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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
кривичном поступку Републике Српске, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој 
сједници, одржаној 13. септембра 2017. године, а Вијеће 
народа 25. септембра 2017. године констатовало да усвоје-
ним Законом о измјенама и допунама Закона о кривичном 
поступку Републике Српске није угрожен витални нацио-
нални интерес ни једног конститутивног народа у Републи-
ци Српској.

Број: 01-020-2802/17 Предсједник
26. септембра 2017. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ 

ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о кривичном поступку Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 53/12) у чла-
ну 1. ријеч: “тужилац” замјењује се ријечима: “јавни ту-
жилац (у даљем тексту: тужилац)”, као и у цијелом тексту 
Закона у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 2. ријечи: “Кривични закон Републике Српске 

(у даљем тексту: Кривични закон)” замјењују се ријечима: 
“Кривични законик Републике Српске (у даљем тексту: 
Кривични законик)”, као и у цијелом тексту Закона у одго-
варајућем падежу.

Члан 3.
У члану 20. у ставу 1. т. б) и в) мијењају се и гласе:
“б) оптужени је лице против којег је једна или више та-

чака у оптужници потврђена, као и лице за које је поводом 
приједлога за изрицање мјере безбједности обавезног пси-
хијатријског лијечења одређен главни претрес,

в) осуђени је лице за које је правоснажном одлуком 
суда утврђено да је кривично одговорно за одређено кри-
вично дјело или да је починилац противправног дјела које 
је у закону одређено као кривично дјело, осим ако се на 
основу одредaбa Кривичног законика сматра неосуђива-
ним,”.

Члан 4.
У члану 148. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Свједочење могу одбити:
а) брачни и ванбрачни супружник осумњиченог, од-

носно оптуженог,
б) сродници осумњиченог, односно оптуженог по крви 

у правој линији, сродници у побочној линији до трећег сте-
пена закључно, као и сродници по тазбини до другог сте-
пена закључно и

в) усвојилац или усвојеник осумњиченог, односно оп-
туженог.”.

Члан 5.
У члану 307. став 2. мијења се и гласи:
“(2) У корист оптуженог, жалбу могу изјавити законски 

заступник, брачни, односно ванбрачни супружник, сродни-
ци оптуженог по крви у правој линији, брат, сестра, усвоји-
лац или усвојеник оптуженог. Рок за жалбу и у том случају 
тече од дана када је оптуженом или његовом браниоцу до-
стављен препис пресуде.”.

Члан 6.
У члану 318. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:
“(1) О сједници вијећа биће обавијештени тужилац, оп-

тужени и његов бранилац, оштећени, лице од којег је одузет 
предмет и лице од којег је одузета имовинска корист при-
бављена кривичним дјелом, који су у жалби или у одговору 
на жалбу тражили да буду обавијештени о сједници вијећа. 
Предсједник вијећа или вијеће може одлучити да о одржа-
вању сједнице вијећа буду обавијештене странке и када то 
нису захтијевале, ако би њихово присуство било корисно за 
разјашњење ствари.

(2) Ако се оптужени налази у притвору или на издр-
жавању казне, а тражио је да буде обавијештен о сједници 
вијећа, обезбјеђује се његовo присуство, а тужилац и бра-
нилац ће у том случају увијек бити обавијештени о сједни-
ци вијећа.”.

Члан 7.
Назив члана и члан 383. мијењају се и гласе:

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

Сриједа, 4. октобар 2017. године
БАЊА ЛУКА

Број 91 Год. XXVI

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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“Поступак за изрицање мјера безбједности обавезног 
психијатријског лијечења

Члан 383.
(1) Ако је осумњичени учинио противправно дјело 

које је у закону одређено као кривично дјело у стању не-
урачунљивости, тужилац ће поднијети суду приједлог да 
му изрекне мјеру безбједности обавезног психијатријског 
лијечења и чувања у здравственој установи, односно прије-
длог за обавезно психијатријско лијечење осумњиченог на 
слободи, ако за изрицање такве мјере постоје услови пред-
виђени Кривичним закоником.

(2) У приједлогу за изрицање мјере безбjедности обаве-
зног психијатријског лијечења тужилац може предложити 
да се према осумњиченом који се налази на слободи одреди 
притвор. Након доношења рјешења, осумњичени ће до за-
вршетка поступка за примјену мјера безбједности привре-
мено бити смјештен у одговарајућу здравствену установу 
или у прикладну просторију.

(3) Ако се осумњичени у вријеме подношења приједлога 
за изрицање мјере безбједности обавезног психијатријског 
лијечења налази у притвору, суд ће поступити у складу са 
ставом 2. овог члана.

(4) Након подношења приједлога из става 1. овог члана 
осумњичени мора имати браниоца.

(5) Мјере безбједности из става 1. овог члана могу се 
изрећи и када тужилац на главном претресу измијени по-
дигнуту оптужницу подношењем приједлога за изрицање 
тих мјера.

(6) О приједлогу за изрицање мјере безбједности оба-
везног психијатријског лијечења и чувања у здравственој 
установи, односно обавезног психијатријског лијечења на 
слободи одлучује, послије одржаног главног претреса, суд 
који је надлежан за суђење у првом степену.”.

Члан 8.
Послије члана 383. додају се нови чл. 383а, 383б, 383в, 

383г, 383д, 383ђ, 383е. и 383ж, који гласе:

“Присуство на главном претресу
Члан 383а.

(1) Осим лица која се морају позвати на главни претрес, 
позваће се и вјештак из здравствене установе којој је било 
повјерено вјештачење о урачунљивости оптуженог.

(2) Оптужени ће бити позван ако је његово стање такво 
да може присуствовати главном претресу. Прије доношења 
одлуке предсједник вијећа ће, по потреби, испитати вјешта-
ка који је обавио психијатријски преглед оптуженог, а оп-
тужени ће бити саслушан ако то његово стање дозвољава.

(3) О главном претресу ће бити обавијештени брачни 
друг оптуженог и његови родитељи, односно старатељ, а 
према околностима и друго лице из члана 307. став 2. овог 
закона.

Одлучивање о приједлогу
Члан 383б.

(1) Ако суд на основу изведених доказа утврди да је оп-
тужени учинио одређено противправно дјело које је у зако-
ну одређено као кривично дјело и да је у вријеме извршења 
дјела био неурачунљив, рјешењем ће оптуженом изрећи 
мјеру безбједности обавезног психијатријског лијечења и 
чувања у здравственој установи, односно обавезног пси-
хијатријског лијечења на слободи.

(2) При одлучивању коју ће мјеру безбједности изрећи, 
суд није везан за приједлог тужиоца.

(3) По завршетку главног претреса, суд ће одмах изрећи 
одлуку и објавити је заједно са битним разлозима.

(4) Ако суд утврди да постоје разлози из чл. 297. или 
298. овог закона, донијеће одбијајућу или ослобађајућу 
пресуду.

(5) Ако суд утврди да оптужени у вријеме извршења 
кривичног дјела није био неурачунљив, рјешењем ће обу-
ставити поступак за примјену мјере безбједности.

(6) У рјешењу којим је изрекао мјеру безбједности, суд 
ће под условима предвиђеним овим законом одлучити и о 
имовинскоправном захтјеву.

Ново оптужење
Члан 383в.

(1) Одмах након објављивања рјешења о обустављању 
поступка за примјену мјере безбједности, тужилац може 
дати усмену изјаву да се одриче права на жалбу и поднијети 
оптужницу за исто кривично дјело.

(2) Главни претрес ће се одржати пред истим вијећем 
или судијом појединцем, а раније изведени докази се неће 
поново изводити, осим ако суд не одлучи другачије.

Лица овлашћена за изјављивање жалбе
Члан 383г.

Против рјешења о изрицању мјере безбједности обаве-
зног психијатријског лијечења жалбу могу, у року од осам 
дана од дана пријема рјешења, изјавити лица из члана 307. 
ст. 1. и 2. овог закона.

Изрицање мјере безбједности уз казну
Члан 383д.

Када суд изрекне казну оптуженом који је учинио кри-
вично дјело у стању битно смањене урачунљивости, изре-
ћи ће истом пресудом и мјеру безбједности обавезног пси-
хијатријског лијечења и чувања у здравственој установи 
ако утврди да за то постоје законски услови.

Одлучивање о лишењу пословне способности
Члан 383ђ.

(1) Правноснажна одлука којом је изречена мјера бе-
збједности обавезног психијатријског лијечења и чувања у 
здравственој установи, односно обавезног психијатријског 
лијечења на слободи из члана 383б. став 1. и члана 383д. 
овог закона, доставиће се суду који је надлежан да одлучи о 
лишењу пословне способности.

(2) О одлуци ће бити обавијештен и орган старатељства.

Обустава примјене мјере безбједности
Члан 383е.

(1) Суд који је у првом степену изрекао мјеру безбједно-
сти обавезног психијатријског лијечења и чувања у здрав-
ственој установи, по приједлогу здравствене установе, 
органа старатељства или осуђеног, односно по службеној 
дужности, на сваких девет мјесеци ће испитати да ли је 
престала потреба за лијечењем и чувањем у здравственој 
установи.

(2) Након узимања изјаве од тужиоца, суд ће рјешењем 
мјеру из става 1. овог члана обуставити и одредити от-
пуштање осуђеног из здравствене установе, ако на основу 
мишљења љекара утврди да је престала потреба за лије-
чењем и чувањем у здравственој установи, а може одреди-
ти и његово обавезно психијатријско лијечење на слободи.

(3) Ако приједлог за обуставу мјере из става 1. овог чла-
на буде одбијен, може се поново поднијети по протеку шест 
мјесеци од дана доношења тог рјешења.

(4) Када се из здравствене установе отпушта осуђени 
чија је урачунљивост била битно смањена, а у тој установи 
је провео мање времена него што износи казна затвора на 
коју је осуђен, суд ће рјешењем о отпуштању одлучити да 
ли ће осуђени издржати остатак казне или ће бити пуштен 
на условни отпуст.

