
На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у ве зи са чла ном 180. став 2. За ко на о при вред -
ним дру штви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 127/08, 59/09 и 100/11), чла на 10. За ко на о јав ним пред -
у зе ћи ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04
и 78/11) и тач ком XI II Од лу ке Вла де о осни ва њу “Гас-рес”
д.о.о. Ба ња Лу ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 14/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 2. фе -
бру а ра 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
ДРУШТВA СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД ГО ВОР НО ШЋУ 

“ГАС-РЕС” ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА ГА СНЕ ПРО ЈЕК ТЕ 
БА ЊА ЛУ КА

1. Сло бо дан Пу ха лац, ди пло ми ра ни ин же њер по љо -
при вре де, име ну је се за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра
Друш твa са огра ни че ном од го вор но шћу “Гас-рес” пред у -
зе ћа за га сне про јек те Ба ња Лу ка, до из бо ра ди рек то ра у
скла ду са за ко ном.

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

Број: 04/1-012-2-313/12 Пред сјед ник
2. фе бру а ра 2012. го ди не Вла де,
Ба ња Лу ка А лек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 14. став 4. За ко на о за шти ти ста нов ни -
штва од за ра зних бо ле сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 14/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар здра вља и со ци јал -
не за шти те  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА МИ КРО БИ О ЛО ШКЕ ЧИ СТО ЋЕ 

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се кри те ри ју ми ми кро -
би о ло шке чи сто ће, уче ста лост кон тро ле у објек ти ма под
са ни тар ним над зо ром, као и дру гим објек ти ма уко ли ко по -
сто ји епи де ми о ло шка ин ди ка ци ја.

Члан 2.

(1) Кри те ри ју ми ма ми кро би о ло шке чи сто ће, ко ји се на -
ла зе у При ло гу број 1. овог пра вил ни ка и чи не ње гов са -

став ни дио, про пи су је се гра ни ца при хва тљи во сти узор ка с
об зи ром на при сут ност, вр сту и број ми кро ор га ни за ма.

(2) За од ре ђи ва ње кри те ри ју ма ми кро би о ло шке чи сто -
ће спро во де се по ступ ци узи ма ња узо ра ка бри са, оти ска
или ис пир ка за од ре ђи ва ње бро ја и вр сте бак те ри ја на по -
вр ши на ма по стро је ња, опре ме, уре ђа ја, при бо ра, пре во -
зних сред ста ва и ру ку лица ко ја у то ку про из вод ње и про -
ме та до ла зе у до дир са хра ном и пред ме ти ма оп ште упо -
тре бе у чи стом ста њу при пре мље них за упо тре бу, од но сно
за по че так ра да. 

Члан 3.

(1) При хва тљи вост узор ка утвр ђу је се упо ре ђи ва њем
добиjених ре зул та та ис пи ти ва ња с кри те ри ју ми ма ми кро -
би о ло шке чи сто ће.

(2) Узо рак је при хва тљи ве ми кро би о ло шке чи сто ће ако
од го ва ра ми кро би о ло шким кри те ри ју ми ма.

(3) Из у зет но од од ред бе ста ва 2. овог чла на, узо рак мо -
же да бу де при хва тљи ве ми кро би о ло шке чи сто ће уко ли ко
са др жи до 50% ве ћи број аероб них ме зо фил них бак те ри ја
(cfu/ml), на ве де них у При ло гу број 1. овог пра вил ни ка, уз
услов да не са др жи па то ге не бак те ри је.

Члан 4.

(1) Мје сто, број и уче ста лост узи ма ња узо ра ка за кон -
тро лу ми кро би о ло шке чи сто ће за ви си о оби му и вр сти
про из вод ње или пру жа ња услу га.

(2) Ми ни мал ни број узо ра ка за кон тро лу ми кро би о ло -
шке чи сто ће пре ма оби му по сло ва ња на ве ден је у При ло гу
2. овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 5.

(1) Ми кро би о ло шка чи сто ћа објек та је за до во ља ва ју ћа
ако је ма ње од 25% ис пи та них узо ра ка не при хва тљи ве ми -
кро би о ло шке чи сто ће.

(2) Ми кро би о ло шка чи сто ћа објек та је не за до во ља ва ју -
ћа ако је 25% и ви ше ис пи та них узо ра ка не при хва тљи ве
ми кро би о ло шке чи сто ће.

Члан 6.

(1) Про вје ру ми кро би о ло шке чи сто ће обје ка та под са -
ни тар ним над зо ром вр ши Ин сти тут за јав но здрав ство нај -
ма ње јед ном у шест мје се ци.

(2) Не за до во ља ва ју ћа ми кро би о ло шка чи сто ћа објек та
угро жа ва здрав стве ну ис прав ност хра не и пред ме та оп ште
упо тре бе у сми слу оп штих мје ра за спре ча ва ње и су зби ја -
ње за ра зних бо ле сти, те ука зу је на по тре бу пред у зи ма ња
ко рек тив них мје ра и по нов ног ис пи ти ва ња ми кро би о ло -
шке чи сто ће.
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Члан 7.

(1) Оцје ну ми кро би о ло шке чи сто ће објек та за про -
извод њу и про мет хра не да је овлашће на здрав стве на уста -
но ва у ко јој је из вр ше но ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње, a из -
вр ше но ис пи ти ва ње оба ве зно је и тре ба да је са став ни дио
ис пит ног из вје шта ја.

(2) У објек ти ма ко ји има ју уве ден си стем са мо кон тро -
ле раз ви јен у скла ду са на че ли ма си сте ма Ана ли зе опа сно -
сти и кон тро ла кри тич них та ча ка (енгл. Ha zard Analysis
Cri ti cal Con trol Po ints - HACCP) и до бре про из во ђач ке
прак се ис пи ти ва ње ми кро би о ло шке чи сто ће сма тра се ди -
је лом пла на са мо кон тро ле.

(3) Про вје ру си сте ма са мо кон тро ле вр ши Ин сти тут за
јав но здрав ство нај ма ње јед ном мје сеч но.

Члан 8.

Ис пи ти ва ње ми кро би о ло шке чи сто ће оба вља се ме то -
да ма бри са, оти ска или ис пир ка на ве де ним у При ло гу број
3. овог пра вил ни ка, ко ји чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 9.

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

Број: 11/04-020-3/12
10. ја ну а ра 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.
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2. 
������ �� *����+�69' <���� � *��6���� �*-�� '*������ (� ������ ��*�(����< 6� 50 �����9� 15 '������ 
3. �)�(����D(�� ������� �� )�'*� <�����, ��(������ � �������) �������� � ������� ' 

6�������(���� �� *�6�'7�' �6��+(�+�, +�(*���9�, ������+�9�, (�&������ ��-���� 
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8. !��6�+��&� ' ������ (� *��6��' �������&� ' �����)������� *���+�9' (������+�9� 
��(��< *����+�6�, (��� � (��7��) 
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(��7��) ��� (� *�+�-��� �)����7� (�������� -������� (������� -�����) ( ��+���� �6)�+����'>� *�+�-��� 
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��<���� '����9� '������ (� *�+�-���), ����(��>� ��������� *��7� � ���(�+� (ISO 18593:2004, IDT).  
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На осно ву чла на 98. За ко на о здрав стве ној за шти ти
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09) и чла -
на 82. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар
здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу бли ке Срп ске  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ СЕР ТИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ 
УСТА НО ВЕ И СА ДР ЖА ЈУ РЕ ГИ СТРА 

СЕР ТИ ФИ КО ВА НИХ УСТА НО ВА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу је се по кре та ње по ступ ка сер -
ти фи ка ци је, оцје њи ва ње здрав стве не уста но ве, по сту пак
са на ла зи ма оцје њи ва ња, пра ће ње сер ти фи ко ва не здрав -
стве не уста но ве и во ђе ње Ре ги стра сер ти фи ко ва них здрав -
стве них уста но ва.

Члан 2.

(1) Здрав стве на уста но ва под но си за хтјев за сер ти фи ка -
ци ју Аген ци ји за сер ти фи ка ци ју, акре ди та ци ју и уна пре ђе -
ње ква ли те та здрав стве не за шти те Ре пу бли ке Срп ске (у да -
љем тек сту: Аген ци ја). 

(2) Аген ци ја до ста вља здрав стве ној уста но ви упит ник
за из ра ду пла на спро во ђе ња сер ти фи ка ци је, упит ни ка о са -
мо о цје њи ва њу и цје нов ник услу га сер ти фи ка ци је. 

Члан 3.

(1) На осно ву до ста вље них по да та ка од здрав стве не
уста но ве, Аген ци ја до но си план за спро во ђе ње сер ти фи ка -
ци је и до ста вља га здрав стве ној уста но ви за јед но са де фи -
ни са ном ци је ном спро во ђе ња сер ти фи ка ци је.

(2) Ако Аген ци ја утвр ди да до ста вље на до ку мен та ци ја
ни је ком плет на или аде кват но по пу ње на, сер ти фи ка ци ја се
од га ђа и од ре ђу је рок за до ста ву по треб не до ку мен та ци је.

(3) Раз ма тра њем до ста вље них по да та ка Аген ци ја мо же
да утвр ди да здрав стве на уста но ва не испу ња ва усло ве за
сер ти фи ка ци ју и за хтјев за сер ти фи ка ци ју се од би ја.

Члан 4.

Уко ли ко се здрав стве ној уста но ви одо бри план сер ти -
фи ка ци је, здрав стве на уста но ва до ста вља Аген ци ји сље де -
ћу до ку мен та ци ју:

а) рје ше ње о ре ги стра ци ји здрав стве не уста но ве код
над ле жног су да, 

б) пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти -
за ци ји рад них мје ста,

в) ак те ко ји ма се уре ђу је по сту пак пру жа ња здрав стве -
них услу га и

г) до каз о упла ти утвр ђе не ци је не за спро во ђе ње сер ти -
фи ка ци је.

Члан 5.

(1) Аген ци ја име ну је во де ћег оцје њи ва ча. 

(2) Во де ћи оцје њи вач при пре ма и оба вља пре до цје њи -
вач ку по сје ту ра ди упо зна ва ња здрав стве не уста но ве, те
из ра ђу је из вје штај о пре до цје њи ва њу.

(3) На осно ву из вје шта ја о пре до цје њи ва њу, Аген ци ја
пред ла же број и струк ту ру чла но ва ти ма и из ра ђу је про -
грам оцје њи ва ња. 

(4) Пре ма при је дло гу во де ћег оцје њи ва ча, Аген ци ја вр -
ши из бор чла но ва ти ма оцје њи ва ча и од лу чу је о евен ту ал -
ном укљу чи ва њу екс пе ра та у про цес оцје њи ва ња. 

(5) Аген ци ја оба вје шта ва здрав стве ну уста но ву о са -
ста ву оцје њи вач ког ти ма. 

(6) Здрав стве на уста но ва ко ја је у про це су сер ти фи ка -
ци је има пра во да уло жи при мјед бу Аген ци ји на са став
оцје њи вач ког ти ма.

(7) О при мјед би из ста ва 5. овог чла на од лу чу је ди рек -
тор Аген ци је.

Члан 6.

(1) Оцје њи ва ње здрав стве не уста но ве спро во де оцје -
њи ва чи Аген ци је.

(2) Оцје њи вач је не за ви сно ли це ко је спро во ди оцје њи -
ва ње у од но су на ва же ће сер ти фи ка ци о не стан дар де.

(3) Оцје њи ва чи су оспо со бље ни да оба вља ју оцје њи ва -
ње уко ли ко испу ња ва ју сље де ће усло ве:

а) по сје ду ју до вољ но екс перт ског зна ња за обла сти ко -
је ће би ти пред мет оцје њи ва ња,

б) има ју од го ва ра ју ће про фе си о нал но зна ње о функ ци -
ја ма, ак тив но сти ма и при мјен љи вим про це ду ра ма уста но -
ве ко ја је пред мет оцје њи ва ња, 

в) има ју до вољ но зна ња и вје шти на да спро ве ду од го -
вор но оцје њи ва ње здрав стве не уста но ве у од но су на кри -
те ри ју ме стан дар да за сер ти фи ка ци ју,

г) на ла зе се на спи ску оцје њи ва ча/екс пе ра та Аген ци је и

д) не по сто ји су коб ин те ре са о пи та њу пред мет не ор га -
ни за ци је ко ји би мо гао угро зи ти не за ви сност и не при стра -
сност по ступ ка оцје њи ва ња.

Члан 7.

(1) Оцје њи ва ње се вр ши у скла ду са ва же ћим сер ти фи -
ка ци о ним стан дар ди ма.

(2) Сва ки стан дард се са сто ји од гру пе кри те ри ју ма. 

(3) Кри те ри ју ми пре ци зно по ја шња ва ју за хтје ве ко је
по ста вља стан дард. 

(4) Сва ки кри те ри јум се оцје њу је пре ко ин ди ка то ра. 

(5) Ин ди ка то ри омо гу ћа ва ју пре ци зну оцје ну испу ње -
но сти кри те ри ју ма.

(6) Оцје њи вач ки тим про цје њу је сте пен у ко јем су за -
до во ље ни ин ди ка то ри, кри те ри ју ми и стан дар ди.

Члан 8.

(1) Оцје њи вач ки тим спро во ди оцје њи ва ње здрав стве -
не уста но ве по ра ни је утвр ђе ном и уса гла ше ном про гра му
оцје њи ва ња.

