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Ж. БЕЗБЈЕДНОСТ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
У вези с превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
1. знати каква оспособљеност се захтијева од возача (возачка дозвола, здравствене потврде – љекарско увјерење, увјерења о тјелесној
способности итд.),
2. бити способан предузети кораке потребне за обезбјеђење поштовања од стране возача, саобраћајних правила, забрана и ограничења која су на снази у различитим државама чланицама (ограничења брзине, предност, заустављање и паркирање, коришћење свјетала,
цестовна сигнализација итд.),
3. бити способан саставити упутства возачима у сврху провјере усклађености са безбједносним захтјевима у погледу стања возила,
њихове опреме и терета, као и превентивних мјера које је потребно предузети,
4. бити способан утврдити поступке које је потребно слиједити у случају саобраћајне незгоде, те спровести одговарајуће поступке за
спречавање понављања саобраћајне незгоде или тешких саобраћајних прекршаја,
5. бити способан спровести поступке за безбједно причвршћивање терета и познавати одговарајуће технике.
У вези с превозом лица у друмском саобраћају кандидат мора:
6. имати основно знање о путној мрежи у Европској унији.
ПРИЛОГ 10.
II - ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА
1. Јавне установе овлашћене рјешењем министра саобраћаја и веза организоваће обавезни писмени испит да би се утврдило да ли су
кандидати за шефа превоза стекли тражени ниво знања из стручних области у складу са Прилогом 10. овог правилника.
(а) Обавезни писмени испит обухвата два задатка:
(I) писмена питања вишеструког избора (свако питање са четири могућа одговора), питања која захтијевају непосредне одговоре, или
комбинација обје методе;
(II) писмене вјежбе / студије случаја.
(б) Сваки тест траје највише два сата.
2. Кандидат за шефа превоза мора остварити просјек од најмање 60% укупног броја бодова, при чему у сваком поједином тесту морају
представљати бар 50% укупног могућег броја бодова.
ПРИЛОГ 11.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

Назив овлашћеног тијела које издаје потврду о стручној оспособљености

БиХ

ПОТВРДА О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ
ЗА ВРШЕЊЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА СТВАРИ/ЛИЦА (1)
бр.
Овом потврдом потврђује се да је (2).............................................................................................................................................................................
рођен(-а) дана ...................................................................................................... у........................................................................................................
успјешно положио(-ла) испит (година: ____; датум испита: __________)(3) потребан за добијање потврде о стручној оспособљености за
вршење друмског превоза ствари/путника(4) у складу са Правилником о издавању лиценци превозника(5) и Уредбом (ЕЗ) бр. 1071/2009
Европског парламента и Вијећа од 21. октобра 2009. године о успостављању заједничких правила која се тичу услова за вршење дјелатности друмског превозника(6).
Ова потврда представља доказ стручне оспособљености из члана 8. став 1. Правилника о издавању лиценци превозника и члана 21. Уредбе (EЗ) бр. 1071/2009.

Издато у ______________________, дана ______________________.

М. П.

_____________
(потпис)

Непотребно обрисати.
Име и презиме; датум и мјесто рођења.
3
Идентификација испита.
4
Непотребно обрисати.
5
“Службени гласник Републике Српске”, број _/17.
6
SL L 300, 14.11.2009, str. 51.
1

2

Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
На основу члана 260. тачка а) и члана 264. Закона о
тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13
и 4/17), Комисија за хартије од вриједности Републике
Српске, на 226. сједници, одржаној 27.7.2017. године,
донијела је