(5) Oсуђеном који се пушта на условни отпуст може 
се изрећи и мјера безбједности обавезног психијатријског 
лијечења на слободи, ако за то постоје законски услови.

Замјена изречене мјере безбједности обавезног 
психијатријског лијечења и чувања у здравственој 

установи
Члан 383ж.

(1) Суд из члана 383. став 6. овог закона може по слу-
жбеној дужности или на приједлог здравствене установе у 
којој се осуђени лијечи или је требало да се лијечи изрећи 
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мјеру безбједности обавезног психијатријског лијечења и 
чувања у здравственој установи осуђеном према коме је 
примијењена мјера безбједности обавезног психијатријског 
лијечења на слободи.

(2) Одлуку из става 1. овог члана суд доноси након узи-
мања изјаве од тужиоца ако установи да се учинилац није 
подвргао лијечењу или га је самовољно напустио или да је и 
поред лијечења остао тако опасан за своју околину да је по-
требно његово чување и лијечење у здравственој установи.

(3) Прије доношења одлуке, суд ће испитати вјештака 
који је обавио психијатријски преглед осуђеног, а осуђе-
ни ће бити саслушан ако то његово стање дозвољава. О 
рочишту за испитивање вјештака суд ће обавијестити ту-
жиоца и браниоца.”.

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-980/17 Предсједник
13. септембра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1605
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О СУЗБИЈАЊУ КОРУПЦИЈЕ, ОРГАНИЗОВАНОГ 
И НАЈТЕЖИХ ОБЛИКА ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о су-
збијању корупције, организованог и најтежих облика при-
вредног криминала, који је Народна скупштина Републи-
ке Српске усвојила на Двадесет првој сједници, одржаној 
13. септембра 2017. године, а Вијеће народа 25. септембра 
2017. године констатовало да усвојеним Законом о измјени 
и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и 
најтежих облика привредног криминала није угрожен ви-
тални национални интерес ни једног конститутивног наро-
да у Републици Српској.

Број: 01-020-2803/17 Предсједник
26. септембра 2017. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУЗБИЈАЊУ 

КОРУПЦИЈЕ, ОРГАНИЗОВАНОГ И НАЈТЕЖИХ ОБЛИКА 
ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА

Члан 1.
У Закону о сузбијању корупције, организованог и најте-

жих облика привредног криминала (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 39/16) у члану 1. послије ријечи: 
“јединица” додаје се ријеч: “јавног”, као и у цијелом тексту 
Закона у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. послије ријечи: “републичког” 

додаје се ријеч: “јавног”, као и у цијелом тексту Закона у 
одговарајућем падежу.

Члан 3.
Члан 13. мијења се и гласи:
“(1) Посебно одјељење суда надлежно је на цијелој те-

риторији Републике Српске за кривична дјела прописана 
Кривичним закоником Републике Српске (‘Службени гла-
сник Републике Српске’, број 64/17), и то:

1) тешко убиство (члан 125. став 1. тачка 8. и став 2. у 
вези са ставом 1),

2) отмица (члан 142),
3) трговина људима (члан 145),
4) трговина дјецом (члан 146),
5) удруживање ради вршења кривичних дјела трговине 

људима и дјецом (члан 147),
6) примање мита у обављању привредне дјелатности 

(члан 256),
7) давање мита у обављању привредне дјелатности 

(члан 257),
8) утаја пореза и доприноса (члан 264. став 3), уколико 

износ обавезе чије се плаћање избјегава прелази 200.000 КМ,
9) напад на уставно уређење (члан 278),
10) угрожавање територијалне цјелине (члан 279),
11) довођење Републике Српске у положај потчиње-

ности или зависности (члан 280),
12) убиство представника највиших органа Републике 

Српске (члан 281),
13) отмица највиших представника Републике Српске 

(члан 282),
14) оружана побуна (члан 283),
15) спречавање борбе против непријатеља (члан 284),
16) служба у непријатељској војсци (члан 285),
17) помагање непријатељу (члан 286),
18) противзаконито формирање паравојних и параполи-

цијских снага (члан 287),
19) подривање одбрамбене моћи Републике Српске 

(члан 288),
20) диверзија (члан 289),
21) саботажа (члан 290),
22) шпијунажа (члан 291),
23) одавање тајне Републике Српске (292),
24) упућивање и пребацивање на територију Републике 

Српске оружаних група, оружја и муниције (члан 293),
25) позивање на насилну промјену уставног уређења 

Републике Српске (члан 294),
26) помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дје-

ла против уставног уређења Републике Српске (члан 295),
27) стварање групе или организоване криминалне групе 

за вршење кривичних дјела против уставног уређења Репу-
блике Српске (члан 296),

28) припремање кривичних дјела против уставног уре-
ђења Републике Српске (члан 297),

29) тероризам (члан 299),
30) финансирање терористичких активности (члан 

300),
31) стварање терористичких група или организација 

(члан 301),
32) јавно подстицање на терористичке активности 

(члан 302),
33) врбовање и обучавање за вршење терористичких 

дјела (члан 303),
34) формирање и обучавање група ради придруживања 

страним терористичким организацијама (члан 304),
35) узимање талаца (члан 305),
36) злоупотреба службеног положаја или овлашћења 

(члан 315), у случају када је учинилац кривичног дјела 
службено или одговорно лице изабрано или именовано од 
Народне скупштине Републике Српске, Владе Републике 
Српске и њених министарстава или Високог судског и ту-
жилачког савјета,

37) примање мита (члан 319),
38) давање мита (члан 320),
39) трговина утицајем (члан 321),
40) несавјестан рад у служби (члан 322), у случају када 

је учинилац кривичног дјела службено или одговорно лице 
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изабрано или именовано од Народне скупштине Републике 
Српске, Владе Републике Српске и њених министарстава 
или Високог судског и тужилачког савјета,

41) напад на судију и јавног тужиоца (члан 339),
42) повреда закона од стране судије или јавног тужиоца 

(члан 346),
43) удруживање ради вршења кривичних дјела (члан 

365),
44) извршење кривичног дјела у саставу криминалног 

удружења (члан 366).
(2) Посебно одјељење суда надлежно је на цијелој те-

риторији Републике Српске и за кривична дјела наведена у 
Глави XXVI - Кривична дјела против правосуђа Кривичног 
законика Републике Српске, ако су учињена у вези са кри-
вичним дјелима из става 1. овог члана.

(3) Посебно одјељење суда надлежно је на цијелој тери-
торији Републике Српске и за кривично дјело прање новца 
из члана 263. Кривичног законика Републике Српске ако 
је учињено у вези са кривичним дјелима из става 1. овог 
члана.

(4) Ако у току главног претреса суд установи да није 
ријеч о кривичном дјелу из става 1. овог члана, неће до-
ставити предмет надлежном суду, него ће сам спровести 
поступак и донијети одлуку.”.

Члан 4.
У кривичним предметима у којима је стварна надле-

жност суда измијењена одредбама члана 3. овог закона по-
ступци који су започети пред надлежним судом окончаће се 
према одредбама раније важећих прописа.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-981/17 Предсједник
13. септембра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1606
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОМ САВЈЕТУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
Економско-социјалном савјету, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Двадесет првој сједници, 
одржаној 13. септембра 2017. године, а Вијеће народа 25. 
септембра 2017. године констатовало да усвојеним Законом 
о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном 
савјету није угрожен витални национални интерес ни јед-
ног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2806/17 Предсједник
26. септембра 2017. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕКОНОМСКО-

СОЦИЈАЛНОМ САВЈЕТУ

Члан 1.
У Закону о Економско-социјалном савјету (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 110/08) у члану 3. ријечи: 
“репрезентативног већинског” замјењују се ријечју: “реп-
резентативних”, као и у цијелом тексту Закона у одгова-
рајућем падежу.

Члан 2.
У члану 6. послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који 

гласе:
“(5) Број чланова и замјеника чланова сразмјеран је 

броју радника или послодаваца које окупља социјални 
партнер, с тим да не може бити мањи од један.

(6) У случају да се на нивоу Републике утврди репре-
зентативност за више од три синдиката или удружења по-
слодаваца, по једног члана и замјеника члана именују син-
дикати или удружења послодаваца који окупљају највећи 
број радника, односно послодаваца.”.

Члан 3.
У члану 7. у ставу 2. послије ријечи: “актима” додају се 

ријечи: “Владе, односно актима”.

Члан 4.
Послије члана 14. додаје се нови члан 14а, који гласи:

“Члан 14а.
(1) У циљу развоја друштвеног и социјалног дијалога о 

питањима од значаја за остваривање економског и социјал-
ног положаја запослених и послодаваца, услова живота и 
рада, запошљавања, професионалне оријентације ученика 
и других питања значајних за остваривање и унапређи-
вање економске и социјалне политике на нивоу јединица 
локалних самоуправа могу се основати градски, односно 
општински економско-социјални савјети.

(2) Градски, односно општински економско-социјални 
савјети оснивају се и дјелују у складу са начелима овог за-
кона, а детаљи о броју чланова, саставу, дјелокругу рада и 
другим питањима који се односе на функционисање и рад 
општинских, односно градских економско-социјалних са-
вјета уређују се споразумом о оснивању или актом о осни-
вању, који доноси надлежни орган јединице локалне само-
управе.”.

Члан 5.
Члан 15. мијења се и гласи:
“Савјет ће, у року од 60 дана од дана ступања на сна-

гу овог закона, ускладити своју организацију са одредбама 
овог закона.”.

Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-984/17 Предсједник
13. септембра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1607
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ 
ИСТРАЖИВАЊИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
геолошким истраживањима, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Двадесет првој сједници, 
одржаној 13. септембра 2017. године, а Вијеће народа 25. 
септембра 2017. године констатовало да усвојеним Законом 
о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањи-
ма није угрожен витални национални интерес ни једног 
конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2805/17 Предсједник
26. септембра 2017. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.
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З АКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ 
ИСТРАЖИВАЊИМА

Члан 1.
У Закону о геолошким истраживањима (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 110/13) у члану 2. у тачки 
ђ) послије ријечи: “питка” и запете додају се ријечи: “те-
хничка” и запета.

