО Грапска Горња, 
као власништво: Буљубашић, р. Хусаковић, Мејра са 1/2 
дијела и још једанаест сувласника са њиховим сувласнич-
ким дијеловима, а стварно и фактичко право власништва: 
Зечевић, р. Буљубашић Алије, Ханифа са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења, у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1281/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

921
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 Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 70. сједници, одржаној 
7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-11-15/19, од 21.10.2019. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 327/7, Јасен, њива 2. класе, површине 20 м²,
- к.ч. број: 327/8, Јасен, њива 2. класе, површине 12 м²,
- к.ч. број: 327/9, Јасен, њива 2. класе, површине 3 м²,

уписане у П.л. број: 498, КО Грапска Доња, као посјед:  
Милкић Милана Ненад, Недић Зорана Бојан и Павло-
вић Лазара Зоран са дијелом од по 1/3, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 675/12, Јасен, њива 2. класе, 
површине 20 м², к.ч. број: 675/13, Јасен, њива 2. класе, 
површине 12 м² и к.ч. број: 675/14, Јасен, њива 2. класе 
површине 3 м², уписаним у зк. ул. број: 303, КО СП Грап-
ска Горња, као сувласништво: Павловић Марјана Ђорђе и 
још 21 сувласника са припадајућим сувласничким дијело-
вима, стварно и фактичко право сувласништва: Милкић 
Милана Ненад из Грапске Доње, Недић Зорана Бојан из 
Грапске Доње и Павловић Лазара Зоран из Грапске Доње, 
са по 1/3 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења, у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1282/20 Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радовна Вишковић, с.р.

922
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-11-19/19, од 18.10.2019. годи-
не, у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 150/2, “Брестић”, њива 2. класе, површине 
117 м², уписана у П.л. број: 198, КО Грапска Доња, као 
посјед:  Хидић Мустафе Салих са дијелом 1/1, а што по 
старом премјеру одговара к.ч. број: 689/2, “Брестић”, њива 
2. класе, површине 117 м², уписаној у зк. ул. број: 127, КО 
СП Грапска Горња, као сувласништво: Хусаковић Хусејина 
Салих и још пет сувласника са припадајућим сувласничким 
дијеловима;

- к.ч. број: 150/3, “Брестић”, њива 2. класе, површи-
не 299 м², уписана у П.л. број: 198 КО Грапска Доња, као 
посјед:  Хидић Мустафе Салих са дијелом 1/1, а што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број: 689/8, “Брестић”, њива 2. 
класе, површине 222 м², уписаној у зк. ул. број: 127, КО СП 
Грапска Горња, као сувласништво: Хусаковић Хусејина Са-
лих и још пет  сувласника са припадајућим сувласничким 
дијеловима, и к.ч. број: 681/3, Брестић, њива 2. класе, повр-
шине 77 м², уписаној у зк. ул. број: 466, КО Грапска Горња 
као сувласништво: Хидић Салиха Мујо и још 55 сувласника 
са припадајућим сувласничким дијеловима, стварно и фак-
тичко право власништва Хидић Салиха, сина Мустафе, из 
Грапске Горње, са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1283/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

923
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-9/19, од 26.12.2019. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 109, “Горњи Стрњик”, кућа и зграде, повр-
шине 57 м², уписана у П.л. број: 126, КО Грапска Доња, као 
посјед:  Бекрић Ибрахима Азиза, р. Исић, Бекрић Ибрахима 
Рабија, р. Исић, Хоџић Ибрахима Севлија, р. Исић, Исић 
Ибрахима Ибрахим, Исић Ибрахима Мустафа са дијелом 
од по 6/168, Исић Мехе Цура са дијелом 42/168, Исић Му-
харема Раљхима, р. Сарајлић, са дијелом 6/168, Исић Оме-
ра Амир са дијелом 21/168, Исић Омера Мухарем са дије-
лом 42/168, Исић Рамиза Јасмин са дијелом 6/168 и Нукић 
Омера Амира, р. Исић, са дијелом 21/168, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 992/126, “Горњи Стрњик”, кућа 
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и зграде, површине 57 м², уписаној у зк. ул. број: 308, КО 
СП Јоховац, као сувласништво: Исић Омера Ибро и још 11 
сувласника са припадајућим сувласничким дијеловима.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1284/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

924
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-12-18/17, од 31.7.2018. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 299/1, Дијелови, њива 2. класе, површине 
2194 м², и њива 3. класе, површине 735 м², уписана у П.л. 
број: 403, КО Грапска Доња, као супосјед: Скопљак Ми-
лоша Кристина, рођ. Васиљевић, са дијелом 1/3, Скопљак 
Василије Брацо са дијелом 1/3 и Скопљак Василије Богдан 
са дијелом 1/3, а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 
27/1, уписаној у зк. ул. број: 5, КО Грапска Доња, као сувла-
сништво: Скопљак Василије Брацо са дијелом 1/12 и Ско-
пљак Василије Богдан са дијелом 1/12 и још 12 сувласника 
са њиховим сувласничким дијеловима, а стварно и фактич-
ко сувласништво: Скопљак Василије Брацо и Скопљак Ва-
силије Богдан са по 1/2 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1285/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

925
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Републици Српској након коначности рјешења о потпу-

ној експропријацији дозвољава се ступање у посјед не-
кретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове, Подручне јединице 
Прњавор, број: 21.36/473-21-18/17, од 22.11.2018. године, у 
сврху изградње приступних путева на дионици ауто-пута 
Бања Лука - Добој:

- к.ч. број: 612/1, “Тукови”, њива, у површини од 
1.375 м², уписана у П.л. број: 160, к.о. Хрваћани на име 
посједника Рогић Младена са 1/1 дијела, а што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број: 576/3, “Тукови”, њива, 
у површини од 1.375 м², уписаној у зк. ул. број: 342 к.о. 
Хрваћани, као власништво Рогић Жељкa са 1/18 дијела и 
др., стварно и фактичко власништво Рогић Жељкa, сина 
Младена, са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 612/3, “Тукови”, њива, у површини од 2.179 
м², уписана у П.л. број: 160 к.о. Хрваћани на име посјед-
ника Рогић Младена са 1/1 дијела, а што по старом премје-
ру одговара к.ч. број: 576/19, “Тукови”, њива, у површини 
од 2.179 м², уписаној у зк. ул. број: 342 к.о. Хрваћани, као 
власништво Рогић Жељка са 1/18 дијела и др., стварно и 
фактичко власништво Рогић Жељка, сина Младена, са 1/1 
дијела;