(2) Оцје њи ва ње здрав стве не уста но ве спро во ди се:

а) раз го во ром са здрав стве ним рад ни ци ма и здрав стве -
ним са рад ни ци ма здрав стве не уста но ве,

б) пре гле дом ода бра них ме ди цин ских до ку ме на та и до -
ку мен та ци је здрав стве не уста но ве и

в) оби ла ском про сто ри ја уста но ве и пре гле дом ме ди -
цин ске опре ме, уви дом у на чин од ви ја ња про це са ра да.

Члан 9.

(1) На кон за вр ше ног про це са оцје њи ва ња, оцје њи вач ки
тим де фи ни ше на ла зе оцје њи ва ња, а во ђа ти ма при пре ма
из вје штај о оцје њи ва њу. 

(2) Из вје штај о оцје њи ва њу са др жи на ла зе оцје њи ва ња
и при је длог сер ти фи ка ци је оцје њи ва не здрав стве не уста -
но ве. 

(3) На осно ву де фи ни са них на ла за оцје њи ва ња, у из -
вје шта ју се мо же пред ло жи ти: 

а) да се до ди је ли сер ти фи ка ци ја,

б) да се од го ди до дје ла сер ти фи ка ци је уз да ва ње пре по -
ру ка за спро во ђе ње ко рек тив них мје ра и од ре ђи ва ње ро ка
за њи хо во спро во ђе ње и

в) да се не до ди је ли сер ти фи ка ци ја.

Члан 10.

(1) Из вје штај о оцје њи ва њу из ра ђу је се у два при мјер -
ка и до ста вља се ди рек то ру Аген ци је.

(2) Ди рек тор Аген ци је до ста вља Ми ни стар ству из вје -
штај о спро ве де ном по ступ ку сер ти фи ка ци је са пре по ру -
ком о сер ти фи ка ци ји и обра зло же њем.

(3) Ми ни стар, на осно ву из вје шта ја и пре по ру ке Аген -
ци је, рје ше њем по твр ђу је сер ти фи ка ци ју здрав стве не уста -
но ве, ако здрав стве на уста но ва:

а) испу ња ва за хтје ве стан дар да за сер ти фи ка ци ју,
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б) за до во ља ва кри те ри ју ме и пра ви ла, про пи са не од
Аген ци је и 

в) упла ти утвр ђе ну на кна ду за сер ти фи ка ци ју.

Члан 11.

Сер ти фи ко ва на здрав стве на уста но ва при мје њу је и
одр жа ва до стиг ну ти ни во стан дар да си гур но сти у скла ду
са од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 12.

Сер ти фи ко ва на здрав стве на уста но ва ре дов но оба вје -
шта ва Аген ци ју о свим про мје на ма ко је су зна чај не за си -
гур ност, што укљу чу је:

а) про мје ну ор га ни за ци је,

б) про мје ну дје лат но сти,

в) про мје ну ло ка ци је, рад ног про сто ра и/или про стор -
ног ка па ци те та,

г) про мје ну у струк ту ри по треб ног ка дра и

д) про мје не у про це си ма ко је ути чу на си гур ност пру -
жа ња услу га ко је су де фи ни са не у оби му сер ти фи ка ци је.

Члан 13.

Сер ти фи ко ва на здрав стве на уста но ва чу ва све ак те и
дру ге по дат ке ко ји се од но се на оба вља ње ак тив но сти за
ко је је сер ти фи ко ва на и да за по сле ним рад ни ци ма и оцје -
њи ва чи ма Аген ци је омо гу ћи при ступ тим по да ци ма. 

Члан 14.

Сер ти фи ко ва на здрав стве на уста но ва не да је ни ка кве
из ја ве о сво јој сер ти фи ка ци ји ко је се мо гу сма тра ти зло у -
по тре бом до ди је ље не сер ти фи ка ци је.

Члан 15.

Сер ти фи ко ва на здрав стве на уста но ва тре ба да оси гу ра
да ни је дан до ку мент о сер ти фи ка ци ји ни ти би ло ко ји њи -
хов дио не бу де ко ри шћен та ко да до во ди у за блу ду тре ће
ли це.

Члан 16.

Сер ти фи ко ва на здрав стве на уста но ва уко ли ко са зна да
до ла зи до на ру ша ва ња и/или зло у по тре бе сер ти фи ка ци је од
тре ћих ли ца, о то ме без од га ђа ња оба вје шта ва Аген ци ју.

Члан 17.

Сер ти фи ко ва на здрав стве на уста но ва:

а) ин фор ми ше сво је ко ри сни ке и јав ност о сер ти фи ка -
ци ји и

б) тра жи струч но ми шље ње Аген ци је у слу ча ју по тре бе.

Члан 18.

Аген ци ја спро во ди пе ри о дич но пра ће ње сер ти фи ко ва -
не здрав стве не уста но ве, са гла сно го ди шњем пла ну ко ји
до но си Управ ни од бор Аген ци је, а у ци љу утвр ђи ва ња на -
чи на на ко ји уста но ва одр жа ва ста тус стан дар да сер ти фи -
ка ци је.

Члан 19.

Сер ти фи ко ва на здрав стве на уста но ва обез бје ђу је за по -
сле ним рад ни ци ма и оцје њи ва чи ма Аген ци је усло ве за
спро во ђе ње пра ће ња из чла на 18. овог пра вил ни ка.

Члан 20.

Уко ли ко се то ком тра ја ња сер ти фи ка ци је за пи сни ком
утвр де не у са гла ше но сти у си сте му си гур но сти сер ти фи ко -
ва не уста но ве, од сер ти фи ко ва не здрав стве не уста но ве
Аген ци ја ће зах ти је ва ти спро во ђе ње од го ва ра ју ћих мје ра
ра ди от кла ња ња утвр ђе них не пра вил но сти. 

Члан 21.

Мје ре из чла на 20. овог пра вил ни ка зах ти је ва ју се ка да
је сер ти фи ко ва ној уста но ви по треб но до 30 да на за спро во -
ђе ње од го ва ра ју ћих мје ра. 

Члан 22.

Ди рек тор Аген ци је до ста вља Ми ни стар ству из вје штај
о спро ве де ном по ступ ку пра ће ња, из чла на 18. овог пра -

вил ни ка, сер ти фи ко ва не здрав стве не уста но ве са пре по ру -
ком о сер ти фи ка ци ји и обра зло же њем.

Члан 23.

(1) Ре ги стар сер ти фи ко ва них здрав стве них уста но ва
са др жи сље де ће по дат ке:

а) на зив сер ти фи ко ва не здрав стве не уста но ве,

б) стандардe по ко ји ма је из вр ше но оцје њи ва ње,

в) број рје ше ња о сер ти фи ка ци ји и да тум из да ва ња и

г) по дат ке о уки да њу и пре стан ку сер ти фи ка ци је.

(2) Ре ги стар сер ти фи ко ва них здрав стве них уста но ва
мје сеч но се ажу ри ра у скла ду са про мје на ма ста ту са сер ти -
фи ко ва них здрав стве них уста но ва.

Члан 24.

(1) Аген ци ја или уче сни ци у по ступ ку сер ти фи ка ци је
оба ве зни су да чу ва ју све ин фор ма ци је ко је до би ју то ком
по ступ ка сер ти фи ка ци је, као по слов ну тај ну. 

(2) Аген ци ја пред у зи ма по треб не мје ре да та кве ин фор -
ма ци је бу ду до ступ не са мо ли ци ма ко ја су укљу че на у по -
сту пак сер ти фи ка ци је и не ће их от кри ва ти тре ћој стра ни
без пи са не са гла сно сти овла шће ног ли ца под но си о ца за -
хтје ва/сер ти фи ко ва не уста но ве, осим у слу ча ју ка да је то
пред ви ђе но за ко ном или дру гим про пи сом.

Члан 25.

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

Број:11/04-020-1/12 
5. јануара 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

471

На осно ву чла на 11. став 5. За ко на о ки не ма то гра фи ји
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
брoj 37/09) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О СА ДР ЖА ЈУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ 
ПРО ДУ ЦЕ НА ТА, ДИ СТРИ БУ ТЕ РА И ПРИ КА ЗИ ВА ЧА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се са др жај и на чин во ђе ња
Еви ден ци је про ду це на та, ди стри бу те ра и при ка зи ва ча ки -
не ма то граф ских дје ла (у да љем тек сту: Еви ден ци ја) у Ре -
пу бли ци Срп ској (у да љем тек сту: Ре пу бли ка). 

Члан 2.

(1) У Еви ден ци ју се под истим усло ви ма упи су ју сви
про ду цен ти, ди стри бу те ри и при ка зи ва чи ко ји се ба ве ки -
не ма то граф ском про дук ци јом, ди стри бу ци јом и јав ним
при ка зи ва њем ки не ма то граф ских дје ла, као основ ном или
спо ред ном дје лат но шћу.

(2) У Еви ден ци ју се упи су ју по да ци ко ји омо гу ћа ва ју
по у здан, све о бу хва тан и вје ро до сто јан увид у по дат ке о ли -
ци ма ко ја се ба ве ки не ма то граф ском дје лат но шћу.

Члан 3.

У скла ду са чла ном 2. овог пра вил ни ка, у Еви ден ци ју
се упи су ју и ди стри бу те ри те ле ви зиј ских про гра ма, ка -
блов ских, са те лит ских, ин тер нет и мо бил них опе ра те ра,
ко ји на би ло ко ји на чин вр ше ди стри бу ци ју ки не ма то граф -
ских дје ла на ми је ње них јав ном еми то ва њу. 

Члан 4.

Еви ден ци ју во ди Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре (у
да љем тек сту: Ми ни стар ство). 

Члан 5.

(1) Еви ден ци ја се во ди у књи зи уве за ној у ко ри це твр -
дог по ве за, фор ма та А3. 
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(2) Ли сто ви књи ге су из ра ђе ни на би је лом па пи ру, а све
стра ни це ли сто ва се овје ра ва ју. 

(3) На пред њој стра ни ци ко ри ца, у гор њем сред њем ди -
је лу оти сну те су ри је чи: “Ми ни стар ство про свје те и кул ту -
ре”, а на сре ди ни пред ње стра ни це ко ри ца оти сну те су ри -
је чи: “Еви ден ци ја про ду це на та, ди стри бу те ра и при ка зи ва -
ча ки не ма то граф ских дје ла у Ре пу бли ци Срп ској”. 

(4) Из глед пред ње стра ни це ко ри ца на ла зи се у При ло -
гу број 1., ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 6.

(1) У Еви ден ци ју се уно се сље де ћи по да ци:

а) ред ни број упи са у Еви ден ци ју;

б) на зив про ду цен та, ди стри бу те ра и при ка зи ва ча;

в) сје ди ште и адре са про ду цен та, ди стри бу те ра и при -
ка зи ва ча;

г) на зив и адре са осни ва ча;

д) ли це овла шће но за за сту па ње;

ђ) број и да тум ак та о осни ва њу прав ног ли ца ко је се
ба ви ки не ма то граф ском дје лат но шћу (про ду цент ском дје -
лат но шћу, ди стри бу тер ском дје лат но шћу и дје лат но шћу
јав ног при ка зи ва ња ки не ма то граф ских дје ла);

е) да тум и по че так ба вље ња дје лат но шћу про дук ци је, ди -
стри бу ци је и јав ног при ка зи ва ња ки не ма то граф ских дје ла;

ж) дје лат ност:

1) основ на,

2) спо ред на;

з) број и да тум рје ше ња о упи су у суд ски ре ги стар
прав ног ли ца ко је се ба ви дје лат но шћу про дук ци је, ди -
стри бу ци је и јав ног при ка зи ва ња ки не ма то граф ских дје ла;

и) да тум упи са у Еви ден ци ју;

ј) да тум бри са ња из Еви ден ци је и

к) на по ме на.

(2) Уз за хтјев за упис у Еви ден ци ју, ко ји се до ста вља
Ми ни стар ству, про ду цент, ди стри бу тер и јав ни при ка зи вач
ду жан је да, по ред по да та ка на ве де них у ста ву 1. овог чла -
на, до ста ви до ка зе о испу ње но сти усло ва за оба вља ње дје -
лат но сти про дук ци је, ди стри бу ци је и јав ног при ка зи ва ња,
у скла ду са чла ном 11. За ко на. 

(3) Из глед уну тра шњих стра ни ца Еви ден ци је на ла зи се
у При ло гу број 2., ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 7.

(1) Упис про ду це на та, ди стри бу те ра и при ка зи ва ча ки -
не ма то граф ских дје ла у Еви ден ци ју вр ши се руч но, на
осно ву при ја ве и са по да ци ма на ве де ним у чла ну 6. овог
пра вил ни ка.

(2) При ја ве и при ло зи са по да ци ма из ста ва 1. овог чла -
на чу ва ју се по себ но за сва ког про ду цен та, ди стри бу те ра и
при ка зи ва ча ки не ма то граф ских дје ла.

Члан 8.

(1) Упис про мје не од ре ђе не чи ње ни це или по да тка упи -
са ног у Еви ден ци ју вр ши се у од го ва ра ју ћој ру бри ци Еви -
ден ци је, не по сред но ис под основ ног упи са, ко ји се пре цр -
та ва ко сом ли ни јом.

(2) У слу ча ју ка да су ру бри ке ко је се од но се на из мје ну
од го ва ра ју ћих по да та ка до кра ја по пу ње не, упи си ва ње се
на ста вља на сље де ћој сло бод ној стра ни ци Еви ден ци је. 

Члан 9.

Из мје на упи са и бри са ње из Еви ден ци је вр ши се на
осно ву за хтје ва про ду цен та, ди стри бу те ра и при ка зи ва ча
ки не ма то граф ских дје ла.

Члан 10.