У тачки и) послије ријечи: “налази” додају се запета и 
нове т. ј) и к), које гласе:

“ј) техничка вода је подземна вода која се користи за 
наводњавање и у индустрији и

к) геотермални ресурси представљају скуп обновљи-
вих геолошких ресурса који обухватају подземне воде 
и топлоту стијенских маса из којих је могуће издвајање 
топлотне енергије, који обухватају: субгеотермалне ресур-
се са температуром воде и топлотом стијенских маса до 30 
°C, ресурсе ниске енталпије из којих је могуће издвајање 
топлотне енергије температуре од 30 °C до 100 °C и ресур-
се средње и високе енталпије из којих је могуће издвајање 
топлотне енергије температуре преко 100 °C”.

Члан 2.
У члану 3. у тачки а) ријеч: “угљени” замјењује се 

ријечју: “уљни”.
Тачка д) мијења се и гласи:
“д) воде испод површине земље: питке, техничке, ми-

нералне, термоминералне, геотермални извори, термалне 
воде и гасови који се са њима јављају,”.

У тачки ђ) ријечи: “геотермалнa енергија” замјењују се 
ријечима: “геотермални ресурси”.

Члан 3.
У члану 5. у ставу 2. у тачки в) послије ријечи: “ур-

банистичких планова” додају се запета и ријечи: “успо-
стављање и вођење катастра клизишта, карата склоности 
терена на појаве нестабилности, као”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Министар доноси правилник о начину успоставља-

ња и вођења катастра клизишта.”
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 4.
У члану 6. у ставу 6. ријеч: “Геозавод” замјењује се 

ријечима: “Геолошки завод”, као и у цијелом тексту Закона 
у одговарајућем падежу.

Члан 5.
У члану 7. у ставу 3. у тачки б) подтачка 9. мијења се 

и гласи:
“9) далековода од 35 kV и више,”.
У ставу 4. послије ријечи: “термоминералних” додају се 

запета и ријеч: “техничких”.
У ставу 5. ријечи: “привредно друштво” замјењују се 

ријечима: “правно лице”.

Члан 6.
У члану 8. у ставу 3. ријечи: “привредног друштва” за-

мјењују се ријечима: “правног лица”.

Члан 7.
У члану 11. у ставу 3. у тачки б) ријечи: “на неодређено 

вријеме” бришу се.
У истом ставу т. в) и г) мијењају се и гласе:
“в) да има одговарајућу техничко-технолошку опремље-

ност и
г) да је уплатило накнаду за издавање лиценце.”.
У ставу 4. ријечи: “на неодређено” замјењују се ријечи-

ма: “са пуним радним временом”.

У ставу 6. ријеч: “од” замјењује се ријечју: “до”.

Члан 8.
Члан 12. мијења се и гласи:
“(1) Правно лице које је добило лиценцу у складу са 

одредбама овог закона обавезно је да у року од три дана од 
настанка промјене услова утврђених у поступку издавања 
лиценце у писаној форми о томе обавијести Министар-
ство.

(2) Контролу испуњености услова утврђених у поступ-
ку издавања лиценце врши Министарство и Инспекторат.

(3) У случају да Министарство или Инспекторат утврде 
да правно лице из става 1. овог члана не испуњава прописа-
не услове у тренутку контроле или да правно лице послове 
обавља супротно правилима струке и професије и одредба-
ма овог закона, Министарство рјешењем ставља ван снаге 
лиценцу, у року од осам дана од дана утврђивања непра-
вилности.

(4) У случају из става 3. овог члана, правном лицу не 
може се издати нова лиценца у наредних годину дана.

(5) Рјешење из става 3. овог члана је коначно и извршно 
даном достављања правном лицу на које се односи, а обја-
вљује се у ‘Службеном гласнику Републике Српске’.

(6) Против рјешења из става 3. овог члана није до-
пуштена жалба, али се може покренути управни спор пред 
надлежним судом.”.

Члан 9.
У члану 13. став 4. мијења се и гласи:
“(4) На простору на ком је додијељена концесија за 

експлоатацију минералне сировине концесионар је дужан 
да врши доистраживања, ради прекатегоризације резерви 
минералне сировине.”.

У ставу 5. ријеч: “не” брише се.

Члан 10.
У члану 14. послије става 5. додаје се нови став 6, који 

гласи:
“(6) Након извршеног стручног надзора правно лице 

дужно је да сачини извјештај о извршеном стручном надзо-
ру, који чини саставни дио дневника истраживања.”.

Члан 11.
У члану 15. тачка г) мијења се и гласи:
“г) уредно и ажурно води дневник истражних радо-

ва, који поред правног лица које врши детаљна геолошка 
истраживања потписују носилац права на истраживање и 
правно лице које врши надзор,”.

Члан 12.
У члану 17. у ставу 1. ријечи: “једну годину” замјењују 

се ријечима: “двије године”.
У ставу 7. ријечи: “привредно друштво” замјењују се 

ријечима: “правно лице”.

Члан 13.
У члану 25. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Површина истражног простора за извођење детаљ-

них геолошких истраживања може да износи највише до 
100 km², осим за:

а) истраживање подземних вода и геотермалних ресур-
са, када износи највише до 10 km² и

б) истраживање неметаличних минералних сировина за 
добијање грађевинских и индустријских материјала, када 
износи највише до 2 km².”.

Члан 14.
У члану 27. ријечи: “угљених шкриљаца, радиоактив-

них руда и геотермалне енергије” замјењују се ријечима: 
“уљних шкриљаца, радиоактивних руда и геотермалних 
ресурса”.
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Члан 15.
У члану 30. додаје се нова тачка а), која гласи:
“а) подносилац захтјева за истраживање не достави по-

требну документацију,”.
Досадашње т. а), б), в) и г) постају т. б), в), г) и д).

Члан 16.
У члану 31. у ставу 1. тачка к) мијења се и гласи:
“к) највећу количину минералне сировине која се може 

узети ради испитивања квалитета и хемијско-технолошких 
својстава.”.

Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Уколико се пројекат детаљних геолошких истражи-

вања односи на истраживање тла, стијена, подземних вода 
и геотермалних ресурса, нафте и земног гаса, у рјешењу 
се не наводи највећа количина минералне сировине која се 
може узети ради испитивања.”.

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 17.
Члан 33. мијења се и гласи:
“(1) Највећа дозвољена количина минералнe сировине 

која се може узети у циљу испитивања квалитета и хемиј-
ско-технолошких својстава током детаљних геолошких 
истраживања износи до 200 m³.

(2) Изузетно, у случају истраживања нафте и земног 
гаса, Влада може донијети одлуку којом се одобрава узи-
мање нафте и земног гаса путем истражне бушотине у 
трајању најдуже до шест мјесеци ради испитивања про-
изводно-технолошких карактеристика откривених лежи-
шта нафте и земног гаса и дефинисања параметара могуће 
експлоатације.

(3) За количине нафте и земног гаса узете у фази 
истраживања носилац права на истраживање дужан је да 
плати накнаду у износу од 5% од прихода оствареног ко-
ришћењем узете минералне сировине.

(4) Средства остварена од накнаде из става 3. овог чла-
на су приход буџета Републике Српске.

(5) Носилац права на истраживање у току извођења 
детаљних геолошких истраживања дужан је да води еви-
денцију о извађеним количинама минералне сировине, а у 
случају узимања нафте и земног гаса на начин прописан у 
ставу 2. овог члана, узете количине дужан је да прикаже у 
годишњем извјештају и елаборату о резервама.

(6) Годишњи извјештај из става 5. овог члана и доказ 
о уплати накнаде из става 3. овог члана носилац права за 
истраживање дужан је да достави Министарству уз захтјев 
за ревизију елабората.”.

Члан 18.
У члану 34. у ставу 2. послије ријечи: “концесији” до-

дају се ријечи: “за истраживање”.

Члан 19.
Члан 39. мијења се и гласи:
“Носилац права на истраживање дужан је да:
а) са детаљним геолошким истраживањима почне у 

року који је одређен рјешењем,
б) пријави почетак радова на истраживању Министар-

ству, Инспекторату и надлежном органу јединице локалне 
самоуправе на чијој територији се налази истражни про-
стор, најкасније осам дана прије почетка истражних радова,

в) осигура извођење истражних радова према ревиди-
раном пројекту детаљних геолошких истраживања,

г) током извођења истражних радова води дневник 
истражних радова који се чува најмање пет година,

д) плати накнаду за детаљна геолошка истраживања 
одређену рјешењем којим је одобрено истраживање,

ђ) обезбиједи стручни надзор над извођењем детаљних 
геолошких истраживања,

е) води евиденцију о утврђеним основним обиљежји-
ма других минералних сировина откривених током истра-
живања на одобреном истражном простору, као и дру-
гим геолошким карактеристикама истражног простора 
(клизишта, воде, гасови, садржај корисних минералних 
сировина и друго) и о томе одмах обавијести Министар-
ство и

ж) извршава друге обавезе утврђене овим законом.”.

Члан 20.
Члан 42. брише се.

Члан 21.
У члану 43. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Правно лице које обавља послове експлоатације 

минералне сировине дужно је да сваке пете године обно-
ви елаборат о резервама, ради усклађивања са пројектном 
документацијом за експлоатацију и тренутним стањем ре-
зерви.”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Рокови за обнову елабората о резервама теку од 

датума стања резерви које је утврђено на претходном ела-
борату.”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 22.
У члану 44. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Захтјев за ревизију са два примјерка елабората о 

резервама, потписаним дневником истраживања, изјавама 
правног лица које је вршило истраживања и правног лица 
које је вршило стручни надзор да су истраживања изврше-
на у складу са пројектом детаљних геолошких истражива-
ња и доказом о уплати републичке административне таксе, 
подноси се Министарству у року од 90 дана од дана завр-
шетка истраживања.”.

Члан 23.
У члану 45. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Рјешење из става 1. овог члана је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.”.

Члан 24.
У члану 46. послије ријечи: “стијена” и запете додају се 

ријечи: “као и уколико су резултати детаљних геолошких 
истраживања минералне сировине негативни” и запета.