- к.ч. број: 612/5, “Тукови”, њива, у површини од 198 м², 
уписана у П.л. број: 160 к.о. Хрваћани на име посједника 
Рогић Младена са 1/1 дијела, а што по старом премјеру од-
говара к.ч. број: 576/21 “Тукови”, њива, у површини од 198 
м², уписаној у зк. ул. број: 342 к.о. Хрваћани, као власни-
штво Рогић Жељка са 1/18 дијела и др., стварно и фактичко 
власништво Рогић Жељка, сина Младена, са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 612/6, “Тукови”, њива, у површини од 811 м², 
уписана у П.л. број: 160 к.о. Хрваћани на име посједника 
Рогић Младена са 1/1 дијела, а што по старом премјеру од-
говара к.ч. број: 576/22, “Тукови”, њива, у површини од 811 
м², уписаној у зк. ул. број: 342 к.о. Хрваћани, као власни-
штво Рогић Жељка са 1/18 дијела и др., стварно и фактичко 
власништво Рогић Жељка, сина Младена, са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 612/7, “Тукови”, њива, у површини од 62 м², 
уписана у П.л. број: 160 к.о. Хрваћани на име посједника Ро-
гић Младена са 1/1 дијела, а што по старом премјеру одго-
вара к.ч. број: 576/23, “Тукови”, њива, у површини од 62 м², 
уписаној у зк. ул. број: 342 к.о. Хрваћани, као власништво 
Рогић Жељка са 1/18 дијела и др., стварно и фактичко вла-
сништво Рогић Жељка, сина Младена, са 1/1 дијела;

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1286/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

926
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 је-
динице Прњавор, број: 21.36/473-21-27/17, од 22.10.2019. 
године, у сврху изградње приступних путева на дионици 
ауто-пута Бања Лука - Добој:

- к.ч. број: 576/9, “Главица”, њива, у површини од 558 м², 
уписана у П.л. број: 203, к.о. Хрваћани на име посједника 
Шуман Дојчина са 1/2 дијела и Шуман Наде са 1/2 дијела, 
а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 404/15, “Гла-
вица”, њива, у површини од 558 м², уписаној у зк. ул. број: 
308 к.о. Хрваћани, као власништво Шуман Наде са 60/293 
дијела и др., стварно и фактичко власништво Шуман Дој-
чина и Шуман Наде са по 1/2 дијела;
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- к.ч. број: 576/10, “Главица”, њива, у површини од 101 м², 

уписана у П.л. број: 203, к.о. Хрваћани на име посједника 
Шуман Дојчина са 1/2 дијела и Шуман Наде са 1/2 дијела, 
а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 404/16, “Гла-
вица”, њива, у површини од 101 м², уписаној у зк. ул. број: 
308 к.о. Хрваћани, као власништво Шуман Наде са 60/293 
дијела и др., стварно и фактичко власништво Шуман Дој-
чина и Шуман Наде са по 1/2 дијела;

- к.ч. број: 1147/14, “Бара”, њива, у површини од 106 м², 
уписана у П.л. број: 203, к.о. Хрваћани на име посједника 
Шуман Дојчина са 1/2 дијела и Шуман Наде са 1/2 дијела, а 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 578/17, “Бара”, 
њива, у површини од 106 м², уписаној у зк. ул. број: 419 
к.о. Хрваћани, као власништво Марковић Јове са 1/1 дијела, 
стварно и фактичко власништво Шуман Дојчина и Шуман 
Наде са по 1/2 дијела;

- к.ч. број: 1147/16, “Бара”, њива, у површини од 100 м², 
уписана у П.л. број: 203, к.о. Хрваћани на име посједника 
Шуман Дојчина са 1/2 дијела и Шуман Наде са 1/2 дијела, а 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 578/18, “Бара”, 
њива, у површини од 100 м², уписаној у зк. ул. број: 419 
к.о. Хрваћани, као власништво Марковић Јове са 1/1 дијела, 
стварно и фактичко власништво Шуман Дојчина и Шуман 
Наде са по 1/2 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1287/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

927
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-18-12/18, од 2.7.2019. године, у 
сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 68/2, Увала, њива 2. класе површине 297 м², 
уписана у П.л. број: 419, КО Грапска Горња, као посјед:  
Муратовић Хусејина Сафет са 1/1 дијелa, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 709/3, уписаној у зк. ул. број: 
572, КО СП Грапска Горња, као сувласништво: Муратовић 
Хасана Хасан са 1/3 дијелa и још 41 сувласник са припа-
дајућим сувласничким дијеловима, стварно и фактичко 
право сувласништва: Муратовић Алма, Муратовић Мерси-
ха и Муратовић Адиса са по 1/3 дијелa.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1298/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

928
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-11-1/19, од 11.10.2019. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 696/1, Бара, њива 2. класе, површине 425 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 599/6, и

- к.ч. број: 696/2, Бара, њива 2. класе, површине 96 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 599/8, 
све уписане у П.л. број: 1500, КО Грапска Горња, као посјед: 
Каралић Фатима са дијелом 1/8, Мујаковић Мустафе Таиба, 
р. Каралић, са дијелом 1/8, Салкановић Мустафе Самија, 
р. Каралић, са дијелом 5/8 и Тахировић Мустафе Хани-
фа, р. Каралић са дијелом 1/8, а у зк. ул. број: 611, КО СП 
Грапска Горња као сувласништво: Хаџић Салиха Омер са 
дијелом 8/27 и још 13 сувласника са припадајућим сувла-
сничким дијеловима, стварно и фактичко право сувласни-
штва насљедника Каралић Фатиме, р. Хуртић, са дијелом 
1/8, насљедника Мујаковић Мустафе Таибе, р. Каралић, са 
дијелом 1/8, Салкановић Мустафе Самије, р. Каралић, са 
дијелом 5/8 и Тахировић Мустафе Ханифе, р. Каралић, са 
1/8 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1301/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

929
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-11-14/19, од 18.11.2019. годи-
не, у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 329/3, Јасен, њива 2. класе, површине 19 
м², уписана у П.л. број: 44, КО Грапска Горња, као посјед:  
Блесић Недељка Кристина, Блесић Недељка Васо, Блесић 
Петра Јелена, Блесић Петра Милош са по 1/6 дијела и Бле-
сић Васе Бошко са 2/6 дијела, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. број: 675/11, уписаној у зк. ул. број: 303, КО 
СП Грапска Горња, као сувласништво: Павловић Марјана 
Ђорђо са 1/12 дијела и још 21 сувласник са припадајућим 
сувласничким дијеловима, стварно и фактичко право су-
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власништва: Блесић Недељка Кристина, Блесић Недељка 
Васо, Блесић Петра Јелена и Блесић Петра Милош са по 
1/6 дијела и Блесић Бошко са 2/6 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1302/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

930
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-3-117/17, од 11.11.2019. годи-
не, у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 141/3, Товирњача, њива 2. класе, површине 
145 м²,

- к.ч. број: 141/4 Товирњача, њива 2. класе, површине 
25 м²,
уписане у П.л. број: 29, КО Грапска Горња, као посјед:  Бе-
шић Хусеина Хасан са 1/1 дијела, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. број: 683/14, Товирњача, њива 2. класе, повр-
шине 145 м², и к.ч. број: 683/15, Товирњача, њива 2. класе, 
површине 25 м², уписаним у зк. ул. број: 284, КО Грапска 
Горња, као сувласништво Јоксимовић Константина Јове 
са дијелом 1/15 и још 19 сувласника, стварно и фактичко 
право сувласништва: Бешић Расим, Бешић Хасан, Бешић 
Хазим и Бешић Фикрет са по 1/6 дијела, Хускић Хајрудин, 
Хускић Мирсада, Бешић Самир и Бешић Аида са по 1/12 
дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1303/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

931
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-12-37/19, од 19.12.2019. годи-
не, у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 2158/2, Трешница, њива 2. класе, површине 
489 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 723/11,

- к.ч. број: 2158/3, Трешница, њива 2. класе, површине 
30 м², а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 723/10,

