СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Уторак, 6. март 2012. године
БАЊА ЛУКА

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

Број 20

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net

Год. XXI

www.slglasnik.org

Језик
српског народа

Жиро-рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 180. став 2. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 127/08, 59/09 и 100/11), члана 10. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04
и 78/11) и тачком XIII Одлуке Владе о оснивању “Гас-рес”
д.о.о. Бања Лука (“Службени гласник Републике Српске”,
број 14/12), Влада Републике Српске, на сједници од 2. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ставни дио, прописује се граница прихватљивости узорка с
обзиром на присутност, врсту и број микроорганизама.
(2) За одређивање критеријума микробиолошке чистоће спроводе се поступци узимања узорака бриса, отиска
или испирка за одређивање броја и врсте бактерија на површинама постројења, опреме, уређаја, прибора, превозних средстава и руку лица која у току производње и промета долазе у додир са храном и предметима опште употребе у чистом стању припремљених за употребу, односно
за почетак рада.

РЈЕШЕЊЕ

Члан 3.
(1) Прихватљивост узорка утврђује се упоређивањем
добиjених резултата испитивања с критеријумима микробиолошке чистоће.
(2) Узорак је прихватљиве микробиолошке чистоће ако
одговара микробиолошким критеријумима.
(3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, узорак може да буде прихватљиве микробиолошке чистоће уколико
садржи до 50% већи број аеробних мезофилних бактерија
(cfu/ml), наведених у Прилогу број 1. овог правилника, уз
услов да не садржи патогене бактерије.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДРУШТВA СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
“ГАС-РЕС” ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАСНЕ ПРОЈЕКТЕ
БАЊА ЛУКА

1. Слободан Пухалац, дипломирани инжењер пољопривреде, именује се за вршиоца дужности директора
Друштвa са ограниченом одговорношћу “Гас-рес” предузећа за гасне пројекте Бања Лука, до избора директора у
складу са законом.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-313/12
2. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 14. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике
Српске”, број 14/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О КРИТЕРИЈУМИМА МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми микробиолошке чистоће, учесталост контроле у објектима под
санитарним надзором, као и другим објектима уколико постоји епидемиолошка индикација.
Члан 2.
(1) Критеријумима микробиолошке чистоће, који се налазе у Прилогу број 1. овог правилника и чине његов са-

Члан 4.
(1) Мјесто, број и учесталост узимања узорака за контролу микробиолошке чистоће зависи о обиму и врсти
производње или пружања услуга.
(2) Минимални број узорака за контролу микробиолошке чистоће према обиму пословања наведен је у Прилогу
2. овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 5.
(1) Микробиолошка чистоћа објекта је задовољавајућа
ако је мање од 25% испитаних узорака неприхватљиве микробиолошке чистоће.
(2) Микробиолошка чистоћа објекта је незадовољавајућа ако је 25% и више испитаних узорака неприхватљиве
микробиолошке чистоће.
Члан 6.
(1) Провјеру микробиолошке чистоће објеката под санитарним надзором врши Институт за јавно здравство најмање једном у шест мјесеци.
(2) Незадовољавајућа микробиолошка чистоћа објекта
угрожава здравствену исправност хране и предмета опште
употребе у смислу општих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те указује на потребу предузимања
корективних мјера и поновног испитивања микробиолошке чистоће.
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Члан 7.
(1) Оцјену микробиолошке чистоће објекта за производњу и промет хране даје овлашћена здравствена установа у којој је извршено лабораторијско испитивање, a извршено испитивање обавезно је и треба да је саставни дио
испитног извјештаја.
(2) У објектима који имају уведен систем самоконтроле развијен у складу са начелима система Анализе опасности и контрола критичних тачака (енгл. Hazard Analysis
Critical Control Points - HACCP) и добре произвођачке
праксе испитивање микробиолошке чистоће сматра се дијелом плана самоконтроле.
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(3) Провјеру система самоконтроле врши Институт за
јавно здравство најмање једном мјесечно.
Члан 8.
Испитивање микробиолошке чистоће обавља се методама бриса, отиска или испирка наведеним у Прилогу број
3. овог правилника, који чини његов саставни дио.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/04-020-3/12
10. јануара 2012. године
Бања Лука



Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.
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На основу члана 98. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09) и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар
здравља и социјалне заштите Републике Српске д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ И САДРЖАЈУ РЕГИСТРА
СЕРТИФИКОВАНИХ УСТАНОВА