Члан 25.
Члан 50. мијења се и гласи:
“(1) Право коришћења и располагања резултатима де-

таљних геолошких истраживања и документима који садр-
же резултате детаљних геолошких истраживања има носи-
лац права на истраживање.

(2) Уколико носилац права на истраживање који је вр-
шио истраживање минералне сировине не покрене посту-
пак додјеле концесије за експлоатацију у року од двије го-
дине од дана завршетка истраживања, право да располаже 
резултатима детаљних геолошких истраживања има Репу-
блика Српска.

(3) У случају када носилац права на истраживање 
покрене поступак додјеле концесије у прописаном року, у 
јавном позиву за додјелу концесије, у критеријуме за вред-
новање понуда уврстиће се и посједовање елабората о ре-
зервама.

(4) Носилац права на истраживање, који у року из става 
2. овог члана покрене поступак додјеле концесије, има пра-
во на накнаду уложених средстава, уколико се концесија 
додијели другом понуђачу.

(5) Понуђач из става 4. овог члана обавезан је да но-
сиоцу права на истраживање надокнади износ уложених 
средстава.”.
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Члан 26.

У члану 56. у ставу 1. ријечи: “два пута” замјењују се 
ријечју: “једанпут”.

Члан 27.
У члану 58. у ставу 1. у тачки ж) послије ријечи: “(члан 

44. став 2)” додају се запета и нове т. з), и), ј), к) и л), које 
гласе:

“з) не обавијести Министарство о свакој промјени 
услова утврђених у поступку издавања лиценце (члан 12. 
став 1),

и) не води дневник истражних радова на начин пропи-
сан овим законом (члан 15. тачка г),

ј) не плати накнаду прописану чланом 33. став 3. овог 
закона,

к) не води евиденцију о извађеним количинама мине-
ралне сировине и не доставља годишњи извјештај (члан 33. 
став 5) и

л) не обнови елаборат о резервама у року који је одре-
ђен овим законом (члан 43. став 2)”.

Члан 28.
Послије члана 61. додаје се нови члан 61а, који гласи:

“Члан 61а.
Министар ће у року од три мјесеца од дана ступања на 

снагу овог закона донијети Правилник о начину успоста-
вљања и вођења катастра клизишта (члан 5. став 3).”.

Члан 29.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-983/17 Предсједник
13. септембра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1608
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника На-
родне скупштине Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина 
Републике Српске, на Двадесет првој сједници, одржаној 
13. септембра 2017. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТРГОВИНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДО 2022. ГОДИНЕ

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Страте-

гију развоја трговине Републике Српске до 2022. године.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-987/17 Предсједник
13. септембра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1609
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186. ст. 
1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), 
а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и имено-
вање, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет 
првој сједници, одржаној 13. септембра 2017. године, до-
нијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Разрјешава се дужности члан Управног одбора Аген-

ције за банкарство Републике Српске Перица Рајчевић, на 
лични захтјев.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-994/17 Предсједник
13. септембра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1610
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186. ст. 
1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), 
а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и имено-
вање, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет 
првој сједници, одржаној 13. септембра 2017. године, до-
нијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Разрјешава се дужности главни ревизор Републике 

Српске Душко Шњегота, на лични захтјев.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-992/17 Предсједник
13. септембра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1611
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186. ст. 
1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), 
а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и имено-
вање, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет 
првој сједници, одржаној 13. септембра 2017. године, до-
нијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Разрјешава се дужности замјеник главног ревизора Ре-

публике Српске Дарко Пејић, на лични захтјев.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-993/17 Предсједник
13. септембра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1612
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члaна 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. 
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
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жбени гласник Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народ-
на скупштина Републике Српске, на Двадесет првој сједници, 
одржаној 13. септембра 2017. године, донијела је  с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ СЕКТОРА 

ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД 
ОД 1.1.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ, ИЗВЈЕШТАЈА 
О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 
И ИЗВЈЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ СА 

ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
БРОЈ: 04/1-012-2-2020/17

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Из-
вјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској 
за период од 1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештај о 
раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од 
1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештај о финансијском 
пословању Агенције за осигурање Републике Српске за пе-
риод од 1.1.2016. до 31.12.2016. године са Закључком Владе 
Републике Српске, број: 04/1-012-2-2020/17.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-989/17 Предсједник
13. септембрa 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1613
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републи-

ке Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. 
став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), 
Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој 
сједници, одржаној 13. септембра 2017. године, донијела је  
с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ЗА ПЕРИОД  2011-2020. ГОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Из-
вјештај о реализацији Стратегије развоја туризма Републи-
ке Српске за период 2011-2020. година у 2016. години.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-990/17 Предсједник
13. септембрa 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1614
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. 
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народ-
на скупштина Републике Српске, на Двадесет првој сједници, 
одржаној 13. септембра 2017. године, донијела је  с љ е д е ћ е 

З АКЉУЧКЕ
У ВЕЗИ СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ О РАДУ ЈП РТРС ЗА 
2016. ГОДИНУ, ПЛАНОМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ 
И ИЗВЈЕШТАЈЕМ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ 
ПОСЛОВАЊА РТРС ЗА 2016. ГОДИНУ - ЕКСТЕРНА 

РЕВИЗИЈА

1. Народна скупштина Републике Српске потврђује да је 
одлукама генералног директора Регулаторне агенције за ко-
муникације Босне и Херцеговине, а које се односе на налог 
Радио-телевизији Републике Српске да изврши прикључење 

трећих лица на опрему за дигитално емитовање у власни-
штву Радио-телевизије Републике Српске без накнаде, по-
вријеђено право на имовину заштићено Уставом Републике 
Српске, Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвен-
цијом за заштиту људских права и основних слобода.

2. Народна скупштина Републике Српске обавезује 
Управни одбор и генералног директора Радио-телевизије 
Републике Српске да искористе сва правна средства у циљу 
заштите имовине Радио-телевизије Републике Српске.

3. Народна скупштина Републике Српске захтијева од 
Владе Републике Српске, свих других органа и институција 
Републике Српске да, у оквиру својих уставних и законских 
права и одговорности, предузму све мјере и активности у 
циљу заштите имовине Радио-телевизије Републике Српске.

4. Народна скупштина Републике Српске захтијева од 
изабраних и именованих представника из Републике Срп-
ске у институцијама Босне и Херцеговине да, у оквиру 
својих уставних и законских права и одговорности, преду-
зму све мјере и активности у циљу заштите имовине Радио-
телевизије Републике Српске.

5. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-991/17 Предсједник
13. септембрa 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1615
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 76. став 8. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), Влада 
Републике Српске, на 144. сједници, одржаној 20.9.2017. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ 
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I
Овом одлуком одобрава се исплата финансијских сред-

става неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама 
локалне самоуправе у износу од 500.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се како 

слиједи.
Ред. 
бр. Неразвијене општине

1 Братунац 16.225,00
2 Власеница 15.875,00
3 Доњи Жабар 14.875,00
4 Костајница 14.750,00
5 Љубиње 14.500,00
6 Невесиње 15.750,00
7 Пелагићево 14.962,50
8 Петровац 13.550,00
9 Петрово 15.375,00
10 Рибник 14.325,00
11 Рогатица 14.512,50
12 Хан Пијесак 14.587,50
13 Шамац 16.212,50
14 Шипово 14.500,00
Ред. 
бр. Изразито неразвијене општине

1 Берковићи 15.050,00
2 Вукосавље 16.475,00
3 Источни Дрвар 13.550,00
4 Источни Мостар 15.425,00
5 Источни Стари Град 14.500,00
6 Језеро 16.150,00
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7 Калиновик 14.175,00
8 Кнежево 15.825,00
9 Крупа на Уни 15.775,00
10 Купрес 14.175,00
11 Лопаре 15.575,00
12 Ново Горажде 15.425,00
13 Осмаци 15.725,00
14 Оштра Лука 15.625,00
15 Рудо 15.800,00
16 Сребреница 14.925,00
17 Трново 15.000,00
18 Чајниче 15.000,00
19 Шековићи 15.825,00

III
Средства у износу од 500.000,00 КМ исплатиће се са 

буџетске позиције 487300 - трансфери неразвијеним општи-
нама у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе 
(организациони код 1141) за период 1.7 - 30.9.2017. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

управе и локалне самоуправе и Министарство финансија. 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2309/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1616
На основу чл. 23. и 52. и члана 348. став 6. Закона о 

стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 2. Уредбе о стам-
беном збрињавању породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/07, 
73/08 и 18/11), Влада Републике Српске, на 144. сједници, 
одржаној 20.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕКРЕТНИНАМА

I
Овом одлуком преноси се право својине на некретни-

нама, набављеним средствима Владе Републике Српске и 
средствима Општине Вишеград, ради стамбеног збриња-
вања породица погинулих бораца, ратних војних инвалида 
и бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
на Општину Вишеград без накнаде, и то:

- стамбени објекат са десет (10) стамбених јединица, 
укупне површине 477,30 m², у Улици завичајна б.б., изгра-
ђен на земљишту означеном као к.ч. бр. 858/64, 858/63, 
858/75, 858/74, 8587/73 и 858/62 к.о. Вишеград 2 (нови 
премјер), уписане у п.л. број: 171, што одговара парцели 
к.ч. бр. 526/51, 526/52, 526/53, 526/66, 526/67 и 526/68 (ста-
ри премјер), уписане у зк. ул. број: 165 к.о. СП Вишеград, 
а према Уговору о грађењу, број: 16-01-372-330-13/14, од 
3.7.2014. године, и Анексу Уговора од 6.10.2016. године. 
Уговорена вриједност радова износи 509.493,60 КМ, са 
урачунатим ПДВ-ом;

- једна (1) стамбена јединица у насељу Бикавац, обје-
кат 6, улаз 2, стан број 10, први спрат, површине 36,80 m², 
по структури једнособан, у објекту изграђеном на парце-
ли означеној као к.ч. број: 1865/4 к.о. Вишеград 1, на којој 
је Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-
1156/16, од 26. маја 2016. године (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 46/16), извршен пренос права упра-
вљања и располагања са Министарства за избјеглице и ра-

сељена лица на Министарство рада и борачко-инвалидске 
заштите.