- к.ч. број: 2158/4, Трешница, њива 2. класе, површине 
580 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 723/17,

- к.ч. број: 2158/5, Трешница, њива 2. класе, површине 
52 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 723/18,

- к.ч. број: 2158/6, Трешница, њива 2. класе, површине 7 
м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 723/19,
све уписане у П.л. број: 201, КО Бушлетић, као супосјед: 
Ковачевић Винка и Павловић Данка са по 1/2 дијела, а у 
зк. ул. број: 15, КО СП Бушлетић, као власништво: Га-
врић Грозда са 1/1 дијела, а стварно и фактичко право 
власништва: Ковачевић Винка и Павловић Данка са по 
1/2 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1304/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

932
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-3-185/17 од 4.7.2017. године, у 
сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 705/6, Бара, њива 1. класе, површине 92 м², 
уписана у ПЛ број: 1286, КО Грапска Горња, као посјед:  
Буљубашић Салке Шефик са 1/1 дијела, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 615/17, уписаној у зк. ул. број: 
414, КО Грапска Горња као сувласништво: Буљубашић 
Омера Емин са 1/1 дијела и још 13 сувласника са припа-
дајућим сувласничким дијеловима, стварно и фактичко 
право власништва: Буљубашић Салке Шефик са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1305/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, 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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-58/19, од 23.1.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 245/5, Тукови, њива 3. класе, површине 1149 
м², уписана у П.л. број: 325, КО Грапска Доња, као супосјед 
Славка Гојковића, Јована Гојковића, Душанке Струњаш и 
Славојке Баранац са по 1/4 дијела, а што по старом премје-
ру одговара к.ч. број: 4/6, уписаној у зк. ул. број: 38, КО СП 
Грапска Доња, као власништво Пајић Андрије Нике са 1/1 
дијела;

- к.ч. број: 245/9, Тукови, њива 2. класе, површине 29 
м², уписана у П.л. број: 325, КО Грапска Доња, као супосјед 
Славка Гојковића, Јована Гојковића, Душанке Струњаш и 
Славојке Баранац са по 1/4 дијела, а што по старом премје-
ру одговара к.ч. број: 4/19, уписаној у зк. ул. број: 38, КО 
СП Грапска Доња, као власништво Пајић Андрије Нике са 
1/1 дијела;

- к.ч. број: 245/10, Тукови, њива 2. класе, површине 145 
м², уписана у П.л. број: 325, КО Грапска Доња, као супосјед 
Славка Гојковића, Јована Гојковића, Душанке Струњаш и 
Славојке Баранац са по 1/4 дијела, а што по старом премје-
ру одговара к.ч. број: 4/20, уписаној у зк. ул. број: 38, КО 
СП Грапска Доња, као власништво Пајић Андрије Нике са 
1/1 дијела;

- к.ч. број: 245/11, Тукови, њива 2. класе, површине 329 
м², и њива 3. класе, површине 262 м², уписана у П.л. број: 
325, КО Грапска Доња, као супосјед Славка Гојковића, Јо-
вана Гојковића, Душанке Струњаш и Славојке Баранац са 
по 1/4 дијела, а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 
4/21, уписаној у зк. ул. број: 38, КО СП Грапска Доња, као 
власништво Пајић Андрије Нике са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 245/1, Тукови, њива 2. класе, површине 145 
м², уписана у П.л. број: 325, КО Грапска Доња, као супосјед 
Славка Гојковића, Јована Гојковића, Душанке Струњаш и 
Славојке Баранац са по 1/4 дијела, а што по старом премје-
ру одговара к.ч. број: 4/1, уписаној у зк. ул. број: 38 КО СП 
Грапска Доња, као власништво Пајић Андрије Нике са 1/1 
дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1306/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

934
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-19/19, од 22.1.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 122/4, Полојац, њива 4. класе, површине 677 
м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 992/123,

- к.ч. број: 122/5, Полојац, њива 4. класе, површине 139 
м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 992/132,

- к.ч. број: 122/6, Полојац, њива 4. класе, површине 24 
м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 992/133,
све уписане у П.л. број: 569, КО Грапска Доња, као посјед:  
Меџлис исламске заједнице Добој са 1/1 дијела, а у зк. 
ул. број: 503, КО СП Јоховац, као власништво Ђонлагић, 
р. Дервишбег, Есме са 1/1 дијела, стварно власништво 
Меџлис исламске заједнице Добој са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1307/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

935
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-18-4/18, од 28.5.2019. године, у 
сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 153/2, Брестић, њива 2. класе, површине 979 
м², уписана у П.л. број: 874, КО Грапска Горња, као посјед:  
Буљубашић Мехмеда Ханифа, р. Хаџић, са 1/1 дијела, а 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 679/2, уписаној 
у зк. ул. број: 289, КО Грапска Горња, власништво: Мујкић 
Мустафе Нура са 1/1 дијела, стварно и фактичко право вла-
сништва: Буљубашић Ханифа, кћи Мехмеда, са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1308/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

936
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
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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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Републич-
ке управе за геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручне јединице Добој, број: 21.20/473-13-99/19, од 
25.12.2019. године, у сврху изградње дионице Коридора 
Vc, који пролази и кроз катастарске општине Бушлетић, 
Грапска Доња, Грапска Горња и Костајница, на терито-
рији града Добоја:

- к.ч. број: 281, Дијелови, њива 2. класе, површине 387 
м², и њива 1. класе, површине 940 м², уписана у П.л. број: 
238, КО Грапска Доња, као посјед:  Мишић Цвијана Грозда 
са 1/1 дијела, а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 
28/2, уписаној у зк.  ул. број: 160, КО СП Грапска Доња, 
сувласништво: Мишић Марка Тодор, са 1/4 дијела и још 
11 сувласника са припадајућим сувласничким дијеловима, 
стварно и фактичко право власништва: Мишић Цвијана 
Грозда.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1309/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

937
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

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској након коначности рјешења 

о потпуној експропријацији дозвољава се ступање у 
посјед некретнина експроприсаних Рјешењем Републич-
ке управе за геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручне јединице Добој, број: 21.20/473-13-146/19, од 
17.2.2020. године, у сврху изградње дионице Коридора 
Vc, који пролази и кроз катастарске општине Бушлетић, 
Грапска Доња, Грапска Горња и Костајница, на терито-
рији града Добоја:

- к.ч. број: 986/2, Бара, пут без ознаке, површине 56 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 429/10,

- к.ч. број: 986/3, Бара, ливада 2. класе, површине 180 
м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 429/7, и

- к.ч. број: 986/4, Бара, ливада 2. класе, површине 83 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 429/16,

све уписане у П.л. број: 178, КО Грапска Доња, као 
посјед:  Каралић Шерифа Ферид са 1/1 дијела, а у зк. ул. 
број: 58, КО СП Грапска Доња, сувласништво: Каралић 
Мехмеда Хусејн са 1/6 дијела и још четири сувласника са 
припадајућим сувласничким дијеловима, стварно и фак-
тичко право власништва: Каралић Шерифа Ферид.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1310/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

