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На основу члана 18. тачкa н) Закона о заштити и спаса-

вању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 121/12, 46/17 и 111/21), члана 50. Закона 
о заштити становништва од заразних болести (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 90/17, 42/20 и 98/20) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Репу-
блике Српске, на приједлог Републичког штаба за ванредне 
ситуације, на 11. телефонској сједници, одржаној 19.1.2022. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ УРЕДБЕ О НАЧИНУ 

ИЗВРШАВАЊА МJЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ 
ЗАРАЗНОГ ОБОЉЕЊА КОВИД 19

Члан 1.
У Уредби о начину извршавања мјера за спречавање 

и сузбијање заразног обољења ковид 19 (“Службени гла-
сник Републике Српске”, брoj 120/21) у члану 14. у ставу 4. 
ријеч: “универзитета” замјењује се ријечима: “високошкол-
ске установе”.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. ријечи: “2.00 часа наредног дана” 

замјењују се ријечима: “24.00 часа”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Изузетно од става 1. угоститељски објекти за исхра-

ну и пиће врсте ‘ноћни клуб’ могу обављати угоститељску 
дјелатност у периоду од 6.00  до 2.00 часа наредног дана”.

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, ријечи: 
“Изузетно, ако” замјењују се ријечју: “Уколико”, а ријечи: 
“става 1.” замјењују се ријечима: “ст. 1. и 2.”.

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, ријечи: “ст. 
1. и 2.” замјењују се ријечима: “ст. 1, 2. и 3.”.

Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.

Члан 3.
У члану 20. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ ка-

зниће се за прекршај правно лице  ако не послује у огра-
ниченом радном времену од 6.00 до 24.00 часа, односно у 
ограниченом радном времену од 6.00  до 2.00 часа наредног 
дана (члан 17. ст. 1. и 2)”.

Члан 4.
У члану 21. у ставу 1. у тачки 2. ријечи: “члан 17. став 

4.” замјењују се ријечима: “члан 17. став 5.”.

Члан 5.
Члан 22. мијења се и гласи:
“(1) Новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ казниће 

се за прекршај правно лице ако:
1) не обезбиједи одржавање физичке дистанце, односно 

међусобног растојања између два физичка лица од најмање 
два метра (члан 15. став 1. тачка 1)),

2) на улазу, односно излазу из затвореног простора не 
истакне обавјештења из члана 15. став 1. тачка 2) ове уред-
бе,

3) на улазу, односно излазу из затвореног простора не 
обезбиједи упутство из члана 15. став 1. тачка 3) ове уред-
бе.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 300 КМ до 
1.500 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ”.

Члан 6.
У члану 23. у тачки 1) ријечи: “тачка 1)” бришу се, а 

у тачки 2) ријечи: “члан 13. став 1. тачка 2)” замјењују се 
ријечима: “члан 13. став 2)”.

Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
престаје да важи 31.3.2022. године.

Број: 04/1-012-2-8/22 Предсједник
19. јануара 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р. 
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На основу члана 60. став 2. тачка в) Закона о зашти-

ти природе (“Службени гласник Републике Српске”, број 
20/14) и члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
на приједлог Министарства за просторно уређење, грађе-
винарство и екологију, а по претходно прибављеном 
мишљењу надлежних министарстава, Влада Републике 
Српске, на 152. сједници, одржаној 30.12.2021. године,  
д о н о с и

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

Петак, 21. јануар 2022. године
БАЊА ЛУКА
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Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
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НЛБ банка а.д. Бања Лука
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Sberbank a.д. Бања Лука
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UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
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Addiko Bank а.д. Бања Лука
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ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА 

“ГОСТИЉ”

I
Овом одлуком проглашава се заштићеним подру-

чје Гостиљ на Озрену као станиште траве иве (Teucrium 
montanum), под називом Заштићено станиште “Гостиљ”.

II
Основна вриједност Заштићеног станишта “Гостиљ” је 

трава ива (Teucrium montanum).

III
Заштићено станиште “Гостиљ” простире се на подручју 

града Добоја, у укупној површини од 131,97 ha.