II
На основу ове одлуке, Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите и Општина Вишеград закључиће уго-
вор о међусобним односима, којим ће детаљно регулисати 
права и обавезе уговорних страна.

Након закључивања уговора из претходног става, Ми-
нистарство рада и борачко-инвалидске заштите ће изврши-
ти искњижавање предметних стамбених јединица из књи-
говодствене евиденције Министарства. 

III
Обавезује се Општина Вишеград да додјелу стамбених 

јединица врши у складу са Законом о правима бораца, вој-
них инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 134/11) и Уредбом о стамбеном 
збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2316/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Влада,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1617
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2017. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 116/16), Влада Републике Српске, на 144. сједници, 
одржаној 20.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине 

и спорта (организациони код 3710) на План утрошка сред-
става за период 1.1 - 30.9.2017. године, у укупном износу од 
14.611,00 КМ, и то са позиција: 
- 415200 - текући грантови јавним установама и 
установама образовања за реализацију омладинских 
пројеката ............................................................7.300,00 КМ,
- 415200 - капитални грантови младима и омладинским 
организацијама у руралним срединама  .......... 7.311,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2313/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1618
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), а у складу са Одлуком о додјели 
на коришћење пословног објекта Урбанистичког завода у 
Бањој Луци, број: 04/1-012-2-2242/17, од 14.9.2017. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 87/17), Влада 
Републике Српске, на 144. сједници, одржаној 20.9.2017. 
године,  д о н о с и
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УСТУПАЊЕ ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА УРБАНИСТИЧКОГ 
ЗАВОДА У БАЊОЈ ЛУЦИ ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

I
Даје се сагласност Јавној установи Институт за урбани-

зам, грађевинарство и екологију Републике Српске, Бања 
Лука, да Универзитету у Бањој Луци, а за потребе Меди-
цинског факултета Универзитета у Бањој Луци, уступи на 
коришћење, без накнаде, пословне просторије у послов-
ном објекту Урбанистичког завода, у укупној површини од 
1019,76 m², од чега је 322,68 m² у приземљу, 326,74 m² на 
првом спрату и 370 m² на другом спрату.

II
Овлашћује се Јавна установа Институт за урбанизам, 

грађевинарство и екологију Републике Српске, Бања Лука, 
да у име Владе Републике Српске закључи уговор којим ће 
се детаљније уредити права и обавезе у вези са уступањем 
пословних просторија из тачке I ове одлуке.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Јавна установа 

Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Репу-
блике Српске, Бања Лука, и Медицински факултет Универ-
зитета у Бањој Луци.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2323/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1619
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 64. став 4. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим про-
цјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 127/11), Влада 
Републике Српске, на 144. сједници, одржаној 20.9.2017. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О КОНАЧНОМ ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА 

МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ

I
Отписују се ненаплатива потраживања Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Срп-
ске у дијелу главне књиге “Фонд Партнер”, са стањем на 
дан 31.12.2016. године, у укупном износу 1.160.803,34 КМ, 
од дужника над којима је закључен стечајни поступак:

1. АД “Пољопривреда Драксенић” Козарска Дубица 
103.914,32 КМ,

2. ПИ “Сава” Бијељина 673.394,60 КМ,
3. “Житопромет Дрина” Зворник 185.208,20 КМ,
4. “Семберка” Јања 136.106,70 КМ,
5. ЗЗ “Невесиње” Невесиње 18.754,52 КМ,
6. “Загорје” Калиновик 43.425,00 КМ.

II
Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде да потраживања из тачке I ове одлуке искњи-
жи из билансне евиденције на терет корекције дугорочних 
зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима који 
доспијевају на наплату до годину дана и осталих кратко-
рочних потраживања у земљи.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2314/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1620
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 144. сједници, одржа-
ној 20.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над моторним возилима:
1. ренаулт канго, број шасије VF1KC07EF31979399, 

број мотора D777721, година производње 2004,
2. цитроен берлинго, број шасије VF7GBWJYB94036905, 

број мотора 6049531, година производње 2003,
3. лада нива, број шасије XTA21214061826382, број мо-

тора 212148510608, година производње 2006,
4. лада нива, број шасије XTA21214061823108, број мо-

тора 212148497996, година производње 2006,
са Министарства унутрашњих послова Републике Српске на 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и еко-
логију за потребе ЈУ Национални парк “Сутјеска”. 

II
Право власништва над моторним возилима из тачке I 

ове одлуке преноси се без накнаде.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министар-

ство унутрашњих послова и Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију.

IV
Сагласно овој одлуци, примопредаја возила из тачке 

I ове одлуке између Министарства унутрашњих послова 
и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију извршиће се у року од 15 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2310/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1621
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 3. став 3. тачка 1) и став 5. Закона о извршењу Буџета 
Републике Српске за 2017. годину (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 116/16), Влада Републике Српске, на 
144. сједници, одржаној 20.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

I
Даје се сагласност Министарству унутрашњих послова 

за продају 25 (двадесет пет) путничких моторних возила 
због старости, истрошености, кварова, хаварисаности и не-
исплативости даљег одржавања.
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За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 
унутрашњих послова.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2311/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1622
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 81. став 2. 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), и члана 
28. став 2. Закона о државним службеницима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 
57/16), Влада Републике Српске, на 144. сједници, одржа-
ној 20.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о измјени и допуни 

Правилника o унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Министарству науке и технологије.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2315/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1623
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 19. став 1. тачка 2) Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), Влада Републике Српске, на 144. сједници, 
одржаној 20.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА

I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама Статута Јавне 

установе Фонд за професионалну рехабилитацију и запо-
шљавање инвалида, број: 01-3599-УО/17, од 1.9.2017. годи-
не.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2312/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1624
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 

118/08) и члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), Влада Републике Српске, на 144. сједници, 
одржаној 20.9.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМИЈЕЊЕНИ ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
“ВОДЕ СРПСКЕ” ЗА 2017. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на измијењени Програм рада и финан-

сијски план Јавне установе “Воде Српске” за 2017. годину.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2317/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1625
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и чл. 
31. и 32. Статута Јавног предузећа шумарства “Шуме Репу-
блике Српске” а.д. Соколац (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 37/17), Влада Републике Српске, у функцији 
Скупштине Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике 
Српске” а.д. Соколац, на 144. сједници, одржаној 20.9.2017. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ШУМАРСТВА 
“ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД СОКОЛАЦ, 

број: НО-85/17, ОД 31.8.2017. ГОДИНЕ

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 

предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соко-
лац, број: НО-85/17, од 31.8.2017. године, о усвајању Цје-
новника шумских дрвних сортимената.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2324/17 Предсједница 
20. септембра 2017. године Скупштине,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1626
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 80а. Закона о пољопривредном земљишту 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 93/06, 86/07, 
14/10 и 5/12), Влада Републике Српске, на 144. сједници, 
одржаној 20.9.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС 2. УГОВОРА О 

ЗАКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА ЗАКУПОПРИМЦЕМ ЋУВРК 

РАНКОМ ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

1. Даје се сагласност Министарству пољопривреде, шу-
марства и водопривреде да са закупопримцем Ћуврк (Ду-
шана) Ранком из Козарске Дубице, Међеђа б.б., закључи 
Анекс 2. Уговора о закупу пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске.

2. За потписивање Анекса 2. Уговора о закупу из тачке 
1. овог рјешења овлашћује се министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2308/17 Предсједница
20. септембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1627
На основу члана 70. и члана 82. став 2. Закона о репу-

бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и тачке 4. Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-
2-2231/17, од 7. септембра 2017. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 87/17), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О УСМЈЕРАВАЊУ СРЕДСТAВА ЗА ПОДРШКУ НОВОМ 

ЦИКЛУСУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које су дужни 

да испуњавају физичка и правна лица за остваривање права 
на подршку новом циклусу пољопривредне производње у 
2017/2018. години, поступци за њихово остваривање, врста, 
висина, обавезе корисника који остваре право на подршку, 
рокови, као и потребна документација и образац.

Члан 2.
(1) Право на подршку за заснивање новог циклуса 

пољопривредне производње у 2017/2018. години имају 
пољопривредна газдинства која имају активан статус у 
Регистру пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: 
РПГ) и Регистру корисника подстицајних средстава и која 
су извршила пријаву начина коришћења пољопривредног 
земљишта у 2017. години. 

(2) Средства подршке новом циклусу пољопривред-
не производње реализују се у складу са Одлуком Владе 
Републике Српске и дефинисана су у укупном износу од 
5.000.000 КМ. 

(3) Средства из става 2. овог члана усмјеравају се за 
регресирање дизел-горива и новчану подршку по хектару.

(4) Агенција за аграрна плаћања (у даљем тексту: Аген-
ција) врши обрачун укупно одобрених средстава у складу 
са условима прописаним овим правилником. 

Члан 3.
Право на средства подршке у складу са овим правилни-

ком немају корисници који имају пасиван статус, у складу 
са чланом 17. Уредбе о упису у Регистар пољопривредних 
газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава.

Члан 4. 
(1) Средства подршке за регресирање дизел-горива 

за заснивање новог производног циклуса у производној 
2017/2018. години утврђују се у износу од 0,60 КМ/l и 
одобравају се за површине које су у званичној евиденцији 
катастра уписане као обрадиве катастарске културе (њива/
ораница, башта/врт, ливада, воћњак и виноград) и за које 
је уписан начин коришћења пољопривредног земљишта у 
РПГ у 2017. години.

(2) Право на средства подршке за регресирање дизел-
горива остварују регистрована пољопривредна газдинства 
која до 31. децембра текуће године изврше куповину дизел-
горива у количини од 20 литара горива по хектару - за све 
биљне културе уписане као начин коришћења пољоприв-
редног земљишта у РПГ. 