938
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-106/19, од 17.2.2020. годи-
не, у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 290, Дијелови, њива 2. класе, површине 
2262 м², уписана у П.л. број: 167, КО Грапска Доња, као 
посјед: Јевтић Спасоја Зорана са 1/1 дијела, а што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број: 24, уписаној у зк. ул. број: 
110, КО СП Грапска Доња, власништво Марковић Јове Си-
меуна са 1/1 дијела, стварно и фактичко право власништва: 
Јевтић Спасоја Зоран.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1311/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

939
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-96/19, од 14.2.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 278/3, Велики Дијелови, њива 2. класе, повр-
шине 442 м², и њива 1. класе, површине 1345 м², уписана у 
П.л. број: 161, КО Грапска Доња, као посјед:  Јефтић Мар-
ка Неђо са 1/1 дијелa, а што по старом премјеру одговара 
к.ч. број: 21/2, уписаној у зк. ул. број: 107, КО СП Грапска 
Доња, као сувласништво: Јефтић Дамјана Недељко и Је-
фтић Дамјана Марко са по 1/2 дијелa;

- к.ч. број: 278/4, Велики Дијелови, њива 2. класе, по-
вршине 1573 м², и њива 1. класе, површине 6442 м², упи-
санa у П.л. број: 161, КО Грапска Доња, као посјед:  Јефтић 
Марка Неђо са 1/1 дијелa, а што по старом премјеру од-
говара к.ч. број: 21/1, уписаној у зк. ул. број: 107, КО СП 
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Грапска Доња, као сувласништво: Јефтић Дамјана Недељко 
и Јефтић Дамјана Марко са по 1/2 дијела, стварно и фак-
тичко право власништва: Јевтић Марка Недељко из Грапске 
Доње.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1312/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

940
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-11-4/19, од 10.10.2019. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 342/9, Бара, њива 2. класе, површине 66 м², 
уписанa у П.л. број: 1385, КО Грапска Горња, као посјед:  
Хуртић Мухарема Асим са 1/1 дијела, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 608/5, уписаној у зк. ул. број: 
574, КО СП Грапска Горња, као сувласништво Хуртић, р. 
Бањић, Ајише са 1/8 дијела и још 46 сувласника са при-
падајућим сувласничким дијеловима, стварно и фактичко 
право власништва: Хуртић Асим, син Мухарема, са 1/1 
дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1313/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

941
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-24/19, од 30.1.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 134/1, Попрекуша, њива 4. класе, површине 
535 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 997/7,

- к.ч. број: 134/11, Попрекуша, њива 4. класе, површине 
10 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 997/19,

- к.ч. број: 134/4, Попрекуша, њива 4. класе, површине 
65 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 997/8,

- к.ч. број: 134/6, Попрекуша, њива 4. класе, површине 
189 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 997/11,

- к.ч. број: 134/7, Попрекуша, њива 4. класе, површине 
571 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 997/13,

- к.ч. број: 134/9, Попрекуша, њива 4. класе, површине 
95 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 997/17,

- к.ч. број: 134/8, Попрекуша, њива 4. класе, површине 
71 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 997/16, и

- к.ч. број: 134/10, Попрекуша, њива 4. класе, површине 
36 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 997/18,
све уписане у П.л. број: 573, КО Грапска Доња, као посјед:  
Дељкић Сафета Азра, р. Мујкановић, са 1/1 дијела, а у зк. 
ул. број: 646, КО СП Јоховац, као сувласништво: Радош Ан-
дрије Иван-Ивке са дијелом 1/16 и још девет сувласника 
са припадајућим сувласничким дијеловима, власништво: 
Дељкић Сафета Азра из Добоја са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1314/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

942
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-60/19, од 16.1.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 247/1, Тукови, њива 3. класе, површине 294 
м², и њива 2. класе, површине 2727 м², уписана у П.л. број: 
446, КО Грапска Доња, као посјед:  Ђурђевић Милана Ми-
лан са 1/1 дијелa, а што по старом премјеру одговара к.ч. 
број: 3/10, уписаној у зк. ул. број: 80, КО СП Грапска Доња, 
као сувласништво Ђурђевић, р. Тодоровић, Јованке са 1/3 
дијелa и још 25 сувласника са припадајућим сувласничким 
дијеловима, и к.ч. број: 3/6, уписаној у зк. ул. број: 83, КО 
СП Грапска Доња, као сувласништво: Симић, р. Ђурђевић, 
Вукица са дијелом 53/160 и још 16 сувласника са припа-
дајућим сувласничким дијеловима;

- к.ч. број: 247/2, Тукови, њива 2. класе, површине 175 
м², и њива 3. класе, површине 286 м², уписана у П.л. број: 
446, КО Грапска Доња, као посјед:  Ђурђевић Милана Ми-
лан са 1/1 дијелa, а што по старом премјеру одговара к.ч. 
број: 3/22, уписаној у зк. ул. број: 80, КО СП Грапска Доња, 
као сувласништво Ђурђевић, р. Тодоровић, Јованке са 1/3 
дијелa и још 25 сувласника са припадајућим сувласничким 
дијеловима, и к.ч. број: 3/20, уписаној у зк. ул. број: 83, КО 
СП Грапска Доња, као сувласништво: Симић, р. Ђурђевић, 
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Вукица са дијелом 53/160 и још 16 сувласника са припа-
дајућим сувласничким дијеловима, власништво Ђурђевић 
Милана са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1315/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

943
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-67/19, од 17.1.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 256/1, Дијелови, њива 1. класе, површине 
145 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 7/4,

- к.ч. број: 256/2, Дијелови, њива 1. класе, површине 
1045 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 7/6,

- к.ч. број: 256/3, Дијелови, њива 3. класе, површине 35 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 7/13,

- к.ч. број: 256/5, Дијелови, њива 3. класе, површине 
185 м², што по старом премјеру одговара к.ч. број: 7/15,

- к.ч. број: 256/4, Дијелови, њива 3. класе, површине 7 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 7/15, и

- к.ч. број: 256/6, Дијелови, њива 3. класе, површине 2 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 7/15,
све уписане у П.л. број: 140, КО Грапска Доња, као посјед 
Јањић Петра Богдана, Јањић Петра Милана и Марјано-
вић Петра Славојке, р. Јањић, са по 1/3 дијела, а у зк. ул. 
број: 158, КО СП Грапска Доња, као сувласништво: Јањић 
Станка Миланко са дијелом ¼ и још 15 сувласника са при-
падајућим сувласничким дијеловима, стварно и фактичко 
сувласништво: Јањић Петра Богдан, Јањић Петра Милан и 
Марјановић Петра Славојка, р. Јањић, са по 1/3 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1316/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

944
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-136/19, од 14.2.2020. годи-
не, у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 971/2, Бара, њива 3. класе, површине 132 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/23,

- к.ч. број: 971/5, Бара, њива 3. класе, површине 2597 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/9,

- к.ч. број: 971/6, Бара, њива 3. класе, површине 1374 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/8,

- к.ч. број: 971/9, Бара, њива 3. класе, површине 85 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/24,

- к.ч. број: 971/11, Бара, њива 3. класе, површине 5 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/30,

- к.ч. број: 971/12, Бара, њива 3. класе, површине 112 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/31,

- к.ч. број: 971/13, Бара, њива 3. класе, површине 721 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/32,

- к.ч. број: 971/15, Бара, њива 3. класе, површине 125 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/34,