(1) Бри са ње про ду це на та, ди стри бу те ра и при ка зи ва ча
ки не ма то граф ских дје ла вр ши се пре цр та ва њем свих чи -
ње ни ца и по да та ка упи са них у Еви ден ци ју, а ко ји се од но -
се на тог про ду цен та, ди стри бу те ра и јав ног при ка зи ва ча. 

(2) Пре цр та ва ње се вр ши двје ма па ра лел ним ко сим ли -
ни ја ма.

(3) Ли сто ви се не сми ју ци је па ти, ки да ти, ни ти се сми -
ју про из вољ но ми је ња ти упи са ни по да ци.

Члан 11.

Про ду цен ти, ди стри бу те ри и при ка зи ва чи ки не ма то -
граф ских дје ла ко ји се на дан сту па ња на сна гу овог пра -
вил ни ка ба ве кинематогрaфском дје лат но шћу ду жни су да
се упи шу у Еви ден ци ју у ро ку од три мје се ца од да на сту -
па ња на сна гу овог пра вил ни ка. 

Члан 12.

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

Број: 07.041/020-39/12
19. ја ну ара 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Ан тон Ка си по вић, с.р.
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На осно ву чла на 60. став 3. За ко на о упра вља њу от па -
дом (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 53/02 и
65/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви -
нар ство и еко ло ги ју  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НА ЧИ НУ УПРА ВЉА ЊА ОТ ПАД НИМ ГУ МА МА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком де таљ ни је се про пи су ју на чин и по -
сту пак упра вља ња от пад ним гу ма ма у ко је убра ја мо гу ме:
мо тор них во зи ла (ауто мо би ла, ауто бу са, ка ми о на, мо то ци ка -
ла и дру гих пре во зних сред ста ва), по љо при вред них и гра ђе -
вин ских ма ши на, при ко ли ца, ле тје ли ца, вуч них ма ши на,
дру гих ма ши на и уре ђа ја и оста лих слич них про из во да ко је
вла сник од ба цу је или на мје ра ва да од ба ци због оште ће ња,
ис тро ше но сти, ис те ка ро ка тра ја ња или дру гих раз ло га.

Члан 2.

(1) Упра вља ње от пад ним гу ма ма је скуп мје ра ко је обу -
хва та ју: са ку пља ње, тран спорт, скла ди ште ње и трет ман от -
пад них гу ма.

(2) Пра во оба вља ња дје лат но сти упра вља ња от пад ним
гу ма ма сти че се на осно ву до зво ле ко ја се до би ја у скла ду
са За ко ном о упра вља њу от па дом (у да љем тек сту: За кон).

Члан 3.

(1) Упра вља ње от пад ним гу ма ма вр ши се на на чин и по
по ступ ку ко јим се обез бје ђу је за шти та здра вља љу ди и жи -
вот не сре ди не.

(2) От пад не гу ме не мо гу се па ли ти и од ла га ти на де по -
ни ју.

Члан 4.

(1) Вла сник от пад них гу ма је фи зич ко или прав но ли це
ко је уче ству је у про ме ту от пад них гу ма као по сред ни др жа -
лац от пад них гу ма, као и прав но или фи зич ко ли це чи јом
дје лат но шћу стал но или по вре ме но на ста ју от пад не гу ме.

(2) Ли це из ста ва 1. овог чла на пре да је от пад не гу ме са -
ку пља чу от пад них гу ма и/или ли цу ко је вр ши скла ди ште -
ње от пад них гу ма, од но сно ли цу ко је вр ши трет ман от пад -
них гу ма.

Члан 5.

(1) От пад не гу ме од вла сни ка от пад них гу ма мо гу пре -
у зе ти:

а) са ку пљач от пад них гу ма и⁄или ли це ко је вр ши тран -
спорт от пад них гу ма,

б) ли це ко је вр ши скла ди ште ње от пад них гу ма и

в) ли це ко је вр ши трет ман от пад них гу ма. 

(2) При ли ком пре да је от пад них гу ма вла сник от пад них
гу ма не пла ћа на кна ду са ку пља чу от пад них гу ма и/или ли -
цу ко је вр ши тран спорт от пад них гу ма, ли цу ко је вр ши
скла ди ште ње от пад них гу ма ни ти ли цу ко је вр ши трет ман
от пад них гу ма.

Члан 6.

(1) Вла сник от пад них гу ма, са ку пљач от пад них гу ма,
ли це ко је вр ши тран спорт от пад них гу ма, ли це ко је вр ши
скла ди ште ње от пад них гу ма и ли це ко је вр ши трет ман от -
пад них гу ма по пу ња ва ју Обра зац о кре та њу от пад них гу ма.

(2) Из глед Обра сца из ста ва 1. овог чла на и упут ство за
ње го во по пу ња ва ње на ла зе се у при ло зи ма 1. и 2. овог пра -
вил ни ка, ко ји чи не ње гов са став ни дио.

Члан 7.

Са ку пља ње и тран спорт от пад них гу ма вр ше се на на -
чин ко ји је про пи сан за са ку пља ње и тран спорт от па да у
скла ду са За ко ном.

Члан 8.

(1) Скла ди ште ње от пад них гу ма вр ши се у скла ди шту
ко је мо же би ти за тво ре но или отво ре но и ко је има опре му
за уто вар и ис то вар от пад них гу ма.

(2) Отво ре но скла ди ште тре ба да се на ла зи на бе тон -
ској под ло зи огра ђе но огра дом ми ни мал не ви си не два ме -
тра.

(3) Скла ди ште тре ба да бу де под од ре ђе ним над зо ром
ко ји спре ча ва при ступ нео вла шће ним ли ци ма и тре ба да
по сје ду је од го ва ра ју ћи си стем за за шти ту од по жа ра, у
скла ду са по себ ним про пи сом.

Члан 9.

Трет ман от пад них гу ма об у хва та ре ци кла жу от пад них
гу ма и ко ри шће ње от пад них гу ма у енер гет ске свр хе.

Члан 10.

Трет ман от пад них гу ма вр ши се у по стро је њу ко је
испу ња ва усло ве утвр ђе не За ко ном и дру гим про пи си ма у
по гле ду мје ра за спре ча ва ње, сма њи ва ње и от кла ња ње мо -
гу ћих штет них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Члан 11.

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

Број: 15.04-020-40/12
6. фе бру а ра 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Сре брен ка Го лић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 95. За ко на о
за шти ти жи вот не сре ди не - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10), чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08) и чла на 7. Пра вил ни -
ка о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 15/07 и 36/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ 
ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ИЗ ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ 

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

1. Утвр ђу је се да “Тех нич ко - еко ло шки за вод” д.о.о.
Ба ња Лу ка испу ња ва усло ве за оба вља ње дје лат но сти из
обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка од
че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра испу -
ње но сти усло ва за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не вр ши ће се у скла ду са од ред ба ма За ко -
на о за шти ти жи вот не сре ди не и Пра вил ни ка о усло ви ма за
оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 22-Е/08
25. ја ну а ра 2012. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 34. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ДО КУ МЕН ТА
ПРО СТОР НОГ УРЕ ЂЕ ЊА

1. Утвр ђу је се АД “Про јект” Ба ња Лу ка испу ња ва усло -
ве за из ра ду до ку мен та про стор ног уре ђе ња - стра те ги ја,
про стор них и ур ба ни стич ких пла но ва, зо нинг пла но ва и
ре гу ла ци о них пла но ва, ур ба ни стич ких про је ка та и пла но -
ва пар це ла ци је.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка од
че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра испу -
ње но сти усло ва за израду документа просторног уређења вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4726/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

475

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 34. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ДО КУ МЕН ТА
ПРО СТОР НОГ УРЕ ЂЕ ЊА

1. Утвр ђу је се да Би ро за про јек то ва ње и ин же ње ринг
“Град про јект” д.о.о. Ба ња Лу ка испу ња ва усло ве за из ра ду

до ку мен та про стор ног уре ђе ња - зо нинг пла но ва и ре гу ла -
ци о них пла но ва.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за израду документа просторног уре-
ђења вр ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и
гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4751/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лу ка Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 34. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ДО КУ МЕН ТА
ПРО СТОР НОГ УРЕ ЂЕ ЊА

1. Утвр ђу је се да “АГ Про јект” д.о.о. Пр ња вор испу ња -
ва усло ве за из ра ду до ку мен та про стор ног уре ђе ња - ур ба -
ни стич ких про је ка та и пла но ва пар це ла ци је.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за израду документа просторног уре-
ђења вр ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и
гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4752/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 34. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ДО КУ МЕН ТА
ПРО СТОР НОГ УРЕ ЂЕ ЊА

1. Утвр ђу је се да “Ин ду стро про јект” а.д. При је дор
испу ња ва усло ве за из ра ду до ку мен та про стор ног уре ђе ња
- ур ба ни стич ких про је ка та и пла но ва пар це ла ци је.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду до ку мен та про стор ног уре -
ђе ња вр ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и
гра ђе њу

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4788/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
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ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХ НИЧ КЕ 
ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Пре вен ти ва” д.о.о. Ба ња Лу ка испу -
ња ва усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за објек те
из обла сти те ле ком ни ка ци ја и ди је ла тех нич ке до ку мен та -
ци је - елек тро фа за за објек те за ко је одо бре ње за гра ђе ње
из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар -
ство и еко ло ги ју и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - ма -
шин ска, елек тро и тех но ло шка фа за за објек те за ко је одо -
бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве. 

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен ца број: 3781/09,
од 14. фе бру а ра 2009. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4728/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХ НИЧ КЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Ин сти тут за хи дро тех ни ку и еко ло -
ги ју” д.о.о. Дво ро ви, Би је љи на, испу ња ва усло ве за из ра ду
тех нич ке до ку мен та ци је за објек те хи ро град ње за ко је одо -
бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре -
ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4729/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХ НИЧ КЕ 
ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Bo sna - S” д.о.о. Са ра је во испу ња ва
усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - ма шин -

ска фа за за објек те за ко је одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми -
ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло -
ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4730/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХ НИЧ КЕ 
ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Me di um” д.о.о. Би је љи на испу ња ва
усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је за објек те
ви со ко град ње - ар хи тек тон ска фа за за које одо бре ње за
гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра -
ђе ви нар ство и еко ло ги ју и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је
- ар хи тек тон ска, кон струк тив на и елек тро фа за за објек те
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4731/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

482

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХ НИЧ КЕ 
ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Про јект - ин жи ње ринг” д.о.о. Лак та -
ши испу ња ва усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за
објек те ни ско град ње, хи дро град ње и ди је ла тех нич ке до ку -
мен та ци је - ар хи тек тон ска и кон струк тив на фа за за објек те
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4732/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХ НИЧ КЕ 

ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Unis” Ин сти тут д.о.о. Ис точ но Са ра -
је во - Па ле испу ња ва усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен -
та ци је - ар хи тек тон ска, кон струк тив на, ма шин ска, елек тро
и тех но ло шка фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4733/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

484

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХ НИЧ КЕ 

ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

1. Утвр ђу је се да ГП “Ne coms - pro ject” д.о.о. Би је љи на
испу ња ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је -
ар хи тек тон ска и кон струк тив на фа за за објек те за које одо -
бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4734/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

485

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Zo ing” д.о.о. Но ви Град испу ња ва
усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - ар хи тек -
тон ска и кон струк тив на фа за за објек те за које одо бре ње за
гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4735/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

486

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Хо ри зонт” д.о.о. Ба ња Лу ка испу ња -
ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је за
објек те ви со ко град ње - ар хи тек тон ска фа за за које одо бре -
ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4736/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

487

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Ин жи ње ринг 1” д.о.о. Је лах испу ња -
ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - кон -
струк тив на фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из -
да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4737/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

488

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да MХ ЕРС - ЗП “Елек тро кра ји на” а.д.
Ба ња Лу ка испу ња ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до -
ку мен та ци је - елек тро фа за за објек те за које одо бре ње за
гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра -
ђе ви нар ство и еко ло ги ју и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је
- ар хи тек тон ска, кон струк тив на и елек тро фа за за објек те
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4738/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

489

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Ири тел” а.д. Бе о град испу ња ва усло -
ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за објек те из обла сти
те ле ко му ни ка ци ја и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - елек -
тро фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми -
ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло -
ги ју. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4739/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

490

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да ДОО “Тел рад” Би је љи на испу ња ва
усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за објек те из
обла сти те ле ко му ни ка ци ја и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци -
је - елек тро фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње
изда је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар -
ство и еко ло ги ју. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра

испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4740/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

491

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Lu dan en gi ne e ring” д.о.о. Бе о град
испу ња ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је
- кон струк тив на, ма шин ска, елек тро и тех но ло шка фа за за
објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4746/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

492

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да Би ро за про јек то ва ње и ин же ње ринг
“Град про јект” д.о.о. Ба ња Лу ка испу ња ва усло ве за из ра ду
тех нич ке до ку мен та ци је за објек те ни ско град ње и ди је ла
тех нич ке до ку мен та ци је - ар хи тек тон ска и елек тро фа за за
објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју и тех -
нич ке до ку мен та ци је за објек те хи дро град ње и ди је ла тех -
нич ке до ку мен та ци је - ар хи тек тон ска, ма шин ска и елек тро
фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен ца број:
4448/2011, од 4. апри ла 2011. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4753/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и

еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да АД “Ро ма ни ја пу те ви” Со ко лац испу -
ња ва усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за објек те
ни ско град ње и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - кон струк -
тив на фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми -
ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло -
ги ју. 