IV
1) Опис спољне границе Заштићеног станишта 

“Гостиљ” гласи:
- почетна тачка описа границе обухвата Заштићеног 

станишта “Гостиљ” полази из ломне тачке број 1-6516467, 
4945639, која се налази на граници катастарских општина 
(у даљем тексту: КО) Бољанић и Клоч-Конопљиште. Из те 
тачке граница иде југозападно преко сљедећих ломних та-
чака: број 7 - 6516273, 4945551; број 8 - 6516278, 4945413; 
број 9 - 6516357, 4945318; број 10 - 6516175, 4945232; број 11 
- 6516112, 6516112, те даље наставља границом катастарске 
честице (у даљем тексту: к.ч.) 1833 у КО Клоч-Конопљиште 
(парцела је ван обухвата) до ломне тачке број 12 - 6515885, 
4945350. Из те тачке граница обухвата наставља путем преко 
сљедећих ломних тачака: број 13 - 6515871, 4945369; број 
14 - 6515866, 4945387; број 15 - 6515875, 4945435; број 16 
- 6515869, 4945493; број 17 - 6515796, 4945512; број 18 - 
6515741, 4945508, до ломне тачке број 2 - 6515715, 4945512, 
која се налази на граници к.ч. број: 1840 у КО Клоч-Коно-
пљиште. Из те тачке граница обухвата заштићеног подру-
чја иде границом к.ч. број: 1840 у КО Клоч-Конопљиште 
(парцела је у обухвату) до ломне тачке број 3 - 6515594, 
4946088, одакле праволинијски иде на ломну тачку број 4 
- 6515597, 4946094. Из те тачке граница наставља сјеверно 
границом к.ч. број: 1818 у КО Клоч-Конопљиште (парцела 
је у обухвату) све до ломне тачке број 5 - 6516484, 4946844, 
која се налази на граници к.ч. број: 1818 и истовремено на 
граници катастарских општина Бољанић и Клоч-Коно-
пљиште. Даље граница праволинијски иде на ломну тачку 
број 6 - 6516487, 4946843, те даље сљедећим ломним тачка-
ма: број 19 - 6516556, 4946559; број 20 - 6516931, 4946718; 
број 21 - 6516967, 4946530; број 22 - 6516681, 4946422; број 
23 - 6516795, 4946256; број 24 - 6516563, 4946156; број 25 
- 6516623, 4945975; број 26 - 6516403, 4946003; број 27 - 
6516359, 4945822 и број 28 - 6516513, 4945680, из које изла-
зи на полазну тачку, односно на ломну тачку број 1.

2) Граница Заштићеног станишта “Гостиљ” oписана je 
према дигиталним катастарским плановима у размјери 1 
: 5.000, затим границама катастарских општина и ломним 
тачкама.

V
На цјелокупној површини Заштићеног станишта 

“Гостиљ” установљава се режим заштите II и III степена.

VI
1) Режим заштите II степена установљава се на про-

стору од 31,94 hа и обухвата простор углавном нешумских 
станишта, односно онај у којем је трава ива најбројнија, а 
описан је према дигиталним катастарским плановима у ра-
змјери 1 : 5.000, затим на основу ломних тачака и граница 
шумских одјела.

2) Граница режима заштите II степена полази из лом-
не тачке број 1 - 6516269, 4946183, односно са границе 
одјела 22а, одакле праволинијски пресијеца одјел 22ц до 
ломне тачке број 2 - 6516295, 4946279. Из ломне тачке број 
2 граница режима заштите II степена иде сјевероисточно 
границама одјела 28ц, 28д и 28а (одјели су у обухвату зоне) 

све до ломне тачке број 3 - 6516359, 4946606. Из ове тачке 
граница праволинијски иде сјеверозападно на ломну тач-
ку број 4 - 6516236, 4946685 пресијецајући одјел 28а. Из 
ломне тачке 4 граница наставља сјеверозападно границом 
одјела 28д (одјел је у обухвату зоне) све до ломне тачке 
број 5 - 6516041, 4946792, која се налази на споју границе 
обухвата заштићеног подручја и границе одјела 28д. Даље 
граница режима заштите II степена наставља јужно грани-
цом обухвата заштићеног подручја све до ломне тачке број 
6 - 6516030, 4946543. Из ломне тачке број 6 граница режи-
ма заштите II степена иде праволинијски, јужно, на ломну 
тачку број 7 - 6515989, 4946387 пресијецајући одјел 28ц. Из 
ломне тачке број 7 граница режима заштите II степена иде 
границама одјела 28е, 34ц, (одјели су у обухвату) до ломне 
тачке број 8 - 6516154, 4945787 одакле праволинијски гра-
ница пресијеца одјел 34ц до ломне тачке број 9 - 6516197, 
4945818. Из ломне тачке број 9 граница режима заштите II 
степена иде границама одјела 22е и 22ц (одјели су у обу-
хвату) све до полазне тачке, односно до ломне тачке број 1.