- к.ч. број: 971/16, Бара, њива 3. класе, површине 23 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/25,

- к.ч. број: 971/17, Бара, њива 3. класе, површине 164 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/26,

- к.ч. број: 971/18, Бара, њива 3. класе, површине 612 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/27,

- к.ч. број: 971/19, Бара, њива 3. класе, површине 358 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/28, и

- к.ч. број: 971/20, Бара, њива 3. класе, површине 132 м², 
што по старом премјеру одговара к.ч. број: 439/29,
све уписане у П.л. број: 272, КО Грапска Доња, као посјед 
Букејловић Саве Славојке, р. Павловић, са 1/1 дијела, а у 
зк. ул. број: 62, КО СП Грапска Доња, као власништво Па-
вловић Паве Спасоје са 1/1 дијела, стварно и фактичко пра-
во власништва: Букејловић Саве Славојка, р. Павловић, из 
Грапске Доње.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1317/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

945
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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 Добој, број: 21.20/473-13-157/19, од 13.2.2020. годи-
не, у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази и 
кроз катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грап-
ска Горња и Костајница, на територији града Добоја:
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- к.ч. број: 996/1, Бара, ливада 1. класе, површине 786 

м², уписана у П.л. број: 22, КО Грапска Доња, као посјед: 
Буљубашић Омера Сафета са 1/1 дијела, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 426/7, уписаној у зк. ул. број: 
81, КО СП Грапска Доња, као сувласништво Кршић Цвија-
на Саве, Кршић Цвијана Руже са по 1/6 дијела и још 13 
сувласника са припадајућим сувласничким дијеловима;

- к.ч. број: 996/2, Бара, ливада 1. класе, површине 15 
м², уписана у П.л. број: 22, КО Грапска Доња, као посјед 
Буљубашић Омера Сафета са 1/1 дијела, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 426/33, уписаној у зк. ул. број: 
81, КО СП Грапска Доња, као сувласништво Кршић Цвија-
на Саве, Кршић Цвијана Руже са по 1/6 дијела и још 13 
сувласника са припадајућим сувласничким дијеловима, 
стварно и фактичко право власништва: Буљубашић Омера 
Сафет са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1318/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

946
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 70. сједници, одр-
жаној 7.5.2020. 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: 21.36/473-21-32/17, од 31.1.2019. годи-
не, у сврху изградње приступних путева на дионици ауто-
пута Бања Лука - Добој:

- к.ч. број: 1146/2, “Бара”, њива, у површини од 721 м², 
уписана у П.л. број: 242 к.о. Хрваћани на име посједника 
Марковић Срећка са 1/12 дијела и Тешић Љубомира са 
11/12 дијела, а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 
540/10, “Бара”, њива, у површини од 721 м², уписаној у зк. 
ул. број: 311. к.о. Хрваћани, као власништво Тешић Љубо-
мира са 11/12 дијела, стварно и фактичко власништво Те-
шић Жељка са 11/12 дијела и Марковић Мирјане са 1/12 
дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

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

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

Број: 04/1-012-2-1319/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 70. сједници, одржаној 7.5.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНA БОЛНИЦA ЗА ФИЗИКАЛНУ 
МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “МЉЕЧАНИЦА” 

КОЗАРСКА ДУБИЦА

1. Драган Брдар, дипломирани менаџер здравствене 
заштите, разрјешава се вршиоца дужности директора ЈЗУ 
Специјалнa болницa за физикалну медицину и рехабилита-
цију “Мљечаница” Козарска Дубица на лични захтјев.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1299/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), чланa 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
70. сједници, одржаној 7.5.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНA БОЛНИЦA ЗА ФИЗИКАЛНУ 
МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “МЉЕЧАНИЦА” 

КОЗАРСКА ДУБИЦА

1. Дарко Бањац, дипл. правник, именује се за вршиоца 
дужности директора ЈЗУ Специјалнa болницa за физикалну 
медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дуби-
ца на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1300/20  Предсједник
7. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

947
На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), генерални секретар Владе Републике 
Српске  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О 

УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 
СТАРАЊА “РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ” (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 39/20)

У Одлуци о усклађивању акта о оснивању Јавне устано-
ве Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада 
Врањешевић”, број: 04/1-012-2-1087/20, од 16.4.2020. годи-
не (“Службени гласник Републике Српске”, број 39/20), у 
тачки VI умјесто: “88.10 - предшколско образовање” треба 
да стоји: “85.10 - предшколско образовање”.
Број: 04.2/012-830/20 Генерални секретар
11. маја 2020. године Владе,
Бањалука Др Синиша Каран, с.р.

948
На основу члана 72. став 10. Закона о шумама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и
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ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ ОТПРЕМНОГ 

ИСКАЗА И ОБРАСЦУ ОТПРЕМНИЦЕ ЗА ПРОМЕТ 
ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
У Правилнику о обрасцу отпремног исказа и обрасцу 

отпремнице за промет шумских производа (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 13/09) у члану 5. став 2. 
мијења се и гласи:

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

а) назив организационог дијела ЈПШ Шуме Републи-
ке Српске а. д. Соколац, односно извршиоца стручно-
техничких послова у шумама у приватној својини,

б) назив шумскопривредног подручја за шуме у својини 
Републике Српске, односно општине или града за шуме у 
приватној својини,

в) назив шумске управе - радне јединице за шуме у 
својини Републике Српске, односно име и презиме власни-
ка шуме у приватној својини,

г) назив привредне јединице за шуме у својини Репу-
блике Српске, односно катастарске општине за шуме у при-
ватној својини,

д) број одјела за шуме у својини Републике Српске, од-
носно број катастарске честице за шуме у приватној своји-
ни,

ђ) серијски број отпремног исказа и регистарски број 
блока,

е) број уговора за шуме у својини Републике Српске, 
односно број уплатнице за шуме у приватној својини,

ж) број диспозиције за шуме у својини Републике Срп-
ске, односно број рјешења за шуме у приватној својини,

з) назив купца за шуме у својини Републике Српске, 
односно примаоца за шуме у приватној својини и мјесто 
допреме,

и) ознаку, број и боју шумског жига,
ј) фирму, односно име и адресу превозника, врсту и број 

превозног средства,
к) врсту сортимената и број комада, редни број, врсту 

дрвета, боју и број плочице или утиснути број колоброја, 
дужину, средњи пречник и запремину сортимента по врсти 
и квалитетној класи,

л) датум и вријеме издавања и рок важења,
љ) потпис лица које је извршило отпрему, потпис при-

маоца робе, потпис купца и печат корисника шума и шум-
ског земљишта у својини Републике Српске, односно извр-
шиоца стручно-техничких послова у шумама у приватној 
својини који издаје отпремни исказ.”.