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен ца број: 3415/07,
од 22. де цем бра 2007. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4754/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

494
Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и

еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Ин те грал ин же ње ринг” а.д. Лак та ши
испу ња ва усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за
објек те ни ско град ње, хи дро град ње и ви со ко град ње - ар хи -
тек тон ска, кон струк тив на, ма шин ска и елек тро фа за за које
одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но
уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4757/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

495
Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и

еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Euro lux” д.о.о. Љу бља на испу ња ва
усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за објек те из

обла сти те ле ко му ни ка ци ја и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци -
је - елек тро фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње
изда  је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар -
ство и еко ло ги ју. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4761/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

496

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Sa max” д.о.о. Ба ња Лу ка испу ња ва
усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - кон -
струк тив на фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње
изда је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен ца број: 3747/08,
од 22. но вем бра 2008. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4765/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

497

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Ге о пут” д.о.о. Ба ња Лу ка испу ња ва
усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за објек те ни ско -
град ње, хи дро град ње и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је -
ар хи тек тон ска и елек тро фа за за објек те за које одо бре ње
за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње,
гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју и ди је ла тех нич ке до ку мен та -
ци је - ар хи тек тон ска, ма шин ска и елек тро фа за за објек те
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве. 

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен ца број:
4310/2010, од 10. де цем бра 2010. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.
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4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4770/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

498

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Шир бе го вић” д.о.о. Гра ча ни ца испу -
ња ва усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је - ар хи тек -
тон ска, кон струк тив на, ма шин ска и елек тро фа за за објек -
те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за
про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју. 

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен ца број: 3727/08,
од 17. но вем бра 2008. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4775/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

499

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да ДОО “H & G” Ба ња Лу ка испу ња ва
усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - елек тро
фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4776/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

500

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Ђу ро Ђа ко вић ин же ње ринг” д.д.
Сла вон ски Брод испу ња ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич -
ке до ку мен та ци је - ма шин ска фа за за објек те за које одо -
бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре -
ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4780/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

501

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Ro u ting” д.о.о. Ба ња Лу ка испу ња ва
усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за објек те ни ско -
град ње, хи дро град ње и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је за
објек те ви со ко град ње - ар хи тек тон ска фа за за које одо бре -
ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње,
гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју и ди је ла тех нич ке до ку мен та -
ци је - ар хи тек тон ска, хи дро тех нич ка, ма шин ска и елек тро
фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен ца број:
4428/2011, од 23. мар та 2011. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4782/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

502

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “La na co” д.о.о. Ба ња Лу ка испу ња ва
усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - елек тро
фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни -
стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
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испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4785/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

503

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Ме тал” д.о.о. Те слић испу ња ва усло -
ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - ма шин ска
фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4786/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

504

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Астра план” д.о.о. Брч ко Ди стрикт
испу ња ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је
- ар хи тек тон ска, кон струк тив на и елек тро фа за за објек те
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про -
стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју и тех нич ке
до ку мен та ци је за објек те ни ско град ње, хи дро град ње и ви -
со ко град ње - ар хи тек тон ска, кон струк тив на, хи дро тех нич -
ка, ма шин ска и елек тро фа за за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4792/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

505
Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и

еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Елек тро мон та жа Тре би ње” д.о.о.
Тре би ње испу ња ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку -
мен та ци је - елек тро фа за за објек те за које одо бре ње за гра -
ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4801/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Го лић, с.р.

506

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Or bis tec tum” д.о.о. Ба ња Лу ка испу -
ња ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је за
објек те ви со ко град ње - ар хи тек тон ска фа за за објек те за
које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4802/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Го лић, с.р.

507

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Ге о пут” д.о.о. Бе о град испу ња ва
усло ве за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је за објек те ни ско -
град ње за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4803/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Го лић, с.р.
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508

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “ADS stu dio” д.о.о. Са ра је во испу ња -
ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је за
објек те ви со ко град ње - ар хи тек тон ска фа за за које одо бре -
ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње,
гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4804/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Го лић, с.р.

509
Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и

еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Да ле ко вод ТКС” а.д. До бој испу ња -
ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - елек -
тро фа за за објек те за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми -
ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло -
ги ју и ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - кон струк тив на, ма -
шин ска и елек тро фа за за објек те за које одо бре ње за гра -
ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен ца број: 3942/09,
од 8. ав гу ста 2009. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4805/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Го лић, с.р.

510

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “АРС сту дио” д.о.о. Ба ња Лу ка испу -
ња ва усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је - ар -

хи тек тон ска и елек тро фа за за објек те за које одо бре ње за
гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра -
ђе ви нар ство и еко ло ги ју и тех нич ке до ку мен та ци је за
објек те ни ско град ње, хи дро град ње и ди је ла тех нич ке до ку -
мен та ци је - ар хи тек тон ска, ма шин ска и елек тро фа за за
које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве. 

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и ли цен ца број:
4244/2010, од 16. ав гу ста 2010. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4806/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Го лић, с.р.

511

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 72. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ИЗ РА ДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утвр ђу је се да “Si ming tra de” д.о.о. Фо ча испу ња ва
усло ве за из ра ду ди је ла тех нич ке до ку мен та ци је за објек те
ви со ко град ње - ар хи тек тон ска фа за и ди је ла тех нич ке до -
ку мен та ци је за ин ди ви ду ал ни стам бе ни и стам бе но-по -
слов ни обје кат бру то гра ђе вин ске по вр ши не до 400 м² -
елек тро фа за за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве. 

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је вр -
ши ће се у скла ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4807/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Го лић, с.р.

512

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Ан ти кор” д.о.о. Бе о град испу ња ва
усло ве за из во ђе ње за вр шних ра до ва и ма шин ских ин ста -
ла ци ја на објек ти ма за које одо бре ње за гра ђе ње из да је
Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.
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3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4721/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

513

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да Пред у зе ће “Ис коп” д.о.о. Ис точ но Но -
во Са ра је во испу ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско -
град ње и хи дро град ње за које одо бре ње за гра ђе ње из да је
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4722/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

514

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Gu gi com mer ce” дру штво за про мет и
услу ге д.о.о. Бу два испу ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ни -
ско град ње за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4723/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

515

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “Pro dex” Мо дри ча испу ња ва
усло ве за из во ђе ње елек тро ин ста ла ци ја на објек ти ма стан -
дард не кон струк ци је и бру то гра ђе вин ске по вр ши не до

1500 м² за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4724/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

516
Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и

еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да CO “VA - MA” д.о.о. Др вар испу ња ва
усло ве за гра ђе ње обје ка та стан дард не кон струк ци је, бру то
гра ђе вин ске по вр ши не до 1500 м² и укуп не спрат но сти до
пет ета жа, осим ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које
одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у -
пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4725/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

517

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Пре вен ти ва” д.о.о. Ба ња Лу ка испу -
ња ва усло ве за из во ђе ње ра до ва из обла сти те ле ко му ни ка -
ци ја, елек тро ин ста ла ци ја и елек тро е нер гет ских по стро је -
ња са при па да ју ћом опре мом на објек ти ма за које одо бре -
ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње,
гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 4286/2010, од 19. ок то бра 2010.
го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4727/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

518
Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и

еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
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уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “Тел рад” Би је љи на испу ња ва
усло ве за из во ђе ње ра до ва из обла сти те ле ко му ни ка ци ја,
елек тро ин ста ла ци ја и елек тро е нер гет ских по стро је ња са
при па да ју ћом опре мом на објек ти ма за које одо бре ње за
гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра -
ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4741/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

519

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Ири тел” а.д. Бе о град испу ња ва усло -
ве за из во ђе ње ра до ва из обла сти те ле ко му ни ка ци ја и елек -
тро ин ста ла ци ја на објек ти ма за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар -
ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4742/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

520

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да MХ ЕРС - ЗП “Елек тро кра ји на” а.д.
Ба ња Лу ка испу ња ва усло ве за гра ђе ње елек тро е нер гет -
ских, пре но сних и елек тро ди стри бу тив них и при па да ју ћих
обје ка та за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4743/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

521

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Ин жи ње ринг 1” д.о.о. Је лах испу ња -
ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ви со ко град ње, осим ма шин -
ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4744/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

522

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Ши пад ин же ње ринг” д.о.о. Ба ња Лу -
ка испу ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та јед но став не кон -
струк ци је и бру то гра ђе вин ске по вр ши не до 1000 м², осим
ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра -
ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4745/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

523

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “ДОС елек тро” д.о.о. Ба ња Лу ка испу -
ња ва усло ве за из во ђе ње елек тро ин ста ла ци ја и елек тро е -
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нер гет ских по стро је ња са при па да ју ћом опре мом на објек -
ти ма за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4747/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

524

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “Work” Би је љи на испу ња ва
усло ве за из во ђе ње елек тро ин ста ла ци ја, пре но сних си сте -
ма и елек тро е нер гет ских по стро је ња са при па да ју ћом
опре мом на објек ти ма за које одо бре ње за гра ђе ње из да је
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4748/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

525

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “Ара по вац пу те ви” Че лић Рат -
ко ви ћи испу ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско град ње
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4749/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

526

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “Еко пром” Брч ко Ди стрикт испу -
ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско град ње за које одо бре -
ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4750/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

527

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Сан тинг” д.о.о. Па ле испу ња ва усло -
ве за гра ђе ње обје ка та јед но став не кон струк ци је и бру то
гра ђе вин ске по вр ши не до 1000 м², осим ма шин ских и
елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње из да је
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4755/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

528

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Euro lux” д.о.о. Љу бља на испу ња ва
усло ве за из во ђе ње елек тро ин ста ла ци ја и елек тро е нер гет -
ских по стро је ња са при па да ју ћом опре мом на објек ти ма за
које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор -
но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 3947/09, од 8. ав гу ста 2009. го -
ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4756/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Ин те грал ин же ње ринг” а.д. Лак та ши
испу ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ви со ко град ње, ни ско -
град ње и хи дро град ње за које одо бре ње за гра ђе ње из да је
Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4758/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

530

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “5C con struc tion” д.о.о. Са ра је во испу -
ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та хи дро град ње за које одо -
бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре -
ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4759/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

531

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да AД “То пла на” При је дор испу ња ва
усло ве за из во ђе ње ма шин ских ин ста ла ци ја на објек ти ма
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4760/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

532

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “До мо град ња” д.о.о. Че ли нац испу -
ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско град ње и обје ка та
стан дард не кон струк ци је, бру то гра ђе вин ске по вр ши не до
1500 м² и укуп не спрат но сти до пет ета жа, осим ма шин -
ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4762/2011
25. ок то бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

533

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “WE PE Co” Ба ња Лу ка испу ња -
ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ви со ко град ње, осим ма шин -
ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4763/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

534

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Sa max” д.о.о. Ба ња Лу ка испу ња ва
усло ве за из во ђе ње ме тал них и ре шет ка стих кон струк ци ја
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у гра ђе ви нар ству и гра ђе ње oбјеката јед но став не кон -
струк ци је и бру то гра ђе вин ске по вр ши не до 1000 м², осим
ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра -
ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 3748/08, од 22. но вем бра 2008.
го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4764/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

535

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Vin di - tip” д.о.о. Са ра је во испу ња ва
усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско град ње и обје ка та стан -
дард не кон струк ци је, бру то гра ђе вин ске по вр ши не до 1500
м² и укуп не спрат но сти до пет ета жа, осим ма шин ских и
елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње из да је
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4766/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

536

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “Duo Lu jić” Звор ник испу ња ва
усло ве за гра ђе ње обје ка та ви со ко град ње, осим ма шин -
ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4767/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

537

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ГП “ДМ - град ња и мон та жа” д.о.о. Пр -
ња вор испу ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ви со ко град ње,
осим ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за
гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4768/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

538

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Шу мил” д.о.о. Ко зар ска Ду би ца испу -
ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та хи дро град ње и ви со ко град -
ње, осим ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре -
ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 3804/09, од 28. фе бру а ра 2009.
го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4769/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

539

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Тех на” д.о.о. Гра ча ни ца испу ња ва
усло ве за гра ђе ње обје ка та ви со ко град ње, осим ма шин -
ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
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испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4771/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

540

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Alu co” д.о.о. Са ра је во испу ња ва
усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско град ње, за које одо бре ње
за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4772/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

541

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “По ро бић” д.о.о. Тре би ње испу ња ва
усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско град ње, хи дро град ње и
обје ка та стан дард не кон струк ци је, бру то гра ђе вин ске по -
вр ши не до 1500 м² и укуп не спрат но сти до пет ета жа, осим
ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра -
ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 4640/2011, од 10. ав гу ста 2011.
го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4773/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

542

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Шир бе го вић” д.о.о. Гра ча ни ца испу -
ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ви со ко град ње, осим ма -
шин ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе -
ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви -
нар ство и еко ло ги ју.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 3724/08, од 17. но вем бра 2008.
го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4774/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

543

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “H & G” Ба ња Лу ка испу ња ва
усло ве за из во ђе ње елек тро ин ста ла ци ја и елек тро е нер гет -
ских по стро је ња са при па да ју ћом опре мом на објек ти ма,
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4777/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

544

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Сег мент” д.о.о. Тре би ње испу ња ва
усло ве за из во ђе ње елек тро ин ста ла ци ја и елек тро е нер гет -
ских по стро је ња са при па да ју ћом опре мом на објек ти ма,
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4778/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.
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545

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Ђу ро Ђа ко вић ин же ње ринг” д.д.
Сла вон ски Брод испу ња ва усло ве за из во ђе ње ме тал них и
ре шет ка стих кон струк ци ја у гра ђе ви нар ству и из во ђе ње
ма шин ских ин ста ла ци ја на објек ти ма, за које одо бре ње за
гра ђе ње из да је Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра -
ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4779/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

