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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 26. ја ну а ра 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва са по зи -
ци је 415200 - тeкући гран то ви не про фит ним ор га ни за ци ја -
ма, у окви ру Вла де Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за ци о ни код
0405001), у из но су од 10.000,00 КМ, за пе ри од 1. јануар -
31. јануар 2012. го ди не, у свр ху до на ци је на име по мо ћи у
ор га ни за ци ји Све то сав ског ба ла 2012. у Би је љи ни.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке ће се до зна чи ти СПД
“Ср ба ди ја” Би је љи на, на ра чун број 562 003-00000008-33,
Раз вој на бан ка Би је љи на.

III

За ре а ли за ци ју oве од лу ке за ду жу ју се Ге не рал ни се кре -
та ри јат Вла де Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-82/12 Предсједник
26. јануара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), a у ве зи са чла ном 53. став 1. тач ка б) За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 26. ја ну а ра 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ПЕ ДА ГО ШКОГ ЗА ВО ДА

1. Доц. др Мир ко Ба њац ра зр је ша ва се ду жно сти в.д.
ди рек то ра Ре пу блич ког пе да го шког за во да, због под но ше -
ња остав ке, са да ном 31. ја ну а ром 2012. го ди не.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-92/12 Предсједник
26. јануара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 42. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и

117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 26. ја ну -
а ра 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ПЕ ДА ГО ШКОГ ЗА ВО ДА

1. Mира Гр бић по ста вља се за вр ши о ца ду жно сти ди -
рек то ра Ре пу блич ког пе да го шког за во да, на пе ри од до 90
да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-93/12 Предсједник
26. јануара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 9. став 2. Уред бе о упра вља -
њу ам ба ла жом и ам ба ла жним от па дом (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 50/11), ми ни стар за про стор -
но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ И ОЗНА ЧА ВА ЊА 
АМ БА ЛА ЖЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се си стем кла си фи ка ци -
је и озна ча ва ња ам ба ла же, те на чин ну ме ри са ња, скра ће ни -
це и сим бо ли ам ба ла жних ма те ри ја ла и ам ба ла же.

Члан 2.

(1) Ам ба ла жа се кла си фи ку је пре ма фи зич ко-хе миј -
ским осо би на ма ам ба ла жних ма те ри ја ла.

(2) Си стем кла си фи ка ци је и озна ча ва ња ам ба ла жних ма -
те ри ја ла за сни ва се на ну ме ри са њу (озна ча ва ње бро је ви ма) и
упо тре би слов них скра ће ни ца за сва ки ам ба ла жни ма те ри јал
(пла сти ка, па пир и кар тон, ме тал, др ве ни ма те ри ја ли, тек -
стил ни ма те ри ја ли, ста кло и ви ше слој ни ма те ри ја ли).

(3) Си стем кла си фи ка ци је и озна ча ва ња ам ба ла жних
ма те ри ја ла на ла зи се у При ло гу број 1. овог пра вил ни ка,
ко ји чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 3.

(1) Ам ба ла жа ко ја се мо же по но во упо три је би ти или
по но во ко ри сти ти ре ци кла жом ма те ри ја ла озна ча ва се по -
себ ним сим бо ли ма.

(2) Сим бо ли озна ча ва ња ам ба ла же из ста ва 1. овог чла -
на на ла зе се у При ло гу број 2. овог пра вил ни ка, ко ји чи ни
ње гов са став ни дио.

Члан 4.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 15.04-020-1354/11
29. децембра 2011. године Ми ни стар,
Бања Лука Сре брен ка Го лић, с.р.
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��'#����& ����"#��$�* �������� ������ 
)�&�#'�&#� '#�#+'�&�' PET 1 
)�&�#'�&#� ,#&��# -(!'��# HDPE 2 
)�&�,���&-/&���0 PVC 3 
)�&�#'�&#� 4�&# -(!'��# LDPE 4 
)�&�%��%�&#� PP 5 
)�&�!'��#� PS 6 
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)�%�� � ���'��/�����,�!�� 4#'�&�  80 
)�%�� � ���'��/%&�!'���  81 
)�%�� � ���'��/�&(4����(4  82 
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