Члан 2.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Образац из става 1. овог члана садржи сљедеће 

податке: а) назив организационог дијела ЈПШ Шуме Репу-
блике Српске а. д. Соколац, односно извршиоца стручно-
техничких послова у шумама у приватној својини,

б) назив шумскопривредног подручја за шуме у својини 
Републике Српске, односно општине или града за шуме у 
приватној својини,

в) назив шумске управе - радне јединице за шуме у 
својини Републике Српске, односно име и презиме власни-
ка шуме у приватној својини,

г) назив привредне јединице за шуме у својини Репу-
блике Српске, односно катастарске општине за шуме у при-
ватној својини,

д) број одјела за шуме у својини Републике Српске, од-
носно број катастарске честице за шуме у приватној своји-
ни,

ђ) серијски број отпремног исказа и регистарски број 
блока,

е) број уговора за шуме у својини Републике Српске, 
односно број уплатнице за шуме у приватној својини,

ж) број диспозиције за шуме у својини Републике Срп-
ске, односно број рјешења за шуме у приватној својини,

з) назив купца за шуме у својини Републике Српске, 
односно примаоца за шуме у приватној својини и мјесто 
допреме,

и) ознаку, број и боју шумског жига,
ј) фирму, односно име и адресу превозника, врсту и број 

превозног средства,
к) врсту производа, јединицу мјере, квалитетну класу 

и количину,
л) датум и вријеме издавања и рок важења,
љ) потпис лица које је извршило отпрему, потпис при-

маоца робе, потпис купца и печат корисника шума и шум-
ског земљишта у својини Републике Српске, односно извр-
шиоца стручно-техничких послова у шумама у приватној 
својини који издаје отпремни исказ.”.

Члан 3.
Члан 7. мијења се и гласи:
“(1) Обрасци отпремног исказа и отпремнице из чл. 5. и 

6. овог правилника штампају се на самокопирном папиру у 
четири примјерка истог серијског броја, који има 12 цифа-
ра и који се повезују у блок од 25 сетова по четири листа. 
Први примјерак штампа се у црвеној боји, други у жутој, 
трећи у плавој и четврти у црној боји.

(2) На првом примјерку, у доњем лијевом углу обра-
сца, утискује се високосигурносна холограмска лента 
пречника 18 mm, са континуираним текстом: РЕПУБЛИ-
КА СРПСКА у ћириличкој и латиничкој верзији у првом 
плану и ријеч: ОРИГИНАЛ под углом у другом плану. 
У колорној сепарацији дифракционе позадине у боји, а 
испод ленте, налази се лого ЈПШ Шуме Републике Српске 
а. д. Соколац.”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-494/20
13. маја 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1
Образац број 1.

Организациони дио ЈП:  _______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (назив и сједиште)

Шумскопривредно подручје / општина:  _________________________________________________________________________
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ШУ-РЈ / власник шуме:  ________________________________________________________________________________________
Привредна јединица / катарска општина:  ________________________________________________________________________
Одјел / катастарска честица бр.:  _________________________________________________________________________________

№ ___________________

ОТПРЕМНИ ИСКАЗ

за обло техничко дрво
Регистарски број блока __________

Уговор бр. / уплатница бр.  ______________________________________________________________________________________
Диспозиција бр. / Рјешење бр.  __________________________________________________________________________________
Купац / прималац _____________________________________________________ мјесто допреме  __________________________
                                                (назив и сједиште / име, презиме и адреса становања)
Ознака и број шумског жига _________________________________________________боја  _______________________________
Фирма/превозник  _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                (назив и сједиште / име, презиме и адреса становања)
Превозно средство  ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (врста, тип и регистарски број)
Врста сортимената _________________________________________________ број комада  ________________________________

Редни 
број Врста дрвета

Плочица или колоброј Димензије сортимента Запремина сортимента (по врсти и кв. класи у m³)

боја бр. плочице
дужина

(m)

средњи 
пречник

(cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

СВЕГА
Датум и вријеме издавања __________________________     Рок важења ______________________
                           (у часовима)

М.П.
Прималац робе

___________________________________
(име, презиме и потпис)
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ПРИЛОГ 2
Образац број 2.

Организациони дио ЈП:  _______________________________________________________________________________________

                                                                                                                             (назив и сједиште)

Шумскопривредно подручје / општина:  _________________________________________________________________________

ШУ-РЈ / власник шуме:  ________________________________________________________________________________________

Привредна јединица / катарска општина:  ________________________________________________________________________

Одјел / катастарска честица бр.:  _________________________________________________________________________________

№ ___________________

ОТПРЕМНИЦА

за просторно дрво и остале шумске производе
Регистарски број блока __________

Уговор бр. / уплатнице бр.  ______________________________________________________________________________________

Диспозиција бр. / Рјешење бр.  __________________________________________________________________________________

Купац / прималац ______________________________________________ мјесто допреме  _________________________________
                                          (назив и сједиште / име, презиме и адреса становања)

Ознака и број шумског жига _________________________________________ боја  _______________________________________

Фирма / превозник  ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (назив и сједиште / име, презиме и адреса становања)

Превозно средство  ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                            (врста, тип и регистарски број)

Редни 
број Врста производа Јединица мјере Квалитетна класа Количина

1.

2.

3.

4.

5.

СВЕГА

Датум и вријеме издавања ______________________     Рок важења ______________________
                               (у часовима)

Отпрему извршио
________________________________

(име, презиме и потпис)

М.П.

Прималац робе

___________________________________
(име, презиме и потпис)

Купац робе

___________________________________
(име, презиме и потпис)

949
На основу члана 50. став 7. тачка 1) Закона о основном 

васпитању и образовању (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19 и 35/20) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 115/18), министар просвјете и културе, уз 
сагласност Владе Републике Српске, 14. маја 2020. године,  
д о н о с и

НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА У ОСНОВНИМ 

ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

1. Овом наредбом утврђује се измјена Школског кален-
дара у основним школама за друго полугодиште у школ-
ској 2019/2020. години, у случају проглашења ванредне 
ситуације за Републику или дио територије Републике или 
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у случају проглашења ванредног стања за Републику или 
дио Републике.

2. Настава у другом полугодишту завршава се у петак, 
12. јуна 2020. године, а за ученике завршног разреда основ-
не школе у петак, 29. маја 2020. године.

3. За спровођење ове наредбе одговорни су директори 
основних школа у Републици Српској.

4. Надзор над спровођењем ове наредбе обављају 
просвјетни инспектори у оквиру Републичке управе за ин-
спекцијске послове и Републички педагошки завод.

5. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.041/020-1523/20
14. маја 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

950
На основу члана 48. став 7. Закона о средњем образова-

њу и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 41/18 и 35/20) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар просвјете и културе, уз сагласност Владе 
Републике Српске, 14. маја 2020. године,  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА У СРЕДЊИМ 

ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

1. Овом наредбом утврђује се измјена Школског кален-
дара у средњим школама за друго полугодиште у школској 
2019/2020. години у случају проглашења ванредне ситуа-
ције за Републику или дио територије Републике или у слу-
чају проглашења ванредног стања за Републику или дио 
Републике.

2. Настава у другом полугодишту:
1) за ученике IV разреда гимназија и вјерских школа за-

вршава се у сриједу, 20. маја 2020. године,
2) за ученике разреда I, II и III гимназија и вјерских 

школа завршава се у сриједу, 17. јуна 2020. године,
3) за ученике III разреда трогодишњег и IV разре-

да четворогодишњег образовања у средњим стручним и 
техничким школама завршава се у сриједу, 20. маја 2020. 
године,

4) за ученике I и II разреда трогодишњег и I, II и III 
разреда четворогодишњег образовања у средњим стручним 
и техничким школама завршава се у сриједу, 17. јуна 2020. 
године,

5) за ученике IV разреда умјетничких школа завршава 
се у сриједу, 27. маја 2020. године,

6) за ученике I, II и III разреда умјетничких школа завр-
шава се у сриједу, 10. јуна 2020. године.