546

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Me tal lum” д.о.о. Сла вон ски Брод
испу ња ва усло ве за из во ђе ње ма шин ских ин ста ла ци ја на
објек ти ма, за које одо бре ње за гра ђе ње из да је Ми ни стар -
ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва за
гра ђе ње и ли цен ца број: 3841/09, од 21. мар та 2009. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4781/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

547

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “При мат ин вест” д.о.о. Лак та ши
испу ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та стан дард не кон струк -
ци је, бру то гра ђе вин ске по вр ши не до 1500 м² и укуп не
спрат но сти до пет ета жа, осим ма шин ских и елек тро ин -
ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни -
це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4783/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

548

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “Тер маг” Ро га ти ца испу ња ва
усло ве за гра ђе ње обје ка та стан дард не кон струк ци је, бру -
то гра ђе вин ске по вр ши не до 1500 м² и укуп не спрат но сти
до пет ета жа, осим ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја, за
које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4784/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

549

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “МБ мо дул” д.о.о. При је дор испу ња -
ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ви со ко град ње, осим ма шин -
ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4787/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

550

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Ко чањ - пром” д.о.о. Че ло пек испу -
ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско град ње и обје ка та
стан дард не кон струк ци је, бру то гра ђе вин ске по вр ши не до
1500 м² и укуп не спрат но сти до пет ета жа, осим ма шин -
ских и елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 3929/09, од 8. ав гу ста 2009. го -
ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4789/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

551

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Herc grad nja” АД Би ле ћа испу ња ва
усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско град ње, хи дро град ње и
ви со ко град ње, осим ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја, за
које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 4504/2011, од 3. ма ја 2011. го -
ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4790/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

552

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Астра план” д.о.о. Брч ко Ди стрикт
испу ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ви со ко град ње, ни ско -
град ње и хи дро град ње, за које одо бре ње за гра ђе ње из да је
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4791/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

553

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Тер мо гра динг” д.о.о. Гац ко испу ња -
ва усло ве за гра ђе ње обје ка та хи дро град ње, ни ско град ње и
обје ка та јед но став не кон струк ци је и бру то гра ђе вин ске по -
вр ши не до 1000 м², из во ђе ње ме тал них и ре шет ка стих кон -
струк ци ја у гра ђе ви нар ству и из во ђе ње ма шин ских и елек -
тро ин ста ла ци ја и елек тро е нер гет ских по стро је ња са при -
па да ју ћом опре мом на објек ти ма за које одо бре ње за гра ђе -
ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 4334/2010, од 21. де цем бра
2010. го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4793/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

554

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Ле о пла стик” д.о.о. Тре би ње испу ња -
ва усло ве за гра ђе ње обје ка та стан дард не кон струк ци је,
бру то гра ђе вин ске по вр ши не до 1500 м² и укуп не спрат но -
сти до пет ета жа, осим ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја,
за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4794/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

555

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
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блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да ДОО “Ме тал мон та жа - Го гић ин жи -
ње ринг” Те слић испу ња ва усло ве за из во ђе ње ма шин ских
ин ста ла ци ја на објек ти ма стан дард не кон струк ци је и бру -
то гра ђе вин ске по вр ши не до 1500 м² за које одо бре ње за
гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4795/2011
10. но вем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

556

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Уни град” д.о.о. Ис точ на Или џа, Ис -
точ но Са ра је во испу ња ва усло ве за гра ђе ње обје ка та ни -
ско град ње и ви со ко град ње, осим ма шин ских и елек тро ин -
ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни -
це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 4020/09, од 7. но вем бра 2009.
го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4796/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

557

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “MDM” д.о.о. Не ве си ње испу ња ва
усло ве за гра ђе ње обје ка та ни ско град ње и обје ка та стан -
дард не кон струк ци је, бру то гра ђе вин ске по вр ши не до 1500
м² и укуп не спрат но сти до пет ета жа, осим ма шин ских и
елек тро ин ста ла ци ја, за које одо бре ње за гра ђе ње из да је
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4797/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

558

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “HIT ING “ д.о.о. Ба ња Лу ка испу ња -
ва усло ве за из во ђе ње ма шин ских ин ста ла ци ја на објек ти -
ма за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 3951/09, од 8. ав гу ста 2009. го -
ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4798/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

559

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Eлек тро ЈОМ” д.о.о. Ба ња Лу ка
испу ња ва усло ве за из во ђе ње елек тро ин ста ла ци ја и елек -
тро е нер гет ских по стро је ња са при па да ју ћом опре мом на
објек ти ма за које одо бре ње за гра ђе ње из да је ор ган је ди ни -
це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -
ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 4799/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

560

Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 55/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08),  д о н о  с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊЕНО СТИ УСЛО ВА ЗА ГРА ЂЕ ЊЕ ОБЈЕ КА ТА

1. Утвр ђу је се да “Да ле ко вод ТКС” а.д. До бој испу ња -
ва усло ве за из во ђе ње ме тал них и ре шет ка стих кон струк -
ци ја у гра ђе ви нар ству и из во ђе ње ма шин ских и елек тро
ин ста ла ци ја и елек тро е нер гет ских по стро је ња са при па да -
ју ћом опре мом на објек ти ма за које одо бре ње за гра ђе ње
из да је ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње о испу ње но сти усло ва
за гра ђе ње и ли цен ца број: 4241/2010, од 16. ав гу ста 2010.
го ди не.

3. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка

од че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра

испу ње но сти усло ва за гра ђе ње обје ка та вр ши ће се у скла -

ду са За ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу.

4. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -

пу бли ке Срп ске”.

Број: 4800/2011
20. де цем бра 2011. године Министар,
Ба ња Лука Сребренка Голић, с.р.

561

Д О  П У  Н А  Л И  С Т Е

СТАЛ НИХ СУД СКИХ ТУ МА ЧА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ, КО ЈИ СУ ИМЕ НО ВА НИ РЈЕ ШЕ ЊЕМ 
МИ НИ СТРА ПРАВ ДЕ, A У СКЛА ДУ СА ПРА ВИЛ НИ КОМ О СТАЛ НИМ СУД СКИМ ТУ МА ЧИ МА 

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 115/05 и 32/07)

Р. бр. Пре зи ме и име Пре би ва ли ште Адре са Те ле фон                      Је зик 

1. Шушњар Весна Бања Лука Ранка Шипке 17 а 065 535 728 енглески језик

2. Ошап Нина Бања Лука Београдска 3/35 065 860 405 енглески језик

3. Димитрић Маријана Бања Лука Гундулићева 76 065 588 216 енглески језик

4. Шоја Горан Сарајево Карамушићи 66 065 736 575 енглески језик

5. Мешиновић Адела Буква бб 061 853 972 енглески језик

6. Столица Надежда Пале Д. Јевђевића 20 066 121 837 енглески језик

7. Гузина Јована Гацко Солунских добровољаца 4 065 487 118 енглески језик

8. Лукић Сандра Бања Лука Срђе Злопоглеђе 23 065 211 934 енглески језик

9. Костадиновић Митрић 
Данијела Прњавор Карађорђева бб 065 720 104 енглески језик

10. Мирић Данијела Бања Лука Равногорска 12 065 634 900 енглески језик

11. Сичановић Бранкица Бања Лука Николе Пашића 1 065 625 444 енглески језик

12. Лаловић Тијана Бања Лука Југ Богдана 78 065 670 201 енглески језик

13. Вуковић Ведрана Фоча Петра Бојовића бб 065 915 317 енглески језик

14. Кнежевић Наташа Бања Лука Јована Рашковића 8 065 004 559 енглески језик

15. Тубић Бранка Бања Лука Реље Крилатице 9/11 065 837 015 енглески језик

16. Мргуд Новка Источно Сарајево Улица српских владара 25 065 534 939 енглески језик

17. Весић Јована Градишка Кнеза Лазара 2 065 416 490 енглески језик и 
051 814 584 италијански језик 

18. Дујаковић Лејла Зеница Булевар краља Твртка 11 б 061 744 528 њемачки језик

19. Локић Амела Јелах Армије БиХ бб 062 595 196 њемачки језик

20. Бановић Санела Лакташи Цара Душана 88 065 607 796 њемачки језик

21. Поповић Жељко Добој Колубарска 44 а 065 345 910 њемачки језик

22. Гатарић Мирјана Прњавор Штрпци бб 065 905 955 италијански језик

23. Максимовић Борис Челинац Војводе Мишића 30 италијански језик

24. Пекез Ивана Лакташи Владимира Роловића 4 065 904 461 италијански језик

25. Кузмић Анђелка Добој Краља Петра I  28/19 италијански језик

26. Станић Боро Србац М. Видовића 147 065 749 974 италијански језик

27. Вуковић Александра Прњавор Лужани бб 065 756 470 италијански језик

28. Ђурковић Душанка Бијељина Баје Станишића 120 а 065 806 214 италијански језик

Број: 08.020/704-137/11-2
27. фебруара 2012. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Џе рард Сел ман, с.р.

Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-

прав не по сло ве

На осно ву чла на 348. За ко на о ствар ним пра ви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 124/08, 58/09
и 95/11) и чла на 86. ст. 2. и 3. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ди рек тор Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и
имо вин ско-прав не по сло ве  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА РАС ПО ЛА ГА ЊЕ

НЕ ПО КРЕТ НО СТИ МА У СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

СРП СКЕ И ЈЕ ДИ НИ ЦА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се по сту пак јав ног кон -
кур са за рас по ла га ње не по крет но сти ма у сво ји ни Ре пу бли -
ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.
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Члан 2.

Под рас по ла га њем у сми слу За ко на о ствар ним пра ви -
ма (у да љем тек сту: За кон) под ра зу ми је ва се про да ја, од но -
сно оп те ре ће ње пра вом гра ђе ња не по крет но сти у сво ји ни
Ре пу бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Члан 3.

(1) У скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка по сту па ју
Ре пу бли ка Срп ска и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при ли -
ком про да је, од но сно оп те ре ће ња пра вом гра ђе ња не по -
крет но сти у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, по од ред ба ма овог
пра вил ни ка по сту па, при ли ком про да је, од но сно оп те ре ће -
ња пра вом гра ђе ња не по крет но сти, и прав но ли це ко је је
сте кло пра во сво ји не на тим не по крет но сти ма у скла ду са
чла ном 324. ст. 1. и 2. За ко на.

Члан 4.

Про да ја, од но сно оп те ре ће ње пра вом гра ђе ња не по -
крет но сти у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве вр ши се усме ним јав ним над ме та њем – ли ци -
та ци јом (у да љем тек сту: ли ци та ци ја).

Члан 5.

Од лу ку о на чи ну и усло ви ма про да је, од но сно оп те ре -
ће ња пра вом гра ђе ња не по крет но сти у сво ји ни:

a) Ре пу бли ке Срп ске до но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске,

б) је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до но си скуп шти на је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на при је длог на чел ни ка оп -
шти не, од но сно гра до на чел ни ка гра да и

в) прав ног ли ца из чла на 324. став 2. За ко на до но си ор -
ган упра вља ња, на при је длог ди рек то ра тог прав ног ли ца.

Члан 6.

Од лу ку о на чи ну и усло ви ма про да је, од но сно оп те ре -
ће ња пра вом гра ђе ња не по крет но сти не по сред ном по год -
бом, или за мје не не по крет но сти, у скла ду са чла ном 348.
ст. 3. и 4. За ко на, за не по крет но сти ко је су у сво ји ни:

а) Ре пу бли ке Срп ске до но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске,

б) је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до но си скуп шти на је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, на при је длог на чел ни ка оп -
шти не, од но сно гра до на чел ни ка гра да и

в) прав ног ли ца из чла на 324. став 2. За ко на до но си ор -
ган упра вља ња, на при је длог ди рек то ра тог прав ног ли ца.

Члан 7.

Усло ви про да је са др же:

а) по дат ке о не по крет но сти ко ја је пред мет про да је
(вла снич ко и по сје дов но ста ње, ко пи ја ка та стар ског пла на
и од го ва ра ју ћа ур ба ни стич ка до ку мен та ци ја, од но сно дру -
ги по да ци),

б) по чет ну про дај ну ци је ну не по крет но сти, ко ја не мо -
же би ти ни жа од тр жи шне ври јед но сти,

в) на чин по ла га ња ка у ци је, ко ја из но си 10% од по чет не
ци је не не по крет но сти, с тим што тај из нос не мо же би ти
ни жи од 1.000 КМ, ни ти ви ши од 50.000 КМ,

г) на чин и усло ве пла ћа ња ку по про дај не ци је не и

д) ври је ме и на чин пре да је не по крет но сти у по сјед куп -
цу.

Члан 8.

Усло ви оп те ре ће ња пра вом гра ђе ња са др же:

а) по дат ке о не по крет но сти ко ја је пред мет оп те ре ће ња
пра вом гра ђе ња (вла снич ко и по сје дов но ста ње, ко пи ја ка -
та стар ског пла на и од го ва ра ју ћа ур ба ни стич ка до ку мен та -
ци ја, од но сно дру ги по да ци),

б) по чет ну ци је ну мје сеч не за куп ни не не по крет но сти
ко ја је пред мет оп те ре ће ња пра вом гра ђе ња, а та ци је на не
мо же би ти ни жа од про сјеч не мје сеч не за куп ни не за та кву
не по крет ност,

в) на чин по ла га ња ка у ци је, чи ји из нос не мо же би ти
ни жи од 500 КМ, ни ти ви ши од 10.000 КМ,

г) на чин и усло ве пла ћа ња мје сеч не за куп ни не и

д) ври је ме и на чин пре да је не по крет но сти оп те ре ће не
пра вом гра ђе ња у по сјед но си о цу тог пра ва.

