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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-301/22 Предсједник
3. фебруара 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 66. став 4. Закона о одузимању имовине која је про-
истекла извршењем кривичног дјела (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 65/18), Влада Републике Српске, на 
155. сједници, одржаној 3.2.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УНИШТЕЊУ ИМОВИНЕ

I
Уништава се покретна имовина трајно одузета право-

снажним одлукама суда, како слиједи:
- ПМВ марке VW, тип passat, фалсификованог броја ша-

сије WVWZZZ3BZWE214098, које је након правоснажно-
сти пресуде Основног суда у Модричи, број: 86 0 К 052295 
19 Кпс, од 26.12.2019. године, одузето Рјешењем Основног 
суда у Модричи, број: 86 0 К 052295 19 Кпс, од 13.4.2020. 
године, које је потврђено Рјешењем Окружног суда у До-
боју, број: 86 0 К 052295 20 Кж, од 15.9.2020. године.

II
За извршење ове одлуке задужује се Агенција за упра-

вљање одузетом имовином.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-302/22 Предсједник
3. фебруара 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

242
На основу члана 134. став 2. Закона о раду (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 1/16, 66/18, 91/21 - Одлука 
Уставног суда Републике Српске и 119/21) и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 155. сједници, одржаној 3.2.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
УВЕЋАЊА ПЛАТЕ, ВИСИНЕ ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ 

РАДА И ВИСИНЕ ПОМОЋИ РАДНИКУ

I
У Одлуци о утврђивању увећања плате, висине при-

мања по основу рада и висине помоћи раднику (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 53/16) у тачки I ријечи: 
“(‘Службени гласник Републике Српске’, број 1/16)” за-
мјењује се ријечима: “(у даљем тексту: Закон)”.

II
У тачки III у подтачки 1) алинеја прва мијења се и гласи:
“- дневницу за службено путовање у Републици Срп-

ској, у Федерацији БиХ и у иностранству у висини која је 
одређена Одлуком о висини накнаде трошкова за службена 
путовања у земљи и иностранству за запослене у Републи-
ци Српској (‘Службени гласник Републике Српске’, број 
57/21);”.

У алинеји четвртој ријеч: “нето” замјењује се ријечју: 
“бруто”.

III
У тачки IV у алинеји првој и другој послије ријечи: 

“просјечне” додаје се ријеч: “нето”.
У алинеји трећој послије ријечи: “просјечна” додаје се 

ријеч: “нето”.

IV
У тачки VI у подтачки 2) послије ријечи: “Закона” рије-

чи: “о раду” бришу се.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-292/22 Предсједник
3. фебруара 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 115/18), Влада Репу-
блике Српске, на 156. сједници, одржаној 10.2.2022. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПРИОРИТЕТНОГ ПРОЈЕКТА ИЗ ПРОГРАМА 
ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА У 2022. ГОДИНИ, СА 
РАСПОДЈЕЛОМ СРЕДСТАВА (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 9/22)

I
У Одлуци о одређивању приоритетних пројеката из 

Програма јавних инвестиција Републике Српске за финан-
сирање из Буџета у 2022. години, са расподјелом средстава 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 9/22), у тачки 
I у подтачки (1) ријечи: “Одређује се приоритетни проје-
кат” замјењују се ријечима: “Одређују се приоритетни 
пројекти”, ријеч: “његово” замјењује се ријечју: “њихово”; 
у подтачки (2) износ: “1.969.100,00 КМ” замјењује се изно-
сом: “40.709.470,00 КМ”; у подтачки (2) у алинеји 1. брише 
се тачка, ставља се запета, а послије алинеје 1. додају се 
алинеје 2-9, које гласе:

“2. изградња Српско-руског храма и пратећег духов-
но-културног центра у Бањалуци - наставак финансирања, 
носилац пројекта Српска православна црквена општина 
Бањалучка - Саборни храм Христа Спаситеља, вриједност 
пројекта 7.000.000,00 КМ,

3. наставак радова на унутрашњем уређењу објеката 
манастирског храма и конака са капелом у комплексу ис-
торијског манастира Милошевац код Приједора, носилац 
пројекта Епархијски управни одбор Епархије бањалучке, 
вриједност пројекта 2.500.000,00 КМ,

4. суфинансирање пројекта Бањско-рекреативни центар 
‹Српске Топлице› - наставак финансирања, носилац про-
јекта Јавна здравствена установа Завод за физикалну меди-
цину и рехабилитацију ‹Др Мирослав Зотовић’ Бањалука, 
вриједност пројекта 5.000.000,00 КМ,

5. обнова старих манастирских зидина и реконструк-
ција старог средњовјековног монашког конака у манастиру 
Гомионица, носилац пројекта Српски православни мана-
стир Гомионица, вриједност пројекта 200.000,00 КМ,

6. обнова Храма Покров Пресвете Богородице у Гра-
дишци, носилац пројекта Српска православна црквена оп-
штина Градишка, вриједност пројекта 300.000,00 КМ,

7. адаптација постојећих и изградња нових смјештај-
них и терапијских капацитета у ЈЗУ Специјална болница 
за физикалну медицину и рехабилитацију ‹Мљечаница› Ко-
зарска Дубица - наставак финансирања, носилац пројекта 


