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ке Српске”, број 118/08), а у вези са чл. 13. и 49. Закона о 
приватизацији државних станова (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/11 и 60/15), Влада Републике Срп-
ске, на 85. сједници, одржаној 4.8.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 
СТАНОВА НА КОЈИМА ЈЕ ПРАВО УПРАВЉАЊА 
ПРЕНЕСЕНО НА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - 

МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА

I
Даје се сагласност да се изврши приватизација 48 

(четрдесет осам) државних станова који су коришћени за 
смјештај избјеглица и расељених лица, а на којима је Уго-
вором о преносу права управљања, број: 18.01-07-330/16, 
од 7.6.2016. године, закљученим између Владe Републике 
Српске - Министарства за избјеглице и расељена лица Ре-
публике Српске и Фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање Републике Српске, право управљања пренесено на 
Владу Републике Српске - Министарство за избјеглице и 
расељена лица.

II
Приватизација станова из тачке I ове одлуке врши се 

откупом у складу са Законом о приватизацији државних 
станова.

III
Право откупа станова из тачке I ове одлуке имају лица 

која су са Министарством за избјеглице и расељена лица 
Републике Српске закључилa уговор о закупу стана у скла-
ду са Законом о приватизацији државних станова.

IV
Сагласност из тачке I ове одлуке односи се на сљедеће 

станове:

Р. 
бр.

Општина/
град Адреса стана Површи-

на у м²
1 Бања Лука М. Краљевића бр. 15 28,00
2 Брод С. Немање С-18/3/13  52,00
3 Брод Ж. Мишића С-29 Б 3/П 25,00
4 Брод Ж. Мишића С 29/9 Ц-3/П 25,00
5 Вишеград Подрињска бр. 22, приземље 35,00
6 Власеница Светосавска 78А 1/1 22,00
7 Власеница Светосавска 78A 1/2 33,00
8 Дервента М. Стојановића 10/ПР/3 58,00
9 Дервента М. Стојановића 10/2/9 41,00
10 Дервента М. Стојановића 10/2/10 41,00
11 Дервента Хајдук Вељка 1/1/6 38,00
12 Дервента Његошева С-56/ПР/18 45,00
13 Дервента Његошева С-56/20 47,00
14 Дервента Његошева С-56/3/30 45,00
15 Дервента М. Бурсаћ СП-70/3/20 42,00
16 Дервента М. Бурсаћ СП-70/2/4/22 42,00
17 Дервента П. Дожића 22/1/1 45,00
18 Дервента П. Дожића 22/1/2 30,00
19 Дервента П. Дожића 22/1/5 30,00
20 Дервента П. Дожића 24/2/5 30,00
21 Добој Краља Драгутина 15/2/12 59,00
22 Добој Немањина 34/1/17 52,00
23 Добој Војводе Степе 15/3/32 37,00
24 Добој Југ Богдана 55/4/38 23,00
25 Добој Југ Богдана 53/54 23,00
26 Добој Ф. Вишњића 30/ТА/59 21,00
27 Зворник Гробнице С-22/4 21/3 41,00
28 Модрича Ј. Дучића 6/1/1 20,00

29 Нови Град Ограде БНО 101, спрат V, стан 25 20,50
30 Нови Град Кеј војводе Степе, спрат II, стан 3 42,00
31 Приједор Светосавска бр. 1, спрат II, стан 7 43,00
32 Приједор Козарска бр. 21, спрат V,  стан 3 37,00
33 Приједор Козарска бр. 21, спрат III, стан 15 33,00
34 Приједор Козарска бр. 36, спрат IV, стан 18 20,00

35 Приједор Козарска бр. 36, спрат III, стан 14, 
УР-1 20,00

36 Приједор Козарска бр. 21, спрат IV, стан 17, 
Р-2 22,00

37 Приједор Козарска бр. 21, спрат II, стан 9, 
УР-2 22,00

38 Приједор Козарска бр. 36, приземље, стан 
1,УР-1 30,00

39 Рогатица Трг ослободилаца бб, к.ч. 713/5 29,70
40 Рогатица Трг ослободилаца бб, к.ч. 712/7 41,60
41 Рогатица Трг ослободилаца бб, к.ч. 712/8 41,60
42 Рогатица Трг ослободилаца бб, гарсоњера 25,00
43 Теслић Книнска  13-1/11 45,00