Члан 9.

(1) Про да ја, од но сно оп те ре ће ње пра вом гра ђе ња не по -
крет но сти у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве об ја вљу је се пу тем огла са у сред стви ма јав ног
ин фор ми са ња, и то нај ка сни је 15 да на при је да на од ре ђе -
ног за дан ли ци та ци је.

(2) Над ле жни ор ган из чла на 5. овог пра вил ни ка од лу -
чу је у ко јим се сред стви ма јав ног ин фор ми са ња об ја вљу је
оглас о ли ци та ци ји.

(3) При мје рак огла са о ли ци та ци ји исто вре ме но се
исти че на огла сним та бла ма, те се об ја вљу је на ин тер нет
стра ни ци над ле жног ор га на из чла на 5. овог пра вил ни ка.

Члан 10.

Оглас о ли ци та ци ји са др жи:

а) на зив и сје ди ште вла сни ка не по крет но сти ко ја је
пред мет про да је, од но сно пред мет оп те ре ће ња пра вом гра -
ђе ња,

б) усло ве про пи са не чл. 7. и 8. овог пра вил ни ка,

в) дан, час и мје сто одр жа ва ња ли ци та ци је и

г) ври је ме и на чин раз гле да ња не по крет но сти ко ја је
пред мет ли ци та ци је и уви да у до ку мен та ци ју о не по крет -
но сти (вла снич ко и по сје дов но ста ње, ко пи ја ка та стар ског
пла на и од го ва ра ју ћа ур ба ни стич ка до ку мен та ци ја, од но -
сно дру ги по да ци).

Члан 11.

(1) По сту пак ли ци та ци је спро во ди ко ми си ја за спро во -
ђе ње јав ног над ме та ња (у да љем тек сту: Ко ми си ја), ко ју
име ну је над ле жни ор ган из чла на 5. овог пра вил ни ка.

(2) Ко ми си ја се са сто ји од пред сјед ни ка и два чла на, а
сва ки од њих има за мје ни ка.

Члан 12.

(1) Ако не ус пи је пр ва ли ци та ци ја, ли ци та ци ја се по на -
вља.

(2) Ако не ус пи је ни по но вље на ли ци та ци ја, сма тра се
да је јав но над ме та ње без у спје шно.

(3) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на про да ја, од но сно
оп те ре ће ње пра вом гра ђе ња мо же се из вр ши ти не по сред -
ном по год бом, с тим што ци је на не по крет но сти ко ја се
про да је, од но сно ко ја се оп те ре ћу је пра вом гра ђе ња не мо -
же би ти ни жа од тр жи шне ци је не те не по крет но сти.

Члан 13.

(1) Ли ци та ци ја се одр жа ва у ври је ме и на мје сту ко ји су
од ре ђе ни у огла су о ли ци та ци ји у сред стви ма јав ног ин -
фор ми са ња.

(2) У мје сту у ко јем се одр жа ва ли ци та ци ја све ис пра -
ве и по да ци ко ји се од но се на по сту пак ли ци та ци је да ју се
на увид: вла снич ко и по сје дов но ста ње, ко пи ја ка та стар -
ског пла на и од го ва ра ју ћа ур ба ни стич ка до ку мен та ци ја,
по да ци о ври јед но сти не по крет но сти, од но сно по да ци о
мје сеч ном за ку пу не по крет но сти и дру ги по да ци.

Члан 14.

(1) Ли ци та ци јом ру ко во ди пред сјед ник Ко ми си је, ко ји
прет ход но утвр ђу је да ли су испу ње ни сви усло ви за одр -
жа ва ње ли ци та ци је: огла ша ва ње, утвр ђи ва ње усло ва, по -
тре бан број уче сни ка у ли ци та ци ји, по ло же не ка у ци је, ре -
до сли јед про да је (ако се про да је ви ше не по крет но сти), од -
но сно ре до сли јед не по крет но сти ко је се оп те ре ћу ју пра вом
гра ђе ња, ако их има ви ше, и дру ги усло ви.

(2) При ли ком утвр ђи ва ња бро ја уче сни ка ли ци та ци је
утвр ђу је се ко ја ли ца уче ству ју у сво је име, а ко ја као пу -
но моћ ни ци, од но сно за кон ски за ступ ни ци.

(3) Ли ца ко ја ни су по ло жи ла од ре ђе ну ка у ци ју не уче -
ству ју у ли ци та ци ји.
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(4) Чла но ви Ко ми си је не уче ству ју у по ступ ку ли ци та -
ци је ко ју спро во де, у сво је име или као пу но моћ ни ци.

Члан 15.

(1) Ли ци та ци ја се мо же одр жа ти са мо ако у њој уче -
ству ју нај ма ње два уче сни ка.

(2) Ако се на ли ци та ци ју ја ви са мо је дан уче сник, Ко -
ми си ја мо же при сту пи ти по ступ ку про да је, од но сно оп те -
ре ће ња пра вом гра ђе ња не по крет но сти не по сред ном по -
год бом, под усло вом да ци је на не мо же би ти ни жа од по -
чет не ци је не об ја вље не у огла су о ли ци та ци ји.

Члан 16.

На кон што се утвр ди да су испу ње ни усло ви за одр жа -
ва ње ли ци та ци је пред сјед ник Ко ми си је упо зна је уче сни ке
са на чи ном и по ступ ком ли ци та ци је и по зи ва их да да ју по -
ну де на по чет ну ци је ну, чи ме по чи ње по сту пак над ме та ња.

Члан 17.

(1) Сва ком уче сни ку ври је ди ње го ва по ну да све док се
не да ве ћа по ну да.

(2) Ли ци та ци ја тра је све док се да ју ве ће по ну де.

(3) Уче сни ци ма у ли ци та ци ји, на њи хов за хтјев, мо же
се до зво ли ти кра ћи рок за раз ми шља ње о да љим по ну да ма.

Члан 18.

(1) Ли ци та ци ја се за кљу чу је ако и по сли је дру гог по зи -
ва ни је у ро ку од пет ми ну та да та ве ћа по ну да.

(2) При је за кљу че ња ли ци та ци је пред сјед ник Ко ми си је
још је дан пут по на вља по сљед њу по ну ду, а за тим об ја вљу -
је да је ли ци та ци ја за кљу че на.

Члан 19.

(1) По сли је за кљу че ња ли ци та ци је пред сјед ник Ко ми -
си је упо зна је уче сни ке ли ци та ци је да мо гу од мах на за пи -
сник уло жи ти при го во ре на спро ве де ни по сту пак ли ци та -
ци је (у да љем тек сту: при го вор).

(2) О при го во ру од лу чу је Ко ми си ја.

Члан 20.

При го во ри се мо гу за сни ва ти на сље де ћим раз ло зи ма:

а) да од лу ка овла шће ног ор га на о усло ви ма ли ци та ци -
је ни је у скла ду са чла ном 6, од но сно чла ном 7. овог пра -
вил ни ка,

б) да оглас о ли ци та ци ји не са др жи све по дат ке пред ви -
ђе не у чла ну 9. овог пра вил ни ка,

в) да је по сту пак ли ци та ци је не пра вил но спро ве ден и
да је то има ло бит ног ути ца ја на ста вља ње по ну да и пра -
вил ност по ступ ка ли ци та ци је и

г) да уче сник чи ја је по ну да утвр ђе на као нај по вољ ни -
ја не ма спо соб ност за за кљу че ње уго во ра или сти ца ње
пра ва сво ји не, од но сно пра ва гра ђе ња на не по крет но сти
ко ја је пред мет ли ци та ци је или да лице ко је се по ја вљу је
као за кон ски за ступ ник, од но сно пу но моћ ник не ма про пи -
са но овла шће ње.

Члан 21.

(1) Ако Ко ми си ја уста но ви да су не до ста ци и про пу сти
на ко је при го вор ука зу је та кве при ро де да мо гу би ти од мах
от кло ње ни, до но си од лу ку да се ли ци та ци ја на ста ви по што
се не до ста ци от кло не.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог пра вил ни ка, уче сни ци ма
ли ци та ци је ври је де њи хо ве по ну де, осим ако оне, због да -
ва ња ве ћих по ну да, ни су пре ста ле да ври је де.

Члан 22.

Ако Ко ми си ја уста но ви да уло же ни при го во ри ни су
осно ва ни, за кљу чу је по сту пак ли ци та ци је и од мах утвр ђу -
је и јав но об ја вљу је ко ја је по ну да као нај по вољ ни ја при -
хва ће на и с ко јим уче сни ком ли ци та ци је се за кљу чу је од -
го ва ра ју ћи уго вор у пи са ној фор ми.

Члан 23.

Ако се због при ро де при го во ра не мо же од мах рас пра -
ви ти и од лу чи ти о при го во ру, Ко ми си ја пре ки да по сту пак
ли ци та ци је док се не ри је ши о при го во ру.

Члан 24.

Ако Ко ми си ја утвр ди да је при го вор осно ван, до но си
од лу ку да се у цје ли ни по ни шти по сту пак ли ци та ци је и да
се тај по сту пак по но во спро ве де.

Члан 25.

(1) О по ступ ку ли ци та ци је во ди се за пи сник, у ко ји се
уно се ци је ли ток по ступ ка и све по ну де ста вље не од по је -
ди них уче сни ка, као и ста вље ни при го во ри.

(2) За пи сник пот пи су ју чла но ви Ко ми си је и при сут ни
уче сни ци ли ци та ци је.

(3) По сли је за кљу че ња за пи сни ка о по ступ ку ли ци та -
ци је уче сни ци не мо гу ула га ти при го во ре.

Члан 26.

(1) Са уче сни ком ли ци та ци је чи ја је по ну да утвр ђе на
као нај по вољ ни ја за кљу чу је се од го ва ра ју ћи уго вор у пи са -
ној фор ми.

(2) Ако уче сник ли ци та ци је из ста ва 1. овог чла на од у -
ста не од за кљу че ња уго во ра, гу би пра во на по вра ћај по ло -
же не ка у ци је.

Члан 27.

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

Број: 21-01/052-729/11
22. фе бру а ра 2012. го ди не Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Др Ти хо мир Гли го рић, с.р.

Ре пу блич ки за во д за стан дар ди за ци ју и 
ме тро ло ги ју

На осно ву чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), чла на 28. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), чла на 28. став 1.
Уред бе о на че ли ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју
рад них мје ста у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09 и 105/11), чла -
на 9. Уред бе о ка те го ри ја ма и зва њи ма др жав них слу жбе ни ка
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
и чла на 10. Уред бе о рад ним мје сти ма на мје ште ни ка (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), ди рек тор Ре -
пу блич ког за во да за стан дар ди за ци ју и ме тро ло ги ју, уз са гла сност
Вла де Ре пу бли ке Срп ске,  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 

УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ

РАД НИХ МЈЕ СТА У РЕ ПУ БЛИЧ КОМ ЗА ВО ДУ ЗА 

СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ И МЕ ТРО ЛО ГИ ЈУ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста у Ре пу блич ком за во ду за стан дар ди за ци ју и ме тро -
ло ги ју (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 42/10, 110/10 и
51/11) у чла ну 14. у усло ви ма по сли је ри је чи: “елек тро тех нич ки
фа кул тет” до да ју се за пе та и ри је чи: “ру дар ско-ге о ло шки фа кул -
тет”.

Члан 2.

У чла ну 17. ри је чи: “На мје ште ник дру ге ка те го ри је у окви ру
ви со ке струч не спре ме” за мје њу ју се ри је чи ма: “На мје ште ник
тре ће ка те го ри је у окви ру ви со ке струч не спре ме”.

У истом чла ну, у усло ви ма, по сли је ри је чи: “еко ном ски фа кул -
тет;” до да ју се ри је чи: “или фа кул тет за ме наџ мент - еко ном ски
смјер”, а ри је чи: “нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же -
ном сте пе ну обра зо ва ња” за мје њу ју се ри је чи ма: “нај ма ње јед на
го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња”.

Члан 3.

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

Број: 05/3.00/39-538/11
7. де цем бра 2011. го ди не В.д. ди рек то ра,
Ба ња Лу ка Ни ко ла Ђу кић, с.р.
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Фон д за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 

Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 102. став 1. и чла на 176. став 2. За ко -
на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj 134/11), чла на 12. тач ка 17.
Ста ту та Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
68/03, 67/04, 85/07, 105/07, 27/10 и 128/11) и чла на 27. По -
слов ни ка о ра ду Управ ног од бо ра Фон да, бр. 1484-8/07 и
759-3/09, Управ ни од бор Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске, на IV ре дов ној сјед ни ци,
одр жа ној 30. јануара 2012. го ди не,  д о н и о ј е

ОД Л У К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КО Е ФИ ЦИ ЈЕН ТА ЗА ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈУ

ПЛА ТА ЗА 2012. ГО ДИ НУ

Члан 1.

Ко е фи ци јент за ва ло ри за ци ју пла та и осно ви ца оси гу -
ра ња за об ра чун пен зиј ског осно ва за од ре ђи ва ње ви си не
пен зи је за 2012. го ди ну из но си 0,5748.

Члан 2.

Ова од лу ка би ће об ја вље на у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 259-5/12
30. ја ну а ра 2012. го ди не Пред сјед ник,
Би је љи на Ми ло рад Со ла ко вић, с.р.