Члан 1.
Овим правилником уређује се покретање поступка сертификације, оцјењивање здравствене установе, поступак
са налазима оцјењивања, праћење сертификоване здравствене установе и вођење Регистра сертификованих здравствених установа.
Члан 2.
(1) Здравствена установа подноси захтјев за сертификацију Агенцији за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (у даљем тексту: Агенција).
(2) Агенција доставља здравственој установи упитник
за израду плана спровођења сертификације, упитника о самооцјењивању и цјеновник услуга сертификације.
Члан 3.
(1) На основу достављених података од здравствене
установе, Агенција доноси план за спровођење сертификације и доставља га здравственој установи заједно са дефинисаном цијеном спровођења сертификације.
(2) Ако Агенција утврди да достављена документација
није комплетна или адекватно попуњена, сертификација се
одгађа и одређује рок за доставу потребне документације.
(3) Разматрањем достављених података Агенција може
да утврди да здравствена установа не испуњава услове за
сертификацију и захтјев за сертификацију се одбија.
Члан 4.
Уколико се здравственој установи одобри план сертификације, здравствена установа доставља Агенцији сљедећу документацију:
а) рјешење о регистрацији здравствене установе код
надлежног суда,
б) правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,
в) акте којима се уређује поступак пружања здравствених услуга и
г) доказ о уплати утврђене цијене за спровођење сертификације.
Члан 5.
(1) Агенција именује водећег оцјењивача.
(2) Водећи оцјењивач припрема и обавља предоцјењивачку посјету ради упознавања здравствене установе, те
израђује извјештај о предоцјењивању.
(3) На основу извјештаја о предоцјењивању, Агенција
предлаже број и структуру чланова тима и израђује програм оцјењивања.
(4) Према приједлогу водећег оцјењивача, Агенција врши избор чланова тима оцјењивача и одлучује о евентуалном укључивању експерата у процес оцјењивања.
(5) Агенција обавјештава здравствену установу о саставу оцјењивачког тима.
(6) Здравствена установа која је у процесу сертификације има право да уложи примједбу Агенцији на састав
оцјењивачког тима.
(7) О примједби из става 5. овог члана одлучује директор Агенције.
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Члан 6.
(1) Оцјењивање здравствене установе спроводе оцјењивачи Агенције.
(2) Оцјењивач је независно лице које спроводи оцјењивање у односу на важеће сертификационе стандарде.
(3) Оцјењивачи су оспособљени да обављају оцјењивање уколико испуњавају сљедеће услове:
а) посједују довољно експертског знања за области које ће бити предмет оцјењивања,
б) имају одговарајуће професионално знање о функцијама, активностима и примјенљивим процедурама установе која је предмет оцјењивања,
в) имају довољно знања и вјештина да спроведу одговорно оцјењивање здравствене установе у односу на критеријуме стандарда за сертификацију,
г) налазе се на списку оцјењивача/експерата Агенције и
д) не постоји сукоб интереса о питању предметне организације који би могао угрозити независност и непристрасност поступка оцјењивања.
Члан 7.
(1) Оцјењивање се врши у складу са важећим сертификационим стандардима.
(2) Сваки стандард се састоји од групе критеријума.
(3) Критеријуми прецизно појашњавају захтјеве које
поставља стандард.
(4) Сваки критеријум се оцјењује преко индикатора.
(5) Индикатори омогућавају прецизну оцјену испуњености критеријума.
(6) Оцјењивачки тим процјењује степен у којем су задовољени индикатори, критеријуми и стандарди.
Члан 8.
(1) Оцјењивачки тим спроводи оцјењивање здравствене установе по раније утврђеном и усаглашеном програму
оцјењивања.
(2) Оцјењивање здравствене установе спроводи се:
а) разговором са здравственим радницима и здравственим сарадницима здравствене установе,
б) прегледом одабраних медицинских докумената и документације здравствене установе и
в) обиласком просторија установе и прегледом медицинске опреме, увидом у начин одвијања процеса рада.
Члан 9.
(1) Након завршеног процеса оцјењивања, оцјењивачки
тим дефинише налазе оцјењивања, а вођа тима припрема
извјештај о оцјењивању.
(2) Извјештај о оцјењивању садржи налазе оцјењивања
и приједлог сертификације оцјењиване здравствене установе.
(3) На основу дефинисаних налаза оцјењивања, у извјештају се може предложити:
а) да се додијели сертификација,
б) да се одгоди додјела сертификације уз давање препорука за спровођење корективних мјера и одређивање рока
за њихово спровођење и
в) да се не додијели сертификација.
Члан 10.
(1) Извјештај о оцјењивању израђује се у два примјерка и доставља се директору Агенције.
(2) Директор Агенције доставља Министарству извјештај о спроведеном поступку сертификације са препоруком о сертификацији и образложењем.
(3) Министар, на основу извјештаја и препоруке Агенције, рјешењем потврђује сертификацију здравствене установе, ако здравствена установа:
а) испуњава захтјеве стандарда за сертификацију,
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б) задовољава критеријуме и правила, прописане од
Агенције и
в) уплати утврђену накнаду за сертификацију.
Члан 11.
Сертификована здравствена установа примјењује и