44 Фоча Крајишких бригада бр. 5, гарсоње-
ра, спрат 2- 20,00

45 Фоча Светосавска бб, приземље 46,00

46 Фоча Војводе Путника бб, гарсоњера, 
спрат 4. 20,00

47 Шамац Вука Караџића С-26/2/7 37,00
48 Бања Лука Радоја Домановића бр. 25 33,00

V
Задужује се Републичка дирекција за обнову и изград-

њу да, у име Републике Српске као продавца, спроведе 
поступак откупа државних станова наведених у тачки III 
ове одлуке и изврши овјеравања уговора о откупу станова 
у складу са одредбама Закона о приватизацији државних 
станова.

VI
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство за 

избјеглице и расељена лица Републике Српске и Републич-
ка дирекција за обнову и изградњу.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1721/16 Предсједница
4. августа 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1101
На основу члана 60. став 5. Закона о заштити природе 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Срп-
ске, на 84. сједници, одржаној 28.7.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРК-ШУМЕ “СЛАТИНА”

I
Овом одлуком проглашава се заштићеним шумски 

комплекс у непосредној близини Бање Слатина, као парк-
шума, категорија VI - заштићено подручје са одрживим 
коришћењем природних ресурса, под називом Парк-шума 
“Слатина” (у даљем тексту: Парк-шума “Слатина”).

II
1) Парк-шума “Слатина” представља комбинацију при-

родне и створене вриједности, јер већи дио комплекса чини 
природна састојина букве и храста китњака, а мањи дио 
вјештачки формирана састојина црног бора.
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2) Основна вриједност овог подручја огледа се кроз 
очуване шумске еко-системе, велику пејзажну вриједност, 
повољне морфолошке карактеристике терена које омогућа-
вају коришћење простора у сврху одмора и рекреације, бо-
гатство хидрологије, богатство рељефа, атрактивност ши-
рег и ужег подручја и лака  доступност.

III
1) Парк-шума “Слатина” налази се на територији оп-

штине Лакташи и обухвата сљедеће катастарске честице 
(к. ч.): 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/4, 786/5, 786/6, 786/7, 
786/8, 786/9, 786/10, 786/11, 786/11, 786/12, 786/13, 786/14, 
786/15 и 235/2, укупне површине 35,73 хектара, које припа-
дају катастарској општини Слатина.

2) Граница Парк-шуме “Слатина” урађена је на основу 
катастарских подлога новог премјера и приказана је на кар-
ти у размјери 1 : 2.500, која се налази у прилогу ове одлуке 
и чини њен саставни дио.

IV
На подручју Парк-шуме “Слатина” установљава се ре-

жим заштите III степена, те се, у складу са Законом о за-
штити природе (у даљем тексту: Закон), на подручју Парк-
шуме забрањује:

- сјеча или уништавање дрвећа, осим вршења санитар-
них сјеча и спровођења интензивних мјера његе шума,

- извлачење оборених стабала шумским тракторима,
- просијецање и градња нових шумских путева,
- брање, сакупљање и уништавање врста биљака еви-

дентираних као природне ријеткости,
- неконтролисано сакупљање љековитог и ароматичног 

биља, гљива, шумских и других плодова на цијелом подру-
чју,

- градња објеката или извођење других радова којима 
се загађују земљиште и ваздух, погоршава квалитет вода, 
мијења њихова количина, просторни и временски распоред,

- уништавање граничних знакова, табли упозорења 
и обавјештења, рекламних паноа, мобилијара, туристич-
ке сигнализације и порука које упућују на значај и улогу 
Парк-шуме,

- употреба заштитних биолошких средстава без прет-
ходно датих услова шумарског факултета, биолошког фа-
култета или неке друге научне институције,

- употреба фунгицида, хербицида, инсектицида и дру-
гих хемијских средстава,

- узнемиравање и убијање птица, сакупљање птичјих 
јаја и гнијезда,

- узнемиравање, хватање и лов свих врста фауне, осим 
у научне сврхе, уз претходно прибављено мишљење Завода 
и Управљача,

- лов,
- промјена намјене земљишта и промјена водног режи-

ма,
- неконтролисано паљење ватре,
- отварање позајмишта пијеска и земље,
- експлоатација минералних сировина, осим термоми-

нералних сировина,
- отварање депонија и одлагање било каквог отпада,
- загађивање станишта, поготово отпадним канализа-

ционим водама и нафтним дериватима,
- испаша стоке,
- обављање дјелатности и предузимање других радњи 

којима се уништава природа, односно угрожавају обиљежја 
Парк-шуме и

- све остале радње које могу угрозити природно добро 
и његове особине.