Пен зиј ски ре зер вни фонд Ре пу бли ке Срп ске 

а.д. Ба ња Лу ка

На осно ву члана 19. став (1) тач ка а) За ко на о пен зиј -
ском ре зер вном фон ду (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 73/08 и 50/10), чла на 17. став (1) тач ка а) Ста -
ту та Пен зиј ског ре зер вног фон да Ре пу бли ке Срп ске а.д.
Ба ња Лу ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
10/11 и 47/11), чла на 12. тач ка 7. Ста ту та Фон да за пен зиј -
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 68/03, 67/04, 85/07,
105/07 и 27/10) и чла на 6. тач ка а) По слов ни ка о ра ду
Скуп шти не Пен зиј ског ре зер вног фон да Ре пу бли ке Срп ске
a.д. Ба ња Лу ка, као и Од лу ке Вла де Ре пу бли ке Срп ске о да -
ва њу са гла сно сти на из мје не и до пу не Ста ту та Пен зиј ског
ре зер вног фон да Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка, број:
04/1-012-2-191/12, од 10. фебруара 2012. го ди не, Управ ни
од бор Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу -
бли ке Срп ске, у функ ци ји Скуп шти не Пен зиј ског ре зер -
вног фон да Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка, на сјед ни ци
одр жа ној 29. фебруара 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У

О УСВА ЈА ЊУ ИЗ МЈЕ НА И ДО ПУ НА СТА ТУ ТА 

ПЕН ЗИЈ СКОГ РЕ ЗЕР ВНОГ ФОН ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ 

СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА

Члан 1.

Члан 11. Ста ту та Пен зиј ског ре зер вног фон да Ре пу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
10/11 и 47/11 - у да љем тек сту: Ста тут) ми је ња се и гла си:

“Ак ци је Ре зер вног фон да упи су ју се у скла ду са за ко -
ном.”.

Члан 2.

У чла ну 15. Ста ту та до да је се но ви став (4):

“По слов ни ком о ра ду Скуп шти не Ре зер вног фон да де -
таљ ни је се уре ђу ју са зи ва ње и на чин ра да на сјед ни ца ма,
као и дру га пи та ња у ве зи са ра дом Скуп шти не.”.

Члан 3.

У чла ну 37. ст. (2) и (3) ми је ња ју се и гла се:

“На кна да Дру штву за упра вља ње об ра чу на ва се у скла -
ду са уче ста ло сти вред но ва ња имо ви не Ре зер вног фон да
на осно ви цу, ко ју чи ни укуп на имо ви на Ре зер вног фон да
ума ње на за из нос оба ве за Ре зер вног фон да (не то ври јед -
ност имо ви не) на дан вред но ва ња.

На кна да се об ра чу на ва у скла ду са За ко ном о Пен зиј -
ском ре зер вном фон ду, у за ви сно сти од бро ја да на вред но -
ва ња.”.

Члан 4.

Став (1) чла на 38. Ста ту та ми је ња се и гла си:

“Над зор ни од бор Дру штва за упра вља ње спро во ди
про це ду ру из бо ра де по зи та ра на осно ву уна при јед утвр ђе -
них кри те ри ју ма.”.

Члан 5.

Ове из мје не и до пу не Ста ту та сту па ју на сна гу осмог
да на од да на об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”.

Број: СК-VIIВ-2/12 Пред сјед ник
29. фе бру а ра 2012. го ди не Скуп шти не ПРЕФ-а,
Ба ња Лу ка Ми ло рад Со ла ко вић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у пле нар ном са зи ву, у пред -
ме ту број АП 672/07, на осно ву чла на VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер -
це го ви не, чла на 59. став 3. и чла на 74. став 6. Пра ви ла Устав ног
су да Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник Бо сне и Хер це го -
ви не”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у са ста ву:

- Ми о драг Си мо вић, пред сјед ник,

- Ва ле ри ја Га лић, пот пред сјед ни ца,

- Con stan ce Gre we, пот пред сјед ни ца,

- Се а да Па ла врић, пот пред сјед ни ца,

- Tu dor Pan ti ru, су ди ја,

- Ма то Та дић, су ди ја,

- Мир сад Ће ман, су ди ја,

- Маргарита Цаца Николовска, сут ки ња и

- Злат ко М. Кне же вић, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Утвр ђу је се да Вла да Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го ви не
дје ли мич но ни је из вр ши ла Од лу ку Устав ног су да Бо сне и Хер це -
го ви не број АП 672/07 од 17. де цем бра 2009. го ди не.

У скла ду са чла ном 74. став 6. Пра ви ла Устав ног су да Бо сне и
Хер це го ви не, ово рје ше ње до ста вља се Ту жи ла штву Бо сне и Хер -
це го ви не.

Рје ше ње об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним но ви на ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и “Слу жбе ном гла сни ку
Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го ви не”.

О б р а з л о ж е њ е

1. Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не (у даљем тек сту: Устав ни
суд) је Од лу ком број АП 672/07 од 17. де цем бра 2009. го ди не усво -
јио апе ла ци ју Ан те Зе че ви ћа (у даљем тек сту: апе лант) и утвр дио
по вре ду чла на II/3.д) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 5. ст. 1е)
и 4. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них
сло бо да (у даљем тек сту: Европ ска кон вен ци ја). Пред мет ном
одлу ком Устав ни суд је на ло жио Вла ди Ди стрик та Брч ко Бо сне и
Хер це го ви не (у даљем тек сту: Вла да Ди стрик та Брч ко) да, у са -
рад њи са над ле жним ор га ни ма Бо сне и Хер це го ви не и ен ти те та, у
ро ку од три мје се ца од да на до ста вља ња те од лу ке, пре ду зме ко -
ра ке за ства ра ње прав ног окви ра ра ди по што ва ња апе лан то вих
устав них пра ва у скла ду са том од лу ком. Да ље, пред мет ном од лу -
ком је на ло же но Вла ди Ди стрик та Брч ко да, у скла ду са чла ном 76.
став 2. Пра ви ла Устав ног су да (“Слу жбе ни гла сник Бо сне и Хер -
це го ви не”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09; у даљем тек сту: Пра ви ла
Устав ног су да), у ро ку од три мје се ца од да на до ста вља ња те од -
лу ке, апе лан ту ис пла ти из нос од 2.000,00 КМ на име не ма те ри јал -
не ште те због по вре де пра ва из чла на II/3.д) Уста ва Бо сне и Хер -
це го ви не и чла на 5. ст. 1е) и 4. Европ ске кон вен ци је. Та ко ђе, пред -
мет ном од лу ком је на ло же но Вла ди Ди стрик та Брч ко да, у скла ду
са чла ном 74. став 5. Пра ви ла Устав ног су да, у ро ку од три мје се -
ца од да на до ста вља ња те од лу ке, оба ви је сти Устав ни суд Бо сне и
Хер це го ви не о пред у зе тим мје ра ма с ци љем из вр ше ња од лу ке.



2. У за кључ ку пред мет не од лу ке Устав ног су да (тач ка 34
Одлу ке) на ве де но је: “Устав ни суд за кљу чу је да по сто ји кр ше ње
пра ва из чла на II/3.д) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 5. ст.
1.е) и 4. Европ ске кон вен ци је. На и ме, Устав ни суд по вре ду овог
пра ва ви ди у то ме што ли ша ва ње сло бо де ли ца ко ја су кри вич но
дје ло учи ни ла у ста њу не у ра чун љи во сти не испу ња ва за хтјев 'за -
ко ни то сти' у сми слу Европ ске кон вен ци је због то га што ва же ћи за -
ко ни пре ци зно не де фи ни ра ју мо гућ ност, увје те, на чин и по сту пак
из ри ца ња, про ду же ња и/или пре стан ка мје ре оба ве зног ли је че ња и
чу ва ња у од го ва ра ју ћој здрав стве ној уста но ви ових ли ца, те при -
ступ 'су ду' ра ди ис пи ти ва ња за ко ни то сти при тва ра ња, што оста -
вља про стор за про из вољ ну при мје ну за ко на. Осим то га, смје штај
та квих ли ца у по себ ном за твор ском одје лу, та ко ђер, не испу ња ва
за хтјев 'за ко ни то сти' из чла на 5. став 1.е) Европ ске кон вен ци је. Та -
ко ђер, кр ше ње овог пра ва по сто ји и због то га што ва же ћа за кон ска
ре гу ла ти ва не испу ња ва за кон ски ква ли тет у мје ри у ко јој не по -
шту је пра ва из чла на 5. ст. 1.е) и 4. Европ ске кон вен ци је”.

3. Од лу ку Устав ног су да број АП 672/07 од 17. де цем бра 2009.
го ди не Вла да Ди стрик та Брч ко је при ми ла 5. фе бру а ра 2010. го ди -
не, што зна чи да је рок за из вр ше ње пред мет не од лу ке ис те као 5.
ма ја 2010. го ди не.

4. Вла да Ди стрик та Брч ко ни је у оста вље ном ро ку до ста ви ла
оба ви јест о из вр ше њу пред мет не од лу ке Устав ног су да. С об зи ром
на то, Устав ни суд је до пи сом од 19. ма ја 2010. го ди не за тра жио од
Вла де Ди стрик та Брч ко да до ста ви оба вје ште ње о из вр ше њу
Одлу ке број АП 672/07 од 17. де цем бра 2009. го ди не, те да уз оба -
вје ште ње до ста ви од го ва ра ју ћу од лу ку, од но сно до ка зе ко ји по -
твр ђу ју спро во ђе ње пред мет не од лу ке Устав ног су да.

5. Вла да Ди стрик та Брч ко је до пи сом од 10. ју на 2010. го ди не
оба ви је сти ла Устав ни суд да је, с ци љем из вр ше ња од лу ке Устав -
ног су да, упу ти ла за хтјев Ди рек ци ји за фи нан си је да упла ти из нос
од 2.000,00 КМ на ра чун Ка зне но-по прав ног за во да у Зе ни ци, с
обзи ром на то да апе лант не ма ста ра о ца. Та ко ђе је оба ви је сти ла
Устав ни суд да је Основ ни суд Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го -
ви не (у даљем тек сту: Основ ни суд) до нио Рје ше ње број 96 0 В
006079 10 В од 31. мар та 2010. го ди не. На ве де ним рје ше њем је од -
ре ђе но да се апе лант, ко ји се тре нут но на ла зи у Ка зне но-по прав -
ном за во ду Зе ни ца, Фо рен зич ко-пси хи ја триј ско одје ље ње, као ду -
шев но бо ле сно ли це упу ћу је на за др жа ва ње у Кли нич ки цен тар
Ис точ но Са ра је во, Пси хи ја триј ска кли ни ка у Со ко цу (у даљем
тек сту: Пси хи ја триј ска кли ни ка), у тра ја њу до шест мје се ци. Та -
чан да тум ње го вог упу ћи ва ња би ће од ре ђен на кнад но, по себ ним
рје ше њем, од но сно ка да Пси хи ја триј ска кли ни ка бу де у мо гућ но -
сти да га при ми на за др жа ва ње и ли је че ње. Пред мет но рје ше ње је
до не се но у скла ду са За ко ном о ван пар нич ном по ступ ку.

6. На кон то га, од но сно 20. де цем бра 2010. го ди не, Вла да Ди -
стрик та Брч ко је Устав ном су ду до ста ви ла до пис у ком је на ве де -
но да је, по сту па ју ћи по во дом од лу ке Устав ног су да, апе лан ту бла -
го вре ме но ис пла ћен из нос од 39.116,60 КМ као пре у зе та оба ве за
на име мир ног рје ша ва ња спо ра (из до ку мен та ци је про из и ла зи да
је са апе лан том за кљу че на при ја тељ ска на год ба у пред ме ту пред
Европ ским су дом за људ ска пра ва број 30675/08) и из нос од
2.000,00 КМ на име не ма те ри јал не ште те због по вре де пра ва из
чла на II/3.д) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 5. ст. 1.е) и 4.
Европ ске кон вен ци је. Апе лан ту је на ве де ни из нос ис пла ћен пу тем
Ка зне но-по прав ног за во да Зе ни ца, Фо рен зич ко-пси хи ја триј ског
одје ље ња, гдје је и смје штен. Уз до пис су до ста вље не ко пи је
уплат ни ца. Та ко ђе, Вла да Ди стрик та Брч ко је до пи сом оба ви је сти -
ла да је, с ци љем из вр ше ња од лу ке Устав ног су да, до ни је ла За кљу -
чак број 02-01-2-000066710 од 22. ја ну а ра 2010. го ди не ко јим је
Одје ље ње Вла де за здрав ство и оста ле услу ге, Под о дје ље ње за со -
ци јал ну за шти ту, за ду же но да хит но по кре не по сту пак ра ди до но -
ше ња од лу ке над ле жног су да о нео п ход но сти упу ћи ва ња апе лан та
на оба ве зно ли је че ње у пси хи ја триј ској уста но ви. На кон то га,
Одје ље ње је до ни је ло Рје ше ње број УП-I-34-05-001100/10 од 12.
мар та 2010. го ди не ко јим је апе лан ту по ста вљен ста ра лац за по се -
бан слу чај, а Основ ни суд је до нио Рје ше ње број 96 0 В 006079 10
В од 31. мар та 2010. го ди не о упу ћи ва њу апе лан та на оба ве зно
пси хи ја триј ско ли је че ње у тра ја њу до шест мје се ци. У до пи су је
ис так ну то да је у пред мет ном рје ше њу Основ ног су да на ве де но да
Пси хи ја триј ска кли ни ка тре нут но не ма сло бод них ка па ци те та.

7. По сли је то га, Вла да Ди стрик та Брч ко ни је до ста ви ла Устав -
ном су ду ни ка ква оба вје ште ња о из вр ше њу пред мет не од лу ке
Устав ног су да.

8. Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке
Устав ног су да су ко нач не и оба ве зу ју ће. Та ко ђе, пре ма чла ну 74.
став 1. Пра ви ла Устав ног су да, ко нач не и оба ве зу ју ће од лу ке
Устав ног су да ду жно је да по шту је сва ко фи зич ко и прав но ли це, а
пре ма ста ву 2. истог чла на, сви ор га ни вла сти су ду жни да у окви -
ру сво јих над ле жно сти утвр ђе них Уста вом и за ко ном спро во де од -
лу ке Устав ног су да.

9. Устав ни суд при мје ћу је да је Вла да Ди стрик та Брч ко ис пла -
ти ла апе лан ту из нос од 2.000,00 КМ на име не ма те ри јал не ште те

због по вре де пра ва из чла на II/3.д) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и
чла на 5. ст. 1.е) и 4. Европ ске кон вен ци је, ка ко је то би ло на ло же -
но Од лу ком Устав ног су да број АП 672/07 од 17. де цем бра 2009.
го ди не. Ме ђу тим, до во де ћи у ве зу за кљу чак пред мет не од лу ке
Устав ног су да (тач ка 34 Од лу ке Устав ног су да број АП 672/07 од
17. де цем бра 2009. го ди не) са до пи си ма Вла де Ди стрик та Брч ко,
Устав ни суд кон ста ту је да Вла да Ди стрик та Брч ко ни је у пот пу но -
сти по сту пи ла у скла ду са Од лу ком Устав ног су да број АП 672/07
од 17. де цем бра 2009. го ди не, од но сно да ни је, у са рад њи са
надле жним ор га ни ма Бо сне и Хер це го ви не и ен ти те та, у оста вље -
ном ро ку пред у зе ла ко ра ке за ства ра ње прав ног окви ра ра ди по -
што ва ња апе лан то вих устав них пра ва, ка ко је то на ло же но пред -
мет ном од лу ком. 

10. Пре ма чла ну 74. став 6. Пра ви ла Устав ног су да, у слу ча ју
не по сту па ња, од но сно ка шње ња у из вр ша ва њу или оба вје шта ва -
њу Устав ног су да о пред у зе тим мје ра ма, Устав ни суд до но си рје -
ше ње ко јим се утвр ђу је да од лу ка Устав ног су да ни је из вр ше на.

11. Из на ве де ног про из и ла зи да Вла да Ди стрик та Брч ко дје ли -
мич но ни је из вр ши ла Од лу ку Устав ног су да број АП 672/07 од 17.
де цем бра 2009. го ди не.

12. У скла ду са чла ном 74. став 6. Пра ви ла Устав ног су да, ово
рје ше ње се до ста вља над ле жном Ту жи ла штву Бо сне и Хер це го ви -
не.

13. На осно ву чла на 74. став 6. Пра ви ла Устав ног су да, Устав -
ни суд је од лу чио као у дис по зи ти ву овог рје ше ња.

14. Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке
Устав ног су да су ко нач не и оба ве зу ју ће.

Пред сјед ник
Устав ног су да БиХ,

Др Ми о драг Си мо вић, с.р.

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у пле нар ном са зи ву у пред -
ме ту број У 9/09, на осно ву чла на VI/3.а) Уста ва Бо сне и Хер це го -
ви не, чла на 59. став 2. али не ја 3, чла на 63. ст. 5. и 6. и чла на 74.
став 6. Пра ви ла Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни
гла сник Бо сне и Хер це го ви не”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у са ста -
ву:

- Ми о драг Си мо вић, пред сјед ник,

- Ва ле ри ја Га лић, пот пред сјед ни ца,

- Con stan ce Gre we, пот пред сјед ни ца,

- Се а да Па ла врић, пот пред сјед ни ца,

- Tu dor Pan ti ru, су ди ја,

- Ма то Та дић, су ди ја,

- Мир сад Ће ман, су ди ја,

- Мар га ри та Ца ца Ни ко лов ска, су ди ја и

- Злат ко М. Кне же вић, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е  

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Утвр ђу је се да Пар ла мен тар на скуп шти на Бо сне и Хер це го ви -
не ни је из вр ши ла Од лу ку Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не број
У 9/09 од 26. но вем бра 2010. го ди не у оста вље ном ро ку од шест
мје се ци од да на ње ног об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Бо -
сне и Хер це го ви не”.

Утвр ђу је се да од ред бе чл. 19.2. ст. 1. и 3. и чл. 19.4. ст. 2. до
8. Из бор ног за ко на Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник Бо -
сне и Хер це го ви не”, 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, 32/07, 33/08 и 37/08) пре -
ста ју да ва же на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња ове од лу ке у
“Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”.

У скла ду са чла ном 74. став 6. Пра ви ла Устав ног су да Бо сне и
Хер це го ви не, ово рје ше ње до ста вља се Ту жи ла штву Бо сне и Хер -
це го ви не.

Рје ше ње об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним но ви на ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и “Слу жбе ном гла сни ку
Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го ви не”.

О б р а з л о ж е њ е

1. Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не (у даљем тек сту: Устав ни
суд) је Од лу ком број У 9/09 од 26. но вем бра 2010. го ди не дје ли -
мич но усво јио за хтјев Клу ба по сла ни ка хр ват ског на ро да у До му
на ро да Пар ла мен тар не скуп шти не Бо сне и Хер це го ви не за оцје ну
устав но сти од ре да ба чла на 19.4. Из бор ног за ко на Бо сне и Хер це -
го ви не (“Слу жбе ни гла сник Бо сне и Хер це го ви не”, 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, 32/07, 33/08 и 37/08, у даљем тек сту: Из бор ни за кон) и чла -
на 17. Ста ту та Гра да Мо ста ра (“Град ски слу жбе ни гла сник Гра да

6.03.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 20 29



Мо ста ра”, број 4/04, у даљем тек сту: Ста тут Гра да Мо ста ра).
Устав ни суд је пред мет ном од лу ком утвр дио да члан 19.4. став 2.
Из бор ног за ко на и члан 17. став 1. Ста ту та Гра да Мо ста ра у ди је -
лу у ко јем гла си: “У сва ком град ском под руч ју се би ра ју по три (3)
ви јећ ни ка” ни су у скла ду са чла ном 25. Ме ђу на род ног пак та о гра -
ђан ским и по ли тич ким пра ви ма ко ји је са став ни дио Уста ва Бо сне
и Хер це го ви не. За тим, утвр дио је да од ред бе чла на 19.2. ст. 1. и 3,
те чла на 19.4. ст. 2. до 8. Из бор ног за ко на и чла на 17. став 1. Ста -
ту та Гра да Мо ста ра у ди је лу ко ји гла си: “У сва ком град ском под -
руч ју се би ра ју по три (3) ви јећ ни ка” ни су у скла ду са чла ном II/4.
Уста ва Бо сне и Хер це го ви не у ве зи са чла ном 25. Ме ђу на род ног
пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма. Устав ни суд је пред -
мет ном од лу ком на ло жио Пар ла мен тар ној скуп шти ни Бо сне и
Хер це го ви не (у даљем тек сту: Пар ла мен тар на скуп шти на) да
изми је ни и до пу ни не у став не од ред бе Из бор ног за ко на у скла ду с
том од лу ком у ро ку од шест мје се ци на кон об ја вљи ва ња те од лу ке
у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”.

2. Да ље, Устав ни суд је пред мет ном од лу ком утвр дио да члан
7. ст. 1. и 3, члан 15. став 2, члан 17. став 1. и члан 38. став 1. Ста -
ту та Гра да Мо ста ра ни су у скла ду са чла ном II/4. Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не у ве зи са чла ном 25.б) Ме ђу на род ног пак та о гра ђан -
ским и по ли тич ким пра ви ма, те је на ло жио Град ском ви је ћу Гра да
Мо ста ра да оба ви је сти Устав ни суд о ко ра ци ма ко је ће пред у зе ти
да ускла ди Ста тут Гра да Мо ста ра са Уста вом Бо сне и Хер це го ви -
не у ро ку од три мје се ца на кон об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла -
сни ку Бо сне и Хер це го ви не” и аманд ма ни ма ко је је усво ји ла Пар -
ла мен тар на скуп шти на да би ускла ди ла Из бор ни за кон са Уста вом
Бо сне и Хер це го ви не у скла ду с том од лу ком. Пред мет ном од лу -
ком Устав ног су да је од ре ђе но да се до та да од ла же даљ њи по сту -
пак по за хтје ву Клу ба по сла ни ка хр ват ског на ро да у До му на ро да
Пар ла мен тар не скуп шти не Бо сне и Хер це го ви не за оцје ну устав -
но сти од ре да ба чла на 7. ст. 1. и 3, чла на 15. став 2, чла на 17. став
1. и чла на 38. став 1. Ста ту та Гра да Мо ста ра. 

3. Од лу ка Устав ног су да број У 9/09 од 26. но вем бра 2010. го -
ди не об ја вље на је у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”,
број 48/11 од 16. ју на 2011. го ди не, од ка да је Пар ла мен тар ној
скуп шти ни по чео да те че рок од шест мје се ци за из мје ну и до пу -
ну не у став них од ре да ба Из бор ног за ко на у скла ду с том од лу ком.

4. Устав ни суд кон ста ту је да је рок за из вр ше ње Од лу ке број У
9/09 од 26. но вем бра 2010. го ди не Пар ла мен тар ној скуп шти ни
исте као 16. де цем бра 2011. го ди не. 

5. На осно ву уви да у од лу ке Пар ла мен тар не скуп шти не об ја -
вље не у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”, Устав ни суд
је за кљу чио да Пар ла мен тар на скуп шти на ни је у оста вље ном ро -
ку из ми је ни ла и до пу ни ла не у став не од ред бе Из бор ног за ко на у
скла ду с пред мет ном од лу ком Устав ног су да. 

6. Устав ни суд под сје ћа да је сво јом Од лу ком број У 9/09 од
26. но вем бра 2010. го ди не од ре дио на чин и рок за из вр ше ње од лу -
ке. Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке Устав -
ног су да су ко нач не и оба ве зу ју ће. Та ко ђе, пре ма чла ну 74. став 1.
Пра ви ла Устав ног су да, ко нач не и оба ве зу ју ће од лу ке Устав ног су -
да ду жно је да по шту је сва ко фи зич ко и прав но ли це, а пре ма ста -
ву 2. истог чла на, сви ор га ни вла сти су ду жни у окви ру сво јих над -
ле жно сти утвр ђе них Уста вом и за ко ном да спро во де од лу ке Устав -
ног су да. 

7. Да ље, Устав ни суд под сје ћа да, у скла ду са чла ном 63. ст. 4.
до 6. Пра ви ла Устав ног су да, од лу ком ко јом утвр ђу је не са гла сност
од ре да ба за ко на са Уста вом Бо сне и Хер це го ви не Устав ни суд мо же

до но си о цу за ко на да од ре ди рок за уса гла ша ва ње ко ји не мо же да
бу де ду жи од шест мје се ци, те ће, ако се у оста вље ном ро ку не от -
кло ни утвр ђе на не са гла сност, сво јом од лу ком да утвр ди да не са гла -
сне од ред бе за ко на пре ста ју да ва же на ред ног да на од да на об ја вљи -
ва ња те од лу ке у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”.

8. С об зи ром на то да Пар ла мен тар на скуп шти на ни је из вр ши -
ла ко нач ну и оба ве зу ју ћу Од лу ку Устав ног су да број У 9/09 од 26.
но вем бра 2010. го ди не у оста вље ном ро ку, Устав ни суд је, на осно -
ву чла на 59. став 2. али не ја 3, чла на 63. ст. 5. и 6. и чла на 74. став 6.
Пра ви ла Устав ног су да, од лу чио као у дис по зи ти ву овог рје ше ња.

9. У скла ду са чла ном 74. став 6. Пра ви ла Устав ног су да, ово
рје ше ње се до ста вља над ле жном Ту жи ла штву Бо сне и Хер це го ви -
не.

10. Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке
Устав ног су да су ко нач не и оба ве зу ју ће.

Пред сјед ник
Устав ног су да БиХ,

Др Ми о драг Си мо вић, с.р.

Цен трал на из бор на ко ми си ја Бо сне и 

Хер це го ви не

На осно ву чла на 2.9 став (1) тач ка 2. Из бор ног за ко на
Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник 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, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), Цен трал на
из бор на ко ми си ја Бо сне и Хер це го ви не, на 6. сјед ни ци,
одр жа ној 14. фебруара 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

Члан 1.
(Ста вља ње про пи са ван сна ге)

Овом од лу ком ста вља се ван сна ге Од лу ка о на зи ви ма
основ них из бор них је ди ни ца (“Слу жбе ни гла сник БиХ”,
број 37/06, “Слу жбе не но ви не ФБиХ”, број 25/06, “Слу -
жбе ни гла сник Републике Српске”, број 42/06, “Слу жбе ни
гла сни ку Брч ко Ди стрик та БиХ”, број 15/06) и пре ста је ње -
на при мје на.

Члан 2.
(Об ја вљи ва ње у слу жбе ним гла си ли ма)

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку БиХ”, и об ја ви ће се у
“Слу жбе ним но ви на ма ФБиХ”, “Слу жбе ном гла сни ку
Републике Српске”, “Слу жбе ном гла сни ку Брч ко Ди стрик -
та БиХ” и на wеб стра ни ци Цен трал не из бор не ко ми си је
БиХ www.iz bo ri.ba.

Број: 05-1-02-2-178-1/12
14. фе бру а ра 2012. го ди не Пред сјед ник,
Са ра је во Бран ко Пе трић, с.р.
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