VII
На површини под режимом заштите II степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка д) Закона о заштити природе 
(у даљем тексту: Закон), забрањује се:

˗ сакупљање и коришћење строго заштићених биљних 
и животињских врста, осим у научноистраживачке сврхе на 
основу дозволе Министарства за просторно уређење, грађе-
винарство и екологију (у даљем тексту: Министарство),

˗ сакупљање траве иве, осим симболичног сакупљања 
у склопу манифестације “Брање траве иве на Озрену”, уз 
обавезну употребу маказa,

˗ сакупљање и брање црвене лисичине, Pontechium 
maculatum,

˗ уношење алохтоних врста,
˗ уношење инвазивних врста,
˗ прoмјена морфологије теренa,
˗ експлоатација земље и минералних сировина, осим 

ради заштите и развоја заштићеног подручја,
˗ пошумљавање,
˗ паљење вегетације,
˗ привремено и трајно одлагање свих врста отпадних 

материја,
˗ илегалан лов,
˗ сјеча шуме, осим санитарних интервенција,
˗ градња свих врста објеката, осим туристичке инфра-

структуре, уз претходно мишљење Републичког завода за 
заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у 
даљем тексту: Завод),

˗ отварање нових путева,
˗ коришћење свих врста моторних возила (укључујући 

и мотоцикле са два и четири точка - тзв. квад) ван путева 
намијењених за моторнa возила,

˗ загађивање станишта било каквом врстом хемикалија, 
отпада, нафтних деривата и слично,

˗ промјена намјене земљишта,
˗ све друге радње које на било који начин могу угрозити 

валоризоване вриједности подручја.

VIII
На површини под режимом заштите II степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене актив-
ности су:

˗ научноистраживачки и образовни рад, презентација и 
популаризација природних вриједности заштићеног подручја,

˗ обиљежавање заштићеног подручја,
˗ постављање знакова упозорења за забрану коришћења 

квадова, тргања траве иве и уништавања станишта,
˗ кошење, односно уклањање биљног покривача на стр-

мим дијеловима, непосредно испод врха како би се омо-
гућило ширење траве иве, уз претходно мишљење Завода,
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˗ контролисано сакупљање гљива и зељастих биљака у 

складу са прописима из те области,
˗ санитарна сјеча,
˗ лов дивљачи у складу са ловном основом,
˗ изградња објеката туристичке инфраструктуре, уз 

претходно мишљење Завода,
˗ минимално уређење и инфраструктурно опремање 

простора за потребе туризма и рекреације, без негативних 
утицаја на природне вриједности станишта врста, уз прет-
ходно прибављено мишљење Завода,

˗ традиционално коришћење простора од стране локал-
ног становништва,

˗ обнављање и одржавање постојеће путне мреже,
˗ туристичке посјете, организоване ђачке екскурзије.

IX
Режим заштите III степена површинe од 100,03 hа, обу-

хвата све површине изван режима заштите II степена.

X
На површини под режимом заштите III степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка д) Закона, забрањује се:
˗ експлоатација земље и минералних сировина,
˗ прoмјена морфологије теренa,
˗ уништавање, чупање и ископавање биљака и гљива,
˗ сакупљање и коришћење строго заштићених биљних и 

животињских врста, осим у научноистраживачке сврхе, на 
основу дозволе Министарства,

˗ сакупљање и брање црвене лисичине, Pontechium 
maculatum,

˗ узнемиравање, злостављање, озљеђивање и уништа-
вање дивље фауне и разарање њених станишта,

˗ уношење алохтоних врста,
˗ уношење инвазивних врста,
˗ прoмјена морфологије теренa,
˗ експлоатација земље и минералних сировина, осим 

