
На основу члана 43. став 7. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број 118/08), након разматрања Програма рада за 2016. годину: 1)Републичког 
секретаријата за законодавство 2)Агенције за државну управу 3)Гендер центра -Центра за 
једнакост и равноправност полова 4)Републичке управа за игре на срећу, 5)Републичког завода за 
стандардизацију и метрологију 6)Републичког завода за геолошка истраживања 7)Републичке 
дирекција за обнову и изградњу 8)Републичког хидрометеоролошког завода 9)Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, 10)Републичког центра за истраживање рата,ратних 
злочина и тражење несталих лица 11)Центра за пружање бесплатне правне помоћи 12)Пореске 
управе 13)Републичког девизног инспектората 14)Републичког завода за статистику 15)Републичке 
управе за инспекцијске послове 16)Републичке управе цивилне заштите 17)Агенције за 
управљање одузетом имовином 18)Агенције за безбједност саобраћаја 19)Хеликоптерског 
сервиса Републике Српске 20)Агенције за аграрна плаћања 21) Републичке дирекције за промет 
наоуружања и војне опреме 22)Службе за заједничке послове Владе Републике Српске 
23)Канцеларије правног представника 24)Републичког секретаријта за вјере 25)Републичког 
педагошког завода, 26)Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 
27) Архива Републике Српске 28) Завода за образовање одраслих, Влада Републике Српске, на 11. 
посебној сједници одржаној 11. и 12.04.2016. године, д о н о с и 

3 А К Љ У ЧА К 

1. Усваја се Програм рада за 2016. годину: 1)Републичког секретаријата за законодавство 
2)Агенције за државну управу 3)Гендер центра -Центра за Једнакост и равнопрвност полова 
4)Републичке управа за игре на срећу, 5)Републичког завода за стандардизацију и метрологију 
6)Републичког завода за геолошка истраживања 7)Републичке дирекција за обнову и 
изградњу 8)Републичког хидрометеоролошког завода 9)Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове, 10)Републичког центра за истраживање рата,ратних злочина и 
тражење несталих лица 11)Центра за пружање бесплатне правне помоћи 12)Пореске управе 
13)Републичког девизног инспектората 14)Републичког завода за статистику 15)Републичке 
управе за инспекцијске послове 1б)Републичке управе цивилне заштите 17)Агенције за 
управљање одузетом имовином 18)Агенције за безбједност саобраћаја 19)Хеликоптерског 
сервиса Републике Српске 20)Агенције за аграрна плаћања 21) Републичке дирекције за 
промет наоуружања и војне опреме 22)Службе за заједничке послове Владе Републике Српске 
23)Канцеларије правног представника 24)Републичког секретаријта за вјере 25)Републичког 
педагошког завода, 2б)Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног 
насљеђа 27) Архива Републике Српске 28) Завода за образовање одраслих. 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења. 

Број: 04/1-012-2- ^^J^'k /16 

Датућл: 11.04.2016. године 

Republika Srpska 
24 - Republicka uprava za inspekcijske poslove 

Primljeno 26.4.2016. 
Klasifikaciiska oznaka Orq. jed. 
24.010/091-2-6/16 24.010 
Oznaka pismena Prll. Vrlj. 
5364484 0.00 
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