П РА В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАДЗОРУ НАД УЧЕСНИЦИМА
НА ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.
У Правилнику о надзору над учесницима на тржишту
хартија од вриједности (“Службени гласник Републике
Српске”, број 98/14) иза члана 45. додаје се нови члан 45а,
који гласи:
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“Члан 45а.
(1) Комисија на својој интернет страници објављује податке о сљедећим надзорним мјерама које је, у складу са
важећим прописима, изрекла лицима која имају дозволе
Комисије:
а) јавна опомена,
б) мјера привремене забране обављања појединих или
свих послова из дозволе Комисије и
в) мјера привременог или трајног одузимања дозволе
Комисије.
(2) Ради информисања јавности о изреченим надзорним
мјерама, Комисија одмах након обавјештавања лица на које
се одлука о изрицању мјере односи објављује на својој интернет страници диспозитив рјешења којим је мјера изречена.
(3) Комисија може објавити и друге податке у вези са
злоупотребама на тржишту и пословањем инвестиционих
фондова ако оцијени да је то потребно ради обезбјеђивања
уредног функционисања тржишта капитала.
(4) Приликом објављивања акта којим се изричу надзорне мјере из става 1. овог члана Комисија посебно назначава да ли је акт којим је мјера изречена правоснажан
и информише јавност о исходу евентуално покренутих поступака поводом тог акта.
(5) Након правоснажности акта Комисије којим се изричу надзорне мјере из става 1. овог члана на интернет страници Комисије објављује се цјеловито рјешење.
(6) Одлуке објављене у смислу овог члана биће доступне јавности на интернет страници Комисије најмање пет
година, у складу с посебним актом Комисије.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-11-CCXXVI-447-1/17
27. јула 2017. године
Бањалука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13
и 4/17) и члана 23. став 3, члана 175. став 5, члана 193.
и члана 226. став 6. Закона о инвестиционим фондовима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15),
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на
сједници одржаној 27.7.2017. године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ, РОКОВИМА
И ОБЛИКУ ИЗВЈЕШТАЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА,
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ
ФОНДОВИМА И БАНКЕ ДЕПОЗИТАРА

Члан 1.
У Правилнику о садржају, роковима и облику извјештаја инвестиционих фондова, друштва за управљање инвестиционим фондовима и банке депозитара (“Службени
гласник Републике Српске”, број 108/15) члан 12. мијења
се и гласи:
“(1) Извјештаји из члана 7. став 2. и став 3. тачка а) и
члана 8. став 2. и став 3. тачка а) овог правилника достављају се Комисији коришћењем система за електронско
прикупљање информација (ЕПИ), према посебном писаном
упутству за достављање података статистичких извјештаја.
(2) Годишњи финансијски извјештај са извјештајем
независног ревизора инвестиционих фондова и друштава
за управљање инвестиционим фондовима, као и полугодишњи финансијски извјештај инвестиционих фондова и
друштава за управљање инвестиционим фондовима доста-
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вљају се Комисији у писаном облику и коришћењем система за електронско прикупљање информација (ЕПИ).
(3) Посебни извјештаји из члана 9. став 1) овог правилника достављају се Комисији коришћењем система за електронско прикупљање информација (ЕПИ).”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-11-CCXXVI-448/17
27. јула 2017. године
Бања Лука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.

Републички центар за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих лица
На основу члана 69. став 2. и члана 88. став 3. Закона
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12), 15/16 и
57/16), а у вези са тачком II подтачка 2) Одлуке о једнократном материјалном обезбјеђењу лица Републике Српске која
се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за
ратне злочине у Хагу за 2017. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 71/17), директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 4. августа 2017. године, уз сагласност министра
правде, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ДОДЈЕЛИ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У ПРИТВОРУ ПРИ
МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ СУДУ ЗА РАТНЕ
ЗЛОЧИНЕ У ХАГУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин, критеријуми и
услови за додјелу појединачне финансијске помоћи лицима
која се налазе у притвору при Међународном кривичном
суду за ратне злочине у Хагу (у даљем тексту: Хашки трибунал) за 2017. годину.
Члан 2.
(1) Финансијска помоћ састоји се од накнада на име
личних трошкова током боравка лица из Републике Српске
у притвору при Хашком трибуналу.
(2) Висина финансијске помоћи утврђује се у складу са
расположивим финансијским средствима на годишњем нивоу, а која су намијењена лицима из Републике Српске која
се налазе у притвору при Хашком трибуналу и додјељује се
у једнаким износима за свако лице.
Члан 3.
Финансијска помоћ додјељује се лицима:
1) из Републике Српске која су дала допринос у њеној
одбрани, а која се налазе у Притворској јединици Хашког
трибунала, и
2) којима није изречена правоснажна пресуда Хашког
трибунала.
Члан 4.
Поступак за додјелу финансијске помоћи лицима из
Републике Српске која се налазе у притвору при Хашком
трибуналу спроводи Комисија за додјелу финансијске помоћи (у даљем тексту: Комисија), коју рјешењем именује
директор Републичког центра за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих лица (у даљем тексту: Центар).
Члан 5.
(1) Комисија о лицима из Републике Српске која се налазе у притвору при Хашком трибуналу прикупља сљедеће
податке:
1) име и презиме притвореника,