ради заштите и развоја заштићеног подручја,
˗ коришћење свих врста моторних возила (укључујући 

и мотоцикле са два и четири точка - тзв. квад) ван путева 
намијењених за моторнa возила,

˗ непланско пошумљавање,
˗ паљење вегетације,
˗ привремено и трајно одлагање свих врста отпадних 

материја,
˗ илегалан лов,
˗ илегална и непланска сјеча,
˗ градња свих врста објеката осим туристичке инфра-

структуре,
˗ извођење грађевинских радова који могу проузрокова-

ти значајне неповољне и трајне промјене геоморфолошких 
и хидролошких обиљежја,

˗ отварање нових путева, осим за потребе шумских ра-
дова у складу са шумскопривредном основом или за потре-
бе санитарних интервенција у шумама,

˗ постављање знакова којима се означава заштићено по-
дручје или скидање непрописних знакова,

˗ све друге радње које на било који начин могу угрозити 
валоризоване вриједности подручја.

XI
На површини под режимом заштите III степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене актив-
ности су:

˗ традиционално коришћење природних вриједности и 
станишта врста уз претходно прибављено мишљење Завода,

˗ научноистраживачки и образовни рад, презентација и 
популаризација природних вриједности заштићеног подручја,

˗ обиљежавање заштићеног подручја,
˗ контролисано сакупљање гљива и зељастих биљака у 

складу са прописима из те области,
˗ газдовање шумом у складу са шумско-привредном 

основом и прописима из области шумарства,
˗ лов дивљачи у складу са ловном основом,
˗ изградња објеката туристичке инфраструктуре уз 

претходно мишљење Завода,
˗ минимално уређење и инфраструктурно опремање 

простора за потребе туризма и рекреације, без негативних 
утицаја на простор од стране локалног становништва,

˗ обнављање и одржавање постојеће путне мреже,
˗ туристичке посјете, организоване ђачке екскурзије.

XII
1) Управљање Заштићеним стаништем “Гостиљ” по-

вјерава се Јавном предузећу шумарства “Шуме Републике 
Српске”, Шумско газдинство “Добој” у Добоју (у даљем 
тексту: Управљач).

2) Управљач у обављању послова управљања Заштиће-
ним стаништем “Гостиљ” обезбјеђује спровођење прописа-
них режима заштите и очување природног добра, у складу 
са Законом и овом одлуком.

XIII
1) Заштита, коришћење, управљање и развој Заштиће-

ног станишта “Гостиљ” спроводи се на основу плана упра-
вљања.

2) Управљач је дужан да у року од двије године од дана 
доношења ове одлуке припреми и достави Министарству 
приједлог плана управљања ради упућивања на усвајање 
Влади Републике Српске у складу са Законом.

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

XIV
1) До доношења плана управљања заштита и управља-

ње Заштићеним стаништем “Гостиљ” спроводи се на осно-
ву Програма за спровођење мјера управљања (у даљем тек-
сту: Програм управљања).

2) Програм управљања садржи планиране активности 
за реализацију циљева управљања прописаних Законом и 
мјере управљања прописане Законом и овом одлуком.

3) Управљач је дужан да донесе програм управљања у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке, 
уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност 
Министарства у складу са Законом.

XV
1) Управљач је дужан да у року од годину дана од дана 

доношења ове одлуке донесе Правилник о унутрашњем 
реду и чуварској служби (у даљем тексту: Правилник) ради 
ефикасније заштите заштићеног станишта, уз претходно 
прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства 
у складу са Законом.

2) Правилником се утврђују правила за спровођење ре-
жима заштите и развоја, и то: постављање информативних 
и других ознака, мјере заштите приликом обављања науч-
них истраживања и извођења истражних радова, услови за 
обављање дозвољених дјелатности и посебне мјере и огра-
ничења у спровођењу режима заштите.

3) Правилник и друге неопходне информације за спро-
вођење режима заштите Управљач јавно оглашава, тако да 
буду доступни корисницима и посјетиоцима.