V
На подручју Парк-шуме “Слатина” у складу са Законом 

дозвољене су сљедеће активности:

- обиљежавање границa и постављање информативних 
табли,

- грађење објеката само у складу са спроведбеним до-
кументима просторног уређења, уз мишљење Републич-
ког завода за заштиту културно-историјског и природног 
насљеђа (у даљем тексту: Завод) и сагласност Управљача,

- научноистраживачка и културно-образовнa дјелат-
ност,

- презентација и популаризација природних и култур-
них вриједности заштићеног добра,

- успостављање мониторинга,
- обављање инвентаризације флоре, фауне и осталих 

природних вриједности,
- праћење здравственог стања, које укључује: опажање 

и сакупљање података, мјерење и опис стања, анализу по-
датака и оцјену стања, прогнозу стања и доношење одлука, 
а све то да би се минимизирале пријетње, ризици и нежеље-
не појаве од штетних фактора из окружења,

- мјере и активности интегралне заштите шума на пре-
венцији и санацији настале штете од бројних узрочника 
абиотичко-биотичког карактера, који могу нарушити и 
угрозити природне процесе - санитарне сјече,

- примјена интензивних мјера његе у газдовању шума-
ма којима се осигурава побољшање,

- стања и очување стабилности шумских еко-система,
- успостављање и развој туристичких, рекреативних 

и других развојних функција у коришћењу природних 
вриједности Парк-шуме у границама и на начин којим ће се 
обезбиједити заштита, очување и унапређивање тих вријед-
ности,

- успостављање и развој здравственог туризма на начин 
којим ће се обезбиједити заштита, очување и унапређивање 
здравствене заштите становништва,

- научна истраживања, испитивање састава квалитета и 
могућности коришћења термоминералних сировина за по-
требе здравства,

- унапређивање балнеоклиматолошких фактора,
- уређење и инфраструктурно опремање простора за 

потребе туризма и рекреације (инфо пултови, продајни 
киосци, клупице, надстрешнице, пјешачке стазе, терени за 
рекреацију и сл.) без негативних посљедица по примарне 
вриједности простора, на за то предвиђена мјеста, уз ко-
ришћење природних материјала и претходно прибављено 
мишљење Завода,

- обиљежавање пјешачких стаза и путоказа и садржаја 
за одмор, али без негативних утицаја на природне вријед-
ности и њихова станишта,

- спровођење васпитно-образовних, спортских, рекреа-
тивних и здравствених активности,

- организовано и индивидуално посјећивање и рекреа-
ција у границама одређеним капацитетом носивости,

- одржавање манифестација које нису у супротности са 
циљевима заштите и

- традиционално коришћење простора од локалног 
становништва.

VI
1) За управљача Парк-шуме “Слатина” одређује се За-

вод за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Миро-
слав Зотовић” (у даљем тексту: Управљач).

2) Управљач из подтачке 1. ове тачке у складу са За-
коном о заштити природе (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 20/14) и овом одлуком обавља послове очу-
вања, унапређивања, промовисања природних и других 
вриједности, те одрживог коришћења заштићеног подручја 
у циљу валоризације туристичких, спортско-рекреационих 
и здравствених функција, као и послове спровођења пропи-
саних режима заштите и очувања природног добра.

3) Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде управља и газдује шумама и шумским земљиштем у 
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обухвату Парк-шуме “Слатина” у складу са Законом о шу-
мама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 
60/13).

4) Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде повјерава Јавном предузећу шумарства “Шуме Ре-
публике Српске” а.д. Соколац, Шумско газдинство “Бања 
Лука” Бања Лука, обављање стручно-техничких послова из 
области шумарства, у складу са Законом.