(3) Корисници из става 2. овог члана регресирано ди-
зел-гориво купују по малопродајној цијени, умањеној за 
износ регреса од 0,60 КМ/l, на подручју цијеле Републике, 
по властитом избору у једном од малопродајних објеката 
овлашћених дистрибутера нафте и нафтних деривата (у 
даљем тексту: овлашћени дистрибутери), који су са Ми-

нистарством пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство) закључили Споразум о 
пословно-техничкој сарадњи за продају регресираног ди-
зел-горива за заснивање новог производног циклуса у про-
изводној 2017/2018. години.

(4) Агенција свим надлежним административним слу-
жбама градова и општина у Републици Српској (у даљем 
тексту: Република), као и свим овлашћеним дистрибуте-
рима, доставља електронске спискове свих потенцијалних 
корисника регресираног дизел-горива са подручја општи-
на у којима се налазе малопродајни објекти овлашћених 
дистрибутера, са припадајућим укупним одобреним коли-
чинама горива, а на званичној интернет страници Мини-
старства објављује обједињен списак свих потенцијалних 
корисника регресираног дизел-горива у Републици, изузи-
мајући њихове заштићене личне податке.

(5) Захтјев за остваривање права на средства подршке за 
регресирање дизел-горива, попуњен на Обрасцу 1. из Прило-
га овог правилника, након евидентирања и протоколисања, 
корисници преузимају од надлежних административних 
служби градова и општина у Републици и приликом прве ку-
повине подносе га овлашћеном дистрибутеру, који га, након 
истека рока из става 2. овог члана, просљеђује Агенцији.

(6) Уз захтјев из става 5. овог члана, подноси се неовје-
рена копија личне карте за физичка лица, односно подносе 
се потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ) за прав-
на лица и предузетнике и оригинали или копије фискалних 
рачуна - фискалних исјечака, издатих у складу са законом 
којим се уређују фискалне касе, на чијим полеђинама ко-
рисник физичко лице својим потписом, односно корисник 
пословни субјекат потписом и овјером печатом потврђује да 
је преузео наведену количину регресираног дизел-горива.

(7) Рок за подношење захтјева овлашћеном дистрибу-
теру из става 4. овог члана је најкасније до 31. децембра 
текуће године.

(8) Корисник из става 2. овог члана може поднијети је-
дан захтјев, с тим да се уз један захтјев може приложити 
више фискалних рачуна који су реализовани у одвојеним 
куповинама, али искључиво код једног овлашћеног дистри-
бутера у једном малопродајном објекту.

(9) Агенција врши обрачун регреса на основу елек-
тронских спецификација продатих количина регресираног 
дизел-горива, достављених од овлашћених дистрибутера, 
у складу са Споразумом о пословно-техничкој сарадњи за 
продају регресираног дизел-горива за потребе заснивања 
новог производног циклуса.

Члан 5.
(1) Средства за подршку по хектару утврђују се у износу 

од 28 КМ/ha и одобравају се за површине које су у званич-
ној евиденцији катастра уписане као обрадиве катастарске 
културе (њива/ораница, башта/врт, ливада, воћњак и вино-
град) и за које је уписан начин коришћења пољопривредног 
земљишта у РПГ у 2017. години.

(2) Агенција врши обрачун укупно одобрених средста-
ва у складу са ставом 1. овог члана и сачињава специфика-
цију свих корисника са обрачунатим износима одобрених 
средстава. 

(3) Спецификација свих корисника са обрачунатим 
износима за уплату објављује се на званичним интернет 
страницама Министарства и Агенције.

(4) Корисници су обавезни да ажурирају податке о ак-
тивним трансакционим, односно жиро рачунима у РПГ. 

(5) Агенција ће уважити корекције података из РПГ које 
се односе на промјене неактивних трансакционих, односно 
жиро рачуна корисника и сачинити кориговану специфи-
кацију корисника из става 2. овог члана најкасније до 15. 
новембра 2017. године.

Члан 6. 
(1) Корисници средстава из чл. 4. и 5. овог правилника 

дужни су да заснују нови производни циклус и пријаве на-
чин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ у 2018. 
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години, а у роковима прописаним Уредбом из члана 3. овог 
правилника.

(2) У случају неиспуњавања обавезе из става 1. овог 
члана, корисници су дужни извршити поврат уплаћених 
средстава, а најкасније у року од 30 дана од дана доношења 
рјешења о поврату средстава.

Члан 7.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба овог 

правилника врше Републичка управа за инспекцијске посло-

ве и инспекције јединице локалне самоуправе посредством 
пољопривредне, ветеринарске и тржишне инспекције. 

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-330-3891/17
28. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ

Министарство
пољопривреде, шумарства

и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања 

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ДИЗЕЛ-
ГОРИВО ЗА ЗАСНИВАЊЕ 

НОВОГ ПРОИЗВОДНОГ ЦИКЛУСА 
Образац бр. 1.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
Личне податке попуњава корисник

ЈМБ/ЈИБ
Попуњава надлежни службеник
општине/града

Презиме и име 
носиоца газдинства / назив 
пословног субјекта

ИД ред. број:
Број Захтјева:
Датум издавања:       /       / 2017.
Потпис службеника:Адреса 

Општина

Телефон
фиксни __________________________
мобилни

Датум 2 0 1 7. Печат општине/града

ЗАХТЈЕВ
Ради остваривања права на регрес за дизел-гориво употријебљено у пољопривредној производњи на земљишту за које је уписан 

начин коришћења у Регистар пољопривредних газдинстава, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, подносим Захтјев за 
остваривање права на регрес за дизел-гориво, које ћу употријебити за заснивање новог производног циклуса у производној 2017/2018. 
години, до 30. новембра 2017. године:

Количина  дизел-горива Литара Регрес 
за дизел-гориво износи

0,60 КМ по литру 
за колико се умањује 
малопродајна цијена.

За све биљне културе (норма 20 l/ha) 
Укупно дизел-горива
Укупно
словима: литара.

Уз Захтјев за остваривање права на регрес за дизел-гориво, прилажем неовјерену копију личне карте, односно за пословне субјекте 
– неовјерену копију потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ) и фискалне рачуне – фискалне исјечке, који су на полеђини своје-
ручно потписани/овјерени.

Напомена: обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле 
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи 
неистинити или да су добијена средства ненамјенски утрошена. 

ПОПУЊАВА ОВЛАШЋЕНИ ПРОДАВАЦ:

Назив овлашћеног дистрибутера:
Назив и локација бензинске станице:

Име и презиме продавца:
Потпис продавца и печат:

Напомена: за кориснике – пословне субјекте, 
осим потписа, обавезна је овјера печатом.

Потпис подносиоца Захтјева – корисника
____________________________________

1628
На основу члана 81. став 2. 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), члана 28. Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. став 1. Уредбе о начели-

ма за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста 
у републичким органима управе Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о 
категоријама и звањима државних службеника и члана 10. Уредбе 
о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), министар просвјете и културе  
д о н о с и
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ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Министарству просвјете и културе Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/13, 59/14, 
65/15, 39/16 и 17/17) у члану 23. у тачки 2. у Кабинету министра 
код радног мјеста: “виши сарадник за организационо-канцела-
ријско пословање” у посебним условима ријечи: “висока школа, 
економски или правни факултет” замјењују се ријечима: “факултет 
друштвеног смјера”. 

У члану 23. у тачки 4. Секретаријат Mинистарства “Одјељење 
за информисање и информационе технологије” код радног мјеста: 

“виши сарадник за информационе технологије у образовању” број 
извршилаца смањује се са 2 (два) на 1 (један).

У члану 23. у тачки 4. Секретаријат Mинистарства “Одјељење 
за информисање и информационе технологије” код радног мјеста: 
“виши сарадник за односе са јавношћу” број извршилаца повећава 
се са 1 (један) на 2 (два).

Члан 2.
(1) Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Ми-
нистарству просвјете и културе даје Влада Републике Српске.

(2) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.04/052-2455-5/13
17. августа 2017. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.
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Министар просвјете и културе Републике Српске, 

на основу члана 82. став 2. 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) и члана 34. став 
1. тачка 1) Закона о библиотечко-информационој дјелатно-
сти (“Службени гласник Републике Српскe”, број 44/16), 
у поступку разрјешења директора ЈУ Народна библиотека 
Братунац, 26. септембра 2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БРАТУНАЦ

1. Младен Суботић разрјешава се дужности вршиоца 
дужности директора ЈУ Народна библиотека Братунац због 
истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-222/17
26. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 31. 
став 6. Закона о библиотечко-информационој дјелатности 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 44/16), члана 
4. Закона о министарским, владиним и другим именовањи-
ма Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 41/03) и члана 82. став 2. 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), у поступку 
именовања директора Јавне установе Народна библиотека 
Братунац, 26. септембра 2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БРАТУНАЦ

1. Младен Суботић именује се за вршиоца дужности 
директора ЈУ Народна библиотека Братунац до окончања 
законом прописане процедуре избора новог директора.

2. Именовани обавља послове заступања и предста-
вљања ЈУ Народна библиотека Братунац у правном проме-
ту без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-222-1/17
26. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.

1629
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “ArcelorMittal” д.о.о. 
Приједор за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “ArcelorMittal” д.о.о. Приједор испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. фазе нискоградње,

2. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења.

Лиценца важи од 25.8.2017. до 25.8.2021. године, а про-
вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-299/17 
25. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1630
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Мастер” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Мастер” д.о.о. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и елек-

троенергетских постројења,
3. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-

лације гријања, гаса, вентилације и климатизације,
4. технолошке фазе, технолошке подлоге и техноло-

шких процеса.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за израду техничке документације, број: 15.03-361-765/13, 
од 18.10.2013. године, и  Лиценца број: ПЛ-0102/2013, од 
18.10.2013. године.

Лиценца важи од 10.8.2017. до 18.10.2017. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-618/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1631 
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Топли дом” д.о.о. 
Сребреник за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и



 

20 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 91 4.10.2017.