XVI
Управљач с циљем спровођења мјера заштите, очувања, 

уређења, унапређивања, управљања и презентације Заш-
тићеним стаништем “Гостиљ” обезбјеђује обиљежавање 
границе заштићеног подручја, осигуравање неометаног 
одвијања природних процеса и одрживог коришћења за-
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штићеног подручја, праћење кретања и активности посје-
тилаца, вођење евиденције о природним вриједностима, те 
врши друге послове утврђене Законом и овом одлуком.

XVII
Планови и програми уређења простора, шумске, во-

допривредне и друге основе и програми који обухватају 
подручје гдје се налази заштићено природно добро усагла-
сиће се са планом управљања из тачке XIII ове одлуке, као 
и режимима заштите који су успостављени овом одлуком.

XVIII
Средства за заштиту и развој Заштићеним стаништем 

“Гостиљ” обезбјеђују се из буџета Републике Српске у 
складу са постојећим средствима за те намјене, као и из 
буџета јединица локалне самоуправе и из других извора 
финансирања у складу са Законом.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-4200/21 Предсједник
30. децембра 2021. 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 5. став 1. тачка 4. и члана 12б. став 2. Уред-
бе о условима и критеријумима за додјелу намјенских 
средстава за развој туризма (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 1/18, 49/20 и 114/21), Влада Републике Српске, 
на 152. сједници, одржаној 30.12.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА У 2021. ГОДИНИ

I
Овом одлуком врши се додјела, односно расподјела на-

мјенских средстава за развој туризма у укупном износу од 
650.000,00 КМ која су у буџету Министарства трговине и 
туризма за 2021. годину планирана на конту текући грант 
за развој туризма у Републици Српској и капитални грант 
за развој туризма у Републици Српској.

II
Пружаоцима услуга у бањском туризму и туристичким 

агенцијама распоређује се износ од 550.000,00 КМ, и то:
- А.д. “ЗТЦ Бања Врућица”, Неде Недића 1, општина 

Теслић, ЈИБ 4400096630002, за 294 радника запослена на 
пуно радно вријеме износ од 281.216,88 КМ,

- Д.о.о. “Бања Кулаши”, Кулаши бб, Прњавор, ЈИБ 
4403875010001, за 66 радника запослених на пуно радно 
вријеме износ од 63.130,32 КМ,

- Д.о.о. “Компанија Милојевић Гиље - Гас”, Велика Обар-
ска 200, град Бијељина, ПЈ “Терме Озрен Петрово”, Какмуж 
бб, општина Петрово, ЈИБ 4400391550002, за 48 радника 
запослених на пуно радно вријеме износ од 45.912,96 КМ,

- Д.о.о. “Терме Лакташи”, Карађорђева број 44, општи-
на Лакташи, ЈИБ 4401139590006, за 29 радника запослених 
на пуно радно вријеме износ од 27.739,08 КМ,

- А.д. “Хотел-Приједор”, Туристичка агенција “Marcello 
travel”, Ул. српских великана 14, град Приједор, ЈИБ 
4400714660007, за шест радника запослених на пуно радно 
вријеме износ од 5.739,12 КМ,

- Д.о.о. “Guideline”,  Карановац бб, град Бања Лука, ЈИБ 
4402733520006, за два радника запослена на пуно радно 
вријеме износ од 1.913,04 КМ,

- Д.о.о. “Кompas tours-RM”, Николе Тесле 3, град Бања 
Лука, ЈИБ 4401706260004, за два радника запослена на 
пуно радно вријеме износ од 1.913,04 КМ,

- Д.о.о. “Star travel”, Јеврејска 6, град Бања Лука, ЈИБ 
4401677490003, за четири радника запослена на пуно радно 
вријеме износ од 3.826,08 КМ,

- Д.о.о. “Happy travel”, Ул. Меше Селимовића 23А, 
Бијељина, ЈИБ 4402787880008, за 12 радника запослених 
на пуно радно вријеме износ од 11.478,24 КМ,

- Д.о.о. “Мig tours”, Патре бб, град Бања Лука, ЈИБ 
4400950550000, за једног радника запосленог на пуно рад-
но вријеме износ од 956,52 КМ,

- Д.о.о. “Unis//Tours”, Ул. краља Алфонса XIII 7, град 
Бања Лука, ЈИБ 4401016320004, за осам радника запосле-
них на пуно радно вријеме износ од 7.652,16 КМ,