3. За спровођење ове наредбе одговорни су директори 
средњих школа у Републици Српској.

4. Надзор над спровођењем ове наредбе обављају 
просвјетни инспектори у оквиру Републичке управе за ин-
спекцијске послове и Републички педагошки завод.

5. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.051/020-1522/20
14. маја 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.
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На основу члана 49. став 13. Закона о високом образо-

вању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 
104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 5/17, 31/18, 26/19 и 
40/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-

нистар за научнотехнолошки развој, високо образовање и 
информационо друштво, уз сагласност Владе Републике 
Српске, 14. маја 2020. године,  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ИСПИТНИМ РОКОВИМА У СЛУЧАЈУ 
ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1. Oвом наредбом утврђују се испитни рокови и терми-
ни на високошколским установама у Републици Српској у 
случају проглашења ванредне ситуације за Републику или 
дио територије Републике или у случају проглашења ван-
редног стања за Републику или дио Републике.

2. Високошколске установе дужне су да организују пет 
испитних рокова: априлски, јунско-јулски, августовски, 
септембарски и октобарски за академску 2019/2020. годи-
ну, у периоду од 1. јуна 2020. до 30. октобра 2020. године.

3. Високошколске установе испитне рокове из тачке 
2. ове наредбе одржаће у осам термина: априлски - jeдан 
термин, јунско-јулски - два термина, августовски - један 
термин, септембарски - два термина и октобарски - два тер-
мина.

4. Високошколска установа дужна је утврдити трајање 
испитних рокова и распоред термина.

5. У испитним роковима и терминима из т. 2. и 3. ове 
наредбе испите могу полагати и апсолвенти, као и студенти 
из члана 148. ст. 1. и 3. Закона о високом образовању.

6. Високошколске установе дужне су приликом органи-
зовања испитних рокова и других активности у вези са по-
лагањем испита примјењивати све здравствене препоруке 
Института за јавно здравство Републике Српске.

7. За спровођење ове наредбе одговорни су ректори 
високошколских установа, декани на организационим је-
диницама у оквиру високошколских установа и директори 
високих школа.

8. Инспекцијски надзор над спровођењем ове наред-
бе обављају просвјетни инспектори у саставу Републичке 
управе за инспекцијске послове.

9. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19.04/020-1291-8/20
14. маја 2020. године Министар,
Бањалука Мр Срђан Рајчевић, с.р.
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На основу члана 46. став 3. Закона о високом образо-

вању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 
104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 5/17, 31/18, 26/19 и 
40/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар за научнотехнолошки развој, високо образовање и 
информационо друштво, уз сагласност Владе Републике 
Српске, 14. маја 2020. године,  д о н о с и

УПУТСТВО
О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ИСПИТА ЗА ВРИЈЕМЕ 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЛИ ЗА ВРИЈЕМЕ 
ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1. Oвим упутством прописује се начин организовања 
испита у случају проглашења ванредне ситуације за Репу-
блику Српску или дио територије Републике или у случају 
проглашења ванредног стања за Републику или дио Репу-
блике.

2. За све студенте који су регулисали свој статус упи-
сом у љетњи семестар академске 2019/2020. године високо-
школске установе евидентираће да су одслушали наставу у 
љетњем семестру.

3. Високошколска установа, у свим случајевима када је 
то могуће, одобриће студентима да свих 100 бодова које би 
у редовним условима стицали путем предиспитних обавеза 
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остваре на испиту, а уколико то није могуће, одобрити да 
их студенти изврше накнадно у сврху испуњења услова за 
полагање испита.

4. За предиспитне обавезе реализоване у претходном 
периоду чије је важење било ограничено роком високо-
школска установа продужиће њихово важење до краја ака-
демске 2019/2020. године.

5. Уколико одговорни наставник није у могућности 
обавити испит (наставници из иностранства), а не може 
се обезбиједити адекватна замјена (други наставник), ви-
сокошколска установа може организовати полагање испита 
писаним путем.

6. Резултате испита обављених на начин из тачке 5. овог 
упутства у јавне исправе евидентира продекан за наставу, 
а потврђује потписом одговорни наставник када се стекну 
услови за то.

7. Приликом одбране завршних радова на првом и дру-
гом циклусу академских студија те одбране докторских 
дисертација у комисији за одбрану треба да буде присутна 
већина чланова, а чланови комисије који нису у могућности 
присуствовати лично (наставници из иностранства, укљу-
чујући и Републику Србију) могу учествовати у раду коми-
сије путем онлајн платформи или апликација.

8. Високошколске установе дужне су приликом органи-
зовања испитних рокова и других активности у вези са по-
лагањем испита примјењивати све здравствене препоруке 
Института за јавно здравство Републике Српске.

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

Број: 19.04/020-1291-7/20
14. маја 2020. године Министар,
Бањалука Мр Срђан Рајчевић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

И З В Ј ЕШТА Ј
НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

предсједнику и члановима Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске, Требиње

Мишљење
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Ре-

гулаторне комисије за енергетику Републике Српске, Тре-
биње (у даљем тексту: Регулаторна комисија), који обухва-
тају биланс стања (извјештај о финансијском положају), на 
дан 31. децембар 2019. године, биланс успјеха (извјештај о 
укупном резултату у периоду), извјештај о промјенама на 
капиталу и биланс токова готовине (извјештај о токовима 
готовине) за годину која се завршава на тај дан и напомене 
уз финансијске извјештаје које укључују сумарни преглед 
значајних рачуноводствених политика.

По нашем мишљењу, приложени финансијски извје-
штаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјал-
но значајним аспектима, финансијске позиције Регулаторне 
комисије, на дан 31.12.2019. године, и њене финансијске 
успјешности и токове готовине за годину која се заврша-
ва на тај дан у складу са рачуноводственим прописима ва-
жећим у Републици Српској.

Основ за мишљење
Ревизију смо извршили у складу са Међународним стан-

дардима ревизије. Наше одговорности у складу са тим стан-
дардима су детаљније описане у одјељку Извјештаја који је 
насловљен Одговорност ревизора за ревизију финансијских 
извјештаја. Ми смо независни у односу на Регулаторну ко-
мисију, у складу са Етичким кодексом за професионалне 
рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за 
рачуновође (ИЕСБА кодекс) и етичким захтјевима који су 
релевантни за нашу ревизију финансијских извјештаја у 
Републици Српској и испунили смо наше друге етичке од-
говорности у складу са захтјевима и ИЕСБА кодексом. Сма-

трамо да су ревизорски докази које смо прибавили довољни 
и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење.

Кључна ревизијска питања
Кључна ревизијска питања су питања која су, по на-

шем професионалном просуђивању, била од највећег зна-
чаја у нашој ревизији финансијских извјештаја за текући 
период. Ова питања су разматрана у контексту ревизије 
финансијских извјештаја у цјелини и у формирању нашег 
мишљења о њима и ми нисмо изнијели издвојено мишље-
ње о овим питањима.

Осим питања о којима је било ријечи у пасусу Основ за 
мишљење и пасусу Одговорност ревизора за ревизију финан-
сијских извјештаја, одлучили смо да не постоје друга кључна 
питања ревизије која треба разматрати у нашем извјештају.