5) Међусобна права и обавезе Управљача и Јавног пре-
дузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, 
Шумско газдинство “Бања Лука” Бања Лука, дефинишу се 
у складу са Законом посебним уговором на који сагласност 
дају министарство надлежно за заштиту животне средине и 
министарство надлежно за послове пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде.

VII
1) Заштита, коришћење, управљање и развој Парк-шу-

ме “Слатина” спроводи се на основу плана управљања.
2) Управљач ће у року од двије године од дана доно-

шења ове одлуке припремити и доставити Министарству 
приједлог плана управљања из подтачке 1. ове тачке, који 
се, уз прибављену сагласност министарства надлежног за 
послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, упу-
ћује на усвајање Влади Републике Српске у складу са За-
коном.

3) Годишњи извјештај о спровођењу плана управљања 
Управљач доставља Министарству до 15. марта текуће го-
дине за претходну годину.

VIII
1) До доношења плана управљања заштита и управља-

ње Парк-шумом “Слатина” спроводи се на основу Програ-
ма за спровођење мјера управљања (у даљем тексту: Про-
грам управљања).

2) Програм управљања из подтачке 1. ове тачке садржи: 
планиране активности за реализацију циљева управљања 
прописаних Законом о заштити природе и мјера управљања 
прописаних овом одлуком.

3) Управљач ће у складу са Законом донијети про-
грам управљања у року од три мјесеца од дана ступања 
на снагу ове одлуке, уз претходно прибављено мишље-
ње Завода и сагласности Министарства и министарства 
надлежног за послове пољопривреде, шумарства и водо-
привреде.

IX
1) Управљач, у складу са Законом,  доноси Правилник 

о унутрашњем реду и чуварској служби (у даљем тексту: 
Правилник) ради ефикасније заштите Парк-шуме, уз прет-
ходно прибављено мишљење Завода и сагласности Мини-
старства и министарства надлежног за послове пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде.

2) Правилником из подтачке 1. ове тачке утврђују се 
правила за спровођење режима заштите и развоја, и то: 
постављање информативних и других ознака, мјере зашти-
те приликом обављања научних истраживања и извођења 
истражних радова, услови за обављање дозвољених дјелат-
ности и посебне мјере и ограничења у спровођењу режима 
заштите. 

3) Управљач, у складу са Законом, јавно оглашава Пра-
вилник и друге неопходне информације за спровођење ре-
жима заштите тако да оне буду доступне корисницима и 
посјетиоцима.

X
Ради спровођења мјера заштите, очувања, уређења, 

унапређивања, управљања и презентације Парк-шуме 
“Слатина” Управљач обезбјеђује обиљежавање границе 
заштићеног подручја, осигурава неометано одвијање при-
родних процеса и одрживо коришћење заштићеног подру-
чја, прати кретање и активности посјетилаца, води евиден-
цију о природним вриједностима, те врши друге послове 
утврђене законом и овом одлуком.

XI
Планови и програми уређења простора, шумског, во-

допривредног и другог основа и програми који обухватају 
подручје гдје се налази заштићено природно добро усагла-
сиће се са планом управљања из тачке VII ове одлуке, као и 
режимима заштите прописаним овом одлуком.

XII
Средства за заштиту и развој Парк-шуме “Слатина” 

обезбјеђују се из буџета Републике Српске (у складу са 
постојећим средствима за те намјене), буџета јединице ло-
калне самоуправе и из других извора финансирања у скла-
ду са Законом.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1712/16 Предсједница
28. јула 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1102
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2016. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 110/15), Влада Републике Српске, на 85. 
сједници, одржаној 4.8.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне 

заштите Републике Српске (организациони код 1344) на 
План утрошка средстава, за период 1.7-30.9.2016. године, у 
укупном износу од 292.770,05 КМ, са позиција:
- 414100 - субвенције Институту за јавно 
 здравство ...................................................200.000,01 КМ,
- 414100 - субвенције за трансфузијску 
 медицину .....................................................71.361,57 КМ,
- 414100 - субвенције Заводу за судску 
 медицину .....................................................21.408,47 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1672/16 Предсједница
4. августа 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1103
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2016. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 110/15), Влада Републике Српске, на 85. 
сједници, одржаној 4.8.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству рада и борачко-ин-

валидске заштите (организациони код 2058) на План утро-