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Топли дом” д.о.о. Сребреник испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Лиценца важи од 2.8.2017. до 2.8.2021. године, а про-
вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-628/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1632
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Урбис центар” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Урбис центар” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за добијање лиценце: 

A) за израду техничке документације за објекте за које 
грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе,
3. хидротехничке фазе,
4. фазе нискоградње,
5. фазе саобраћајне сигнализације;
Б) за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне само-
управе, и то: 

1. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења,

2. дијела електро фазе - инсталације слабе струје, теле-
комуникација и аутоматике,

3. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације,

4. фазе уређења зелених површина.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за израду техничке документације, број: 15.03-361-1443/14, 
од 12.12.2014. године, и Лиценца број: ПЛ-0410/2014, од 
12.12.2014. године.

Лиценца важи од 10.8.2017. до 12.12.2018. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-637/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1633
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “ACS studio” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “ACS studio” д.о.о. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце: 

A) за израду техничке документације за објекте за које 
грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. архитектонске фазе;
Б) за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне само-
управе, и то: 

1. конструктивне фазе,
2. фазе нискоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за израду техничке документације, број: 15.03-361-554/15, 
од 27.4.2015. године, и Лиценца број: ПЛ-0533/2015, од 
27.4.2015. године.

Лиценца важи од 2.8.2017. до 7.2.2018. године, а про-
вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-696/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1634
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев ЦПК д.о.о. Бања Лука 
за издавање лиценце за израду техничке документације, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да ЦПК д.о.о. Бања Лука испуњава услове 
за добијање лиценце за израду техничке документације за 
објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице 
локалне самоуправе, и то:

1. конструктивне фазе.
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Лиценца важи од 2.8.2017. до 2.8.2021. године, а про-

вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-702/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1635
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Пројект инжењеринг” 
д.о.о. Трн-Лакташи за издавање лиценце за израду технич-
ке документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и члана 15. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Пројект инжењеринг” д.о.о. Трн-Лакта-
ши испуњава услове за добијање лиценце за израду технич-
ке документације за објекте за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за израду техничке документације, број: 15.03-361-1346/15, 
од 2.10.2015. године, и Лиценца број: ПЛ-0719/2015, од 
2.10.2015. године.

Лиценца важи од 2.8.2017. до 2.10.2019. године, а про-
вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-714/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1636
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “АГ студио” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “АГ студио” д.о.о. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,

2. хидротехничке фазе.
Лиценца важи од 2.8.2017. до 2.8.2021. године, а про-

вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-715/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1637
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Емна” д.о.о. Сарајево 
за издавање лиценце за израду техничке документације, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Емна” д.о.о. Сарајево испуњава услове 
за добијање лиценце за израду техничке документације за 
објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. конструктивне фазе.
Лиценца важи од 16.8.2017. до 16.8.2021. године, а про-

вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-722/17 
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1638
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев Мјешовитог холдинга 
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електродистрибуција” а.д. 
Пале за издавање лиценце за израду техничке докумен-
тације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Тре-
биње - ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале испуњава усло-
ве за добијање лиценце за израду техничке документације 
за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења.
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Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 
за израду техничке документације, број: 15.03-361-681/13, 
од 3.9.2013. године, и Лиценца број: ПЛ-0052/2013, од 
3.9.2013. године.

Лиценца важи од 25.8.2017. до 25.8.2021. године, а про-
вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-783/17 
25. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1639
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев ГП “Монтинг пројект” 
д.о.о. Прњавор за издавање лиценце за ревизију техничке 
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и члана 16. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да ГП “Монтинг пројект” д.о.о. Прњавор 
испуњава услове за добијање лиценце за ревизију техничке 
документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе.
Лиценца важи од 2.8.2017. до 2.8.2021. године, а про-

вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-692/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1640
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев ЦПК д.о.о. Бања Лука 
за издавање лиценце за ревизију техничке документације, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 16. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да ЦПК д.о.о. Бања Лука испуњава услове 
за добијање лиценце за ревизију техничке документације за 
објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице 
локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,

2. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења,

3. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Лиценца важи од 2.8.2017. до 2.8.2021. године, а про-
вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-702-1/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1641
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ГП “Обнова” д.о.о. 
Шамац за издавање лиценце за ревизију техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 16. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да ГП “Обнова” д.о.о. Шамац испуњава 
услове за добијање лиценце за ревизију техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе,
3. хидротехничке фазе,
4. фазе нискоградње,
5. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и елек-

троенергетских постројења,
6. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-

лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-80/15, 
од 4.2.2015. године, и Лиценца број: ПЛ-0439/2015, од 
4.2.2015. године.

Лиценца важи од 10.8.2017. до 10.6.2018. године, а про-
вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-727/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1642
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Партнер инжење-
ринг” д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за ревизију 
техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о 
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. За-
кона 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) и члана 16. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Партнер инжењеринг” д.о.о. Бања Лука 
испуњава услове за добијање лиценце за ревизију техничке 
документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Лиценца важи од 16.8.2017. до 16.8.2021. године, а про-
вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-751/17 
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1643
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Елко” д.о.о. Источно 
Сарајево за издавање лиценце за ревизију техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 16. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Елко” д.о.о. Источно Сарајево испу-
њава услове за добијање лиценце за ревизију техничке до-
кументације за објекте за које грађевинску дозволу издаје 
орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења.

Лиценца важи од 25.8.2017. до 25.8.2021. године, а про-
вјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће 
се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лицен-
ци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-756-1/17 
25. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1644
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Ocide construccion” 
SA Valencia, Краљевина Шпанија, за издавање лиценце за 
грађење објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Ocide construccion” SA Valencia, Краље-
вина Шпанија, испуњава услове за добијање лиценце за 

грађење, односно извођење радова на објектима за које 
грађевинску дозволу издаје Mинистарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње,
2. дијела машинске фазе, машинска постројења и ме-

талне конструкције у грађевинарству.
Лиценца важи од 16.8.2017. године до 16.8.2021. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-572/17 
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1645
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Дејокоп” д.о.о. 
Бок, Орашје, за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Дејокоп” д.о.о. Бок, Орашје, испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње.
Лиценца важи од 2.8.2017. године до 2.8.2021. године, 

а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-584/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1646
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Нискоградња - Марја-
новић” д.о.о. Приједор за издавање лиценце за грађење 
објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора 
и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 17. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Нискоградња - Марјановић” д.о.о. 
Приједор испуњава услове за добијање лиценце 

A) за грађење, односно извођење радова на објектима за 
које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње;
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Б) за грађење, односно извођење радова на објектима 
за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 
самоуправе, и то: 

1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-2352/16, од 25.10.2016. 
године, и Лиценца број: ПЛ-1056/2016, од 25.10.2016. го-
дине.

Лиценца важи од 2.8.2017. године до 6.4.2019. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-617/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1647
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Аквамонтмерц” д.о.о. 
Источна Илиџа, Источно Сарајево, за издавање лиценце за 
грађење објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Аквамонтмерц” д.о.о. Источна Илиџа, 
Источно Сарајево, испуњава услове за добијање лиценце 
за грађење, односно извођење радова на објектима за које 
грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне само-
управе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-1020/14, од 10.9.2014. 
године, и Лиценца број: ПЛ-0342/2014, од 10.9.2014. годи-
не.

Лиценца важи од 2.8.2017. године до 2.8.2021. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-647/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1648
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Елмонт” д.о.о. 
Бијељина за издавање лиценце за грађење објеката, а на 
основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Елмонт” д.о.о. Бијељина испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mи-
нистарство за просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења.

Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 
за грађење објеката, број: 15.03-361-834/15, од 1.7.2015. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0620/2015, од 1.7.2015. године.

Лиценца важи од 2.8.2017. године до 1.7.2019. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-653/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1649
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Тигар” д.о.о. Добој за 
издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. 
став 2. 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) и члана 17. Правилника о услови-
ма за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Тигар” д.о.о. Добој испуњава услове за 
добијање лиценце за грађење, односно извођење радова на 
објектима за које грађевинску дозволу издаје орган једини-
це локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-633/13, од 3.9.2013. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0018/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 10.8.2017. године до 10.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-688/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1650
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “K-inel” д.о.о. Источ-
но Сарајево за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “K-inel” д.о.о. Источно Сарајево испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења,

2. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-
комуникација и аутоматике.

Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 
за грађење објеката, број: 15.03-361-583/13, од 3.9.2013. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0048/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 10.8.2017. године до 10.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-689/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1651
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Леопластик” 
д.о.о. Требиње за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Леопластик” д.о.о. Требиње испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-554/13, од 3.9.2013. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0004/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 2.8.2017. године до 2.8.2021. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-700/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1652
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Rial - šped” д.о.о. 
Добој Исток за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 

грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Rial - šped” д.о.о. Добој Исток испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-555/13, од 3.9.2013. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0069/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 10.8.2017. године до 10.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-726/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1653
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Eуромонт” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Eуромонт” д.о.о. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mи-
нистарство за просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију, и то:

1. дијела машинске фазе, област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 
за грађење објеката, број: 15.03-361-996/14, од 19.9.2014. 
године, и Лиценца број: ПЛ-0345/2014, од 19.9.2014. годи-
не.

Лиценца важи од 10.8.2017. године до 10.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-728/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1654
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Хидролет” д.о.о. 
Рогатица за издавање лиценце за грађење објеката, а на 
основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
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жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Хидролет” д.о.о. Рогатица испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-654/13, од 3.9.2013. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0017/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 10.8.2017. године до 10.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-729/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1655
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Универзал БС” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Универзал БС” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 10.8.2017. године до 10.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-737/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1656
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Интер - метал” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Интер - метал” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела машинске фазе, област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Лиценца важи од 10.8.2017. године до 10.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-738/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1657
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Ино - градекс” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Ино - градекс” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. дијела машинске фазе, машинска постројења и ме-

талне конструкције у грађевинарству.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-523/13, од 3.9.2013. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0015/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 16.8.2017. године до 16.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-743/17 
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1658
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Херц градња” 
д.о.о. Билећа за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
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86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Херц градња” д.о.о. Билећа испуњава 
услове за добијање лиценце:

A) за грађење, односно извођење радова на објектима за 
које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње,
2. грађевинских радова на објектима хидроградње;
Б) за грађење, односно извођење радова на објектима 

за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 
самоуправе, и то: 

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-2316/16, од 18.10.2016. 
године, и Лиценца број: ПЛ-1052/2016, од 18.10.2016. го-
дине.