- Д.о.о. “Friend travel”, Стари Град 132, град Требиње, 
ЈИБ 4402932990003, за три радника запослена на пуно рад-
но вријеме износ од 2.869,56 КМ,

- Д.о.о. “Орион”, Ул. Илије Бирчанина 5, општина Вла-
сеница, ЈИБ 4400274080003, за два радника запослена на 
пуно радно вријеме износ од 1.913,04 КМ,

- Д.о.о. “Динамик турс 1”, Булевар мира 16, град Бије-
љина, ЈИБ 4600043150016, за два радника запослена на 
пуно радно вријеме износ од 1.913,04 КМ,

- Д.о.о. “Bis travel”, Браће Мажар и мајке Марије 52, 
град Бања Лука, ЈИБ 4403539840004, за два радника за-
послена на пуно радно вријеме износ од 1.913,04 КМ,

- Д.о.о. “Ars tours”, Ул. Веселина Маслеше 19, град 
Бања Лука, ЈИБ 4404051780009, за три радника запослена 
на пуно радно вријеме износ од 2.869,56 КМ,

- Д.о.о. “Sky2 travel company PCO”, Јеврејска, ламела II, 
локал бр. 12, град Бања Лука, ЈИБ 4403671280000, за три рад-
ника запослена на пуно радно вријеме износ од 2.869,56 КМ,

- Д.о.о. “Globus travel”, Ул. Милана Симовића 5, Пале, 
ЈИБ 4404120260004, за два радника запослена на пуно рад-
но вријеме износ од 1.913,04 КМ,

- Д.о.о. “Kontiki travel”, Краља Петра I Карађорђевића 
93, град Бања Лука, ЈИБ 4404192330007, за пет радника за-
послених на пуно радно вријеме износ од 4.782,60 КМ,

- Д.о.о. “Travel plan”, Краља Петра I Карађорђевића 
109, град Бања Лука, ЈИБ 4404129480007, за четири радни-
ка запослена на пуно радно вријеме износ од 3.826,08 КМ,

- Д.о.о. “Тrebava-ekspres”, ПЈ “Туристичка агенција”, 
Југ Богдана бб, град Добој, ЈИБ 4400022860006, за два рад-
ника запослена на пуно радно вријеме износ од 1.913,04 
КМ,

- Д.о.о. “Аgencija Nova”, Видовданска ул.  2, град Бања 
Лука, ЈИБ 4403659400008, за три радника запослена на 
пуно радно вријеме износ од 2.869,56 КМ,

- “Navagio”, Мирко Станковић, с.п., Јеврејска ул.  
бб, ламела 3, I спрат, локал бр. 14, град Бања Лука, ЈИБ 
4510494620009, за два радника запослена на пуно радно 
вријеме износ од 1.913,04 КМ,

- Д.о.о. “Lux travel”, Преображенска ул.  бб, град Тре-
биње, ЈИБ 4403750070002, за девет радника запослених на 
пуно радно вријеме износ од 8.608,68 КМ,

- Д.о.о. “V.T.T.I. travel”, Видовданска ул.  бб, град Бања 
Лука, ЈИБ 4403999410008, за три радника запослена на 
пуно радно вријеме износ од 2.869,56 КМ,

- Д.о.о. “Skifun”, Ул. Младена Стојановића 43, град 
Бања Лука, ЈИБ 4404335200002, за два радника запослена 
на пуно радно вријеме износ од 1.913,04 КМ,

- Д.о.о. “Best travel”, Ул. краља Петра I Карађорђевића 
85, град Бања Лука, ЈИБ 4404358320005, за једног радника 
запосленог на пуно радно вријеме износ од 956,52 КМ,

- Д.о.о. “Аs travel”, Ул. Слободана Кустурића 18, град 
Бања Лука, ЈИБ 4404409680001, за два радника запослена 
на пуно радно вријеме износ од 1.913,04 КМ,

- “Петковић”, Зденко Петковић, с.п., ИЈ Путничка 
агенција “Петковић”, Буковица Мала бб, град Добој, ЈИБ 
4507965580001, за два радника запослена на пуно радно 
вријеме износ од 1.913,04 КМ,