Одговорност руководства и лица овлашћених за 
управљање за финансијске извјештаје
Руководство Регулаторне комисије одговорно је за при-

прему и фер презентацију ових финансијских извјештаја у 
складу са Међународним стандардима финансијског извје-
штавања и за оне интерне контроле за које одреди да су по-
требне за припрему финансијских извјештаја који не садр-
же материјално значајне погрешне исказе, настале усљед 
криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извјештаја руководство 
је одговорно за процјену способности Регулаторне комисије 
да настави са пословањем у складу са начелом сталности, 
објелодањујући, по потреби, питања која се односе на стал-
ност пословања и примјену начела сталности пословања као 
рачуноводствене основе, осим ако руководство намјерава да 
ликвидира Регулаторну комисију или да обустави пословање 
или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгле-
дање процеса финансијског извјештавања Регулаторне ко-
мисије.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских 
извјештаја
Наш циљ је стицање увјеравања у разумној мјери о 

томе да финансијски извјештаји, узети у цјелини, не садр-
же материјално значајне погрешне исказе, настале усљед 
криминалне радње или грешке, и издавање извјештаја ре-
визора који садржи наше мишљење. Увјеравање у разумној 
мјери означава висок ниво увјеравања, али не представља 
гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међуна-
родним стандардима ревизије увијек открити материјално 
погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни иска-
зи могу да настану усљед криминалне радње или грешке и 
сматрају се материјално значајним ако је разумно да ће они, 
појединачно или збирно, утицати на економске одлуке ко-
рисника донијете на основу ових финансијских извјештаја.

Као дио ревизије у складу са Међународним стандарди-
ма ревизије ми примјењујемо професионално просуђивање 
и одражавамо професионални скептицизам током ревизије. 
Ми такође:

- вршимо идентификацију и процјену ризика од мате-
ријално значајних погрешних исказа у финансијским извје-
штајима, насталих усљед криминалне радње или грешке, 
осмишљавање и обављање ревизорских поступака који су 
одговарајући за те ризике и прибављање довољно адекват-
них ревизорских доказа да обезбиједе основ за мишљење 
ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјал-
но значајни погрешни искази који су резултат криминалне 
радње је већи него за погрешне исказе настале усљед гре-
шке зато што криминална радња може да укључи удружи-
вање, фалсификовање, намјерне пропусте, лажно предста-
вљање или заобилажење интерне контроле;

- стичемо разумијевање о интерним контролама које су 
релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизорских 
поступака који су одговарајући у датим околностима, али 
не с циљем изражавања мишљења о ефикасности система 
интерне контроле Регулаторне комисије;

- вршимо процјену примијењених рачуноводствених по-
литика и у којој мјери су разумне рачуноводствене процјене 
и повезана објелодањивања које је извршило руководство;
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- доносимо закључак о адекватности примјене начела 

сталности као рачуноводственог основа од стране руко-
водства и, на основу прикупљених доказа, да ли постоји 
материјална неизвјесност у вези са догађајима или усло-
вима који могу да изазову значајну сумњу у погледу спо-
собности ентитета да настави са пословањем у складу са 
начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална 
неизвјесност, дужни смо да у свом извјештају скренемо 
пажњу на повезана објелодањивања у финансијским извје-
штајима или, ако таква објелодањивања нису адекватна, да 
модификујемо своје мишљење. Наши закључци се базирају 
на ревизорским доказима прикупљеним до датума извје-
штаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу 
за посљедицу да имају да Регулаторна комисија престане 
да послује у складу са начелом сталности;

- вршимо процјену укупне презентације, структуре и 
садржаја финансијских извјештаја, укључујући објело-
дањивања, и да ли су у финансијским извјештајима прика-
зани основни трансакције и догађаји на такав начин да се 
постигне фер презентација;

- саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, 
између осталог, планирани обим и вријеме ревизије и зна-
чајне ревизорске налазе, укључујући све значајне недо-
статке интерне контроле које смо идентификовали током 
ревизије;

- достављамо лицима овлашћеним за управљање изја-
ву да смо усклађени са релевантним етичким захтјевима 
у погледу независности и да ћемо их обавијестити о свим 
односима и осталим питањима за која може разумно да се 
претпостави да утичу на нашу независност, и гдје је то мо-
гуће, о повезаним мјерама заштите.

Од питања која су саопштена лицима овлашћеним за 
управљање, ми одређујемо која питања су била од највеће 
важности у ревизији финансијских извјештаја за текући 
период и стога су кључна ревизијска питања. Ми описује-
мо ова питања у извјештају ревизора, осим ако закон или 
регулатива искључује јавно објелодањивање о том питању 
или када, у изузетно ријетким околностима, утврдимо да 
питање не треба да буде укључено у извјештај ревизора, 
зато што је разумно очекивати да негативне посљедице 
буду веће него користи од такве комуникације.

Партнер у ангажовању на ревизији на основу ког је 
састављен овај извјештај независног ревизора је Срећко 
Видовић.

ЕФ РЕВИЗОР д.о.о.
2. априла 2020. године Овлашћени ревизор,
Бања Лука, Гајева број 12 Срећко Видовић, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу чла-

на 25. став (1) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, 
бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и члана 209. Закона о управном поступку 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 
88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), на 68. (шездесет осмој) сједници, одр-
жаној 23.4.2020. године,  д о н и о  ј е

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ЗАКЉУЧКА број: УП-05-26-1-034-9/19, 

од 21.2.2020. године

1. У Закључку број: УП-05-26-1-034-9/19, на страници 2. у 
дијелу заглавља са лијеве стране, који гласи:

“Сарајево, 21.2.2019. године”,
исти се мијења и сада гласи:
“Сарајево, 21.2.2020. године”.
2. Овај закључак производи правно дејство од дана од којег 

производи правно дејство и Закључак Конкуренцијског савјета, 
број: УП-05-26-1-034-9/19, од 21.2.2020. године.

3. Овај закључак прилаже се оригиналу и чини његов саставни 
дио.

4. Овај закључак биће објављен у “Службеном гласнику БиХ”, 
службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Хер-
цеговине.

О б р а з л ож е њ е
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 66. (шездесет 

шестој) сједници, одржаној 21.2.2020. године, донио је Закључак 
број: УП-05-26-1-034-9/19, којим се одбацује Пријава концентра-
ције привредног субјекта Друштва за истраживање, производњу, 
прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и про-
изводњу природног гаса “Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови 
Сад, Република Србија, ради непостојања концентрације у смислу 
члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Приликом лекторисања уочено је да се у дијелу заглавља 
Закључка са лијеве стране на страници 2. налази грешка у пи-
сању (штампарска грешка), гдје пише: “Сарајево, 21.2.2019. го-
дине”, а треба да пише: “Сарајево, 21.2.2020. године”, те се сто-
га, у складу са чланом 209. Закона о управном поступку Босне и 
Херцеговине, иста исправља овим закључком како је наведено у 
диспозитиву.

Поука о правном лијеку
Против овог закључка није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Су-

дом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, од-
носно објављивања овог закључка.

Број: УП-05-26-1-034-16/19
23. априла 2020. године Предсједница,
Сарајево Мр Аријана Регода Дражић, с.р.
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