Лиценца важи од 16.8.2017. године до 18.10.2020. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-746/17 
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1659
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Прогрес-градња” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Прогрес-градња” д.о.о. Бања Лука 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-2062/16, од 25.7.2016. 
године, и Лиценца број: ПЛ-0972/2016, од 25.7.2016. годи-
не.

Лиценца важи од 16.8.2017. године до 16.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-755/17 
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1660
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Елко” д.о.о. Источ-
но Сарајево за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Елко” д.о.о. Источно Сарајево испуња-
ва услове за добијање лиценце за грађење, односно извође-
ње радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје 
орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења.

Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености усло-
ва за грађење објеката, односно извођење радова, број: 
15.03-361-548/13, од 3.9.2013. године, и Лиценца број: ПЛ-
0022/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 25.8.2017. године до 25.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-756/17 
25. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1661
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “15. април” а.д. Више-
град за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), 
члана 82. став 2. 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) и члана 17. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “15. април” а.д. Вишеград испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-503/13, од 3.9.2013. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0043/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 16.8.2017. године до 16.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-757/17 
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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1662
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Голд - MГ” д.о.о. 
Доњи Жабар за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Голд - MГ” д.о.о. Доњи Жабар испуња-
ва услове за добијање лиценце за грађење, односно извође-
ње радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје 
орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 16.8.2017. године до 16.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-762/17 
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1663
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Интегра инжењеринг” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Интегра инжењеринг” д.о.о. Бања Лука 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. грађевинских радова на објектима нискоградње,
3. грађевинских радова на објектима хидроградње,
4. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-

троенергетских постројења,
5. дијела машинске фазе, област термотехнике, инста-

лације гријања, гаса, вентилације и климатизације,
6. дијела машинске фазе, машинска постројења и ме-

талне конструкције у грађевинарству.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03.361-542/13, од 3.9.2013. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0057/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 16.8.2017. године до 16.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 

грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-763/17 
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1664
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Металбос” д.о.о. Србац 
за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника о условима за издава-
ње и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Металбос” д.о.о. Србац испуњава усло-
ве за добијање лиценце за грађење, односно извођење ра-
дова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 25.8.2017. године до 25.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-774/17 
25. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1665
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Проинг-грађеви-
нар” д.о.о. Тузла за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 
и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Проинг-грађевинар” д.о.о. Тузла испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 

грађење објеката, број: 15.03-361-2291/16, од 29.9.2016. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-1034/2016, од 29.9.2016. године.

Лиценца важи од 25.8.2017. године до 29.9.2020. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.
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Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”.
Број: 15.03-361-809/17 
25. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1666
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еколо-

гију Републике Српске, на захтјев “АРС инжењеринг” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на осно-
ву чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника о условима за издавање 
и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “АРС инжењеринг” д.о.о. Бања Лука 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње,
2. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-

троенергетских постројења,
3. дијела машинске фазе, машинска постројења и ме-

талне конструкције у грађевинарству.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 

грађење објеката, број: 15.03-361-1386/15, од 2.10.2015. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0718/2015, од 2.10.2015. године.

Лиценца важи од 25.8.2017. године до 27.4.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-800/17 
25. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1667
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев Казнено-поправног за-
вода Бања Лука - Привредне јединице “Туњице” Бања Лука 
за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника о условима за издава-
ње и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да Казнено-поправни завод Бања Лука - 
Привредна јединица “Туњице” Бања Лука испуњава услове 
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова 
на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган једи-
нице локалне самоуправе, и то:

1. дијела машинске фазе, област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације,

2. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 
за грађење објеката, број: 15.03-361-543/13, од 3.9.2013. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0074/2013, од 3.9.2013. године.

Лиценца важи од 25.8.2017. године до 25.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-798/17 
25. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1668
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Гетрис” д.о.о. Бања 
Лука за издавање лиценце за вршење енергетског прегле-
да зграда, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 23. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ 

ПРЕГЛЕДА ЗГРАДА 

Утврђује се да “Гетрис” д.о.о. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за вршење енергетског прегле-
да зграда, и то:

1. енергетског прегледа зграда за које грађевинску до-
зволу издаје орган јединице локалне самоуправе.

Лиценца важи од 10.8.2017. године до 10.8.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-573/17 
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1669
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Радис” д.о.о. Источно 
Ново Сарајево за издавање лиценце за вршење енергетског 
прегледа зграда, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и члана 23. Правилника о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ 

ПРЕГЛЕДА ЗГРАДА 

Утврђује се да “Радис” д.о.о. Источно Ново Сарајево 
испуњава услове за добијање лиценце за вршење енергет-
ског прегледа зграда, и то:

1. енергетског прегледа зграда за које грађевинску до-
зволу издаје орган јединице локалне самоуправе.

Лиценца важи од 2.8.2017. године до 2.8.2021. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
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грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-650/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1670
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Niwex” д.о.о. Дер-
вента за издавање лиценце за вршење енергетског прегле-
да зграда, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. 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) и члана 23. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ 

ПРЕГЛЕДА ЗГРАДА 

Утврђује се да “Niwex” д.о.о. Дервента испуњава усло-
ве за добијање лиценце за вршење енергетског прегледа 
зграда, и то:

1. енергетског прегледа зграда за које грађевинску до-
зволу издаје орган јединице локалне самоуправе.

Лиценца важи од 2.8.2017. године до 2.8.2021. године, 
а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-704/17 
2. августа 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1671
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Репу-

блике Српске, на основу члана 2. тачка р) Закона о заштити 
на раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 
и 13/10) и Рјешења број: 16-04/3-170-198/17, од 12.9.2017. 
године, о испуњености услова из члана 25. Правилника о 
превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору 
угроженом експлозивном атмосфером (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 79/11),  и з д а ј е

ЛИЦЕНЦУ
Завод за заштиту на раду д.о.о. Сарајево, ПЈ Бања Лука, 

испуњава услове за обављање послова из области заштите на 
раду у простору угроженом експлозивном атмосфером, и то:

- правно лице може да води послове заштите на раду 
код послодаваца који имају простор угрожен експлозивном 
атмосфером,

- врши оспособљавање радника за безбједан рад, у сми-
слу заштите на раду, који раде или бораве у простору угро-
женом експлозивном атмосфером,

- врши израду акта о процјени ризика код послодавца у 
простору угроженом експлозивном атмосфером,

- обавља превентивне и периодичне прегледе и испитива-
ња средстава за рад и услова радне средине, у смислу заштите 
на раду, у простору угроженом експлозивном атмосфером.

Ова лиценца издаје се на период од четири године, и то 
од 1.9.2017. године до 1.9.2021. године, након чега подлије-
же обнављању.

Лиценца се објављује у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”.
Број регистра: 1/17
12. септембра 2017. године Министар,
Бања Лука Миленко Савановић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16) и члана 
17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 
19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управ-
ни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Срп-
ске, на IX редовној сједници, одржаној 28.9.2017. године,  
д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
I

У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/16, 83/16, 
94/16, 1/17, 7/17, 23/17, 29/17 и 86/17) у Прилогу - Цје-
новник здравствених услуга Фонда здравственог осигу-
рања Републике Српске, који је објављен на интернет стра-
ници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org, у дјелатности: 2500 
- Хемодијализа услуга, код услуга под шифрама 2500050 и 
2500102 мијења ју се назив и цијена услуге, како слиједи:

Шифра услуге Назив услуге Цијена у 
КМ

2500050 Дијализни третман (ХД) 201,45
2500102 Дијализни третман (ХДФ) 201,45

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а при-

мјењује се од 1.9.2017. године.
У складу са овом одлуком извршиће се измјене у пре-

гледу Цјеновника здравствених услуга на интернет страни-
ци Фонда: www.zdravstvo-srpske.org, а исте ће се објавити у 
“Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-5809-3/17 Предсједник
28. септембра 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Централна изборна комисија 
Босне и Херцеговине

На основу члана 3.6 став (2) тачка е), а у вези са чланом 
14.3 став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине (“Слу-
жбени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), Одлуке о расписивању и одр-
жавању пријевремених избора за начелника општине Тр-
ново (“Службени гласник БиХ”, број 57/17), члана 13. став 
(2) и члана 18. Правилника о вођењу Централног бирачког 
списка (“Службени гласник БиХ”, брoj 32/16), Централна 
изборна комисија Босне и Херцеговине, на 46. сједници, 
одржаној 21.9.2017. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О ЗАКЉУЧИВАЊУ И ПОТВРЂИВАЊУ БРОЈА БИРАЧА 
УПИСАНИХ У ИЗВОД ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ 

СПИСКА ЗА БИРАЧЕ КОЈИ ГЛАСАЈУ ПУТЕМ МОБИЛНОГ 
ТИМА ЗА ПРИЈЕВРЕМЕНЕ ИЗБОРЕ ЗА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ ТРНОВО, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 
24.9.2017. ГОДИНЕ 

Члан 1.
(1) Овом одлуком утврђује се број уписаних бирача у 

извод из Централног бирачког списка за бираче који гласају 
путем мобилног тима за потребе спровођења пријевреме-
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них избора за начелника општине Трново, који ће се одржа-
ти 24.9.2017. године.

(2) У извод из Централног бирачког писка за бираче 
који гласају путем мобилног тима, закључно са подацима 
на дан 14.9.2017. године, уписано је 29 бирача. 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објави-

ће се у “Службеном гласнику БиХ”, “Службеним нови-

нама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Републике 
Српске”, “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ” и 
на веб-страници Централне изборне комисије БиХ www.
izbori.ba.

Број: 06-1-07-2-894-78/17
21. септембра 2017. године Предсједница,
Сарајево Др Ирена Хаџиабдић, с.р.
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