одржава достигнути ниво стандарда сигурности у складу
са одредбама овог правилника.
Члан 12.
Сертификована здравствена установа редовно обавјештава Агенцију о свим промјенама које су значајне за сигурност, што укључује:
а) промјену организације,
б) промјену дјелатности,
в) промјену локације, радног простора и/или просторног капацитета,
г) промјену у структури потребног кадра и
д) промјене у процесима које утичу на сигурност пружања услуга које су дефинисане у обиму сертификације.
Члан 13.
Сертификована здравствена установа чува све акте и
друге податке који се односе на обављање активности за
које је сертификована и да запосленим радницима и оцјењивачима Агенције омогући приступ тим подацима.
Члан 14.
Сертификована здравствена установа не даје никакве
изјаве о својој сертификацији које се могу сматрати злоупотребом додијељене сертификације.
Члан 15.
Сертификована здравствена установа треба да осигура
да ниједан документ о сертификацији нити било који њихов дио не буде коришћен тако да доводи у заблуду треће
лице.
Члан 16.
Сертификована здравствена установа уколико сазна да
долази до нарушавања и/или злоупотребе сертификације од
трећих лица, о томе без одгађања обавјештава Агенцију.
Члан 17.
Сертификована здравствена установа:
а) информише своје кориснике и јавност о сертификацији и
б) тражи стручно мишљење Агенције у случају потребе.
Члан 18.
Агенција спроводи периодично праћење сертификоване здравствене установе, сагласно годишњем плану који
доноси Управни одбор Агенције, а у циљу утврђивања начина на који установа одржава статус стандарда сертификације.
Члан 19.
Сертификована здравствена установа обезбјеђује запосленим радницима и оцјењивачима Агенције услове за
спровођење праћења из члана 18. овог правилника.
Члан 20.
Уколико се током трајања сертификације записником
утврде неусаглашености у систему сигурности сертификоване установе, од сертификоване здравствене установе
Агенција ће захтијевати спровођење одговарајућих мјера
ради отклањања утврђених неправилности.
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вилника, сертификоване здравствене установе са препоруком о сертификацији и образложењем.
Члан 23.
(1) Регистар сертификованих здравствених установа
садржи сљедеће податке:
а) назив сертификоване здравствене установе,
б) стандардe по којима је извршено оцјењивање,
в) број рјешења о сертификацији и датум издавања и
г) податке о укидању и престанку сертификације.
(2) Регистар сертификованих здравствених установа
мјесечно се ажурира у складу са промјенама статуса сертификованих здравствених установа.
Члан 24.
(1) Агенција или учесници у поступку сертификације
обавезни су да чувају све информације које добију током
поступка сертификације, као пословну тајну.
(2) Агенција предузима потребне мјере да такве информације буду доступне само лицима која су укључена у поступак сертификације и неће их откривати трећој страни
без писане сагласности овлашћеног лица подносиоца захтјева/сертификоване установе, осим у случају када је то
предвиђено законом или другим прописом.
Члан 25.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број:11/04-020-1/12
5. јануара 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.
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На основу члана 11. став 5. Закона о кинематографији
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
брoj 37/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), министар просвјете и културе д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ
ПРОДУЦЕНАТА, ДИСТРИБУТЕРА И ПРИКАЗИВАЧА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се садржај и начин вођења
Евиденције продуцената, дистрибутера и приказивача кинематографских дјела (у даљем тексту: Евиденција) у Републици Српској (у даљем тексту: Република).
Члан 2.
(1) У Евиденцију се под истим условима уписују сви
продуценти, дистрибутери и приказивачи који се баве кинематографском продукцијом, дистрибуцијом и јавним
приказивањем кинематографских дјела, као основном или
споредном дјелатношћу.
(2) У Евиденцију се уписују подаци који омогућавају
поуздан, свеобухватан и вјеродостојан увид у податке о лицима која се баве кинематографском дјелатношћу.
Члан 3.
У складу са чланом 2. овог правилника, у Евиденцију
се уписују и дистрибутери телевизијских програма, кабловских, сателитских, интернет и мобилних оператера,
који на било који начин врше дистрибуцију кинематографских дјела намијењених јавном емитовању.

Члан 21.
Мјере из члана 20. овог правилника захтијевају се када
је сертификованој установи потребно до 30 дана за спровођење одговарајућих мјера.

Члан 4.
Евиденцију води Министарство просвјете и културе (у
даљем тексту: Министарство).

Члан 22.
Директор Агенције доставља Министарству извјештај
о спроведеном поступку праћења, из члана 18. овог пра-

Члан 5.
(1) Евиденција се води у књизи увезаној у корице тврдог повеза, формата А3.
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(2) Листови књиге су израђени на бијелом папиру, а све
странице листова се овјеравају.
(3) На предњој страници корица, у горњем средњем дијелу отиснуте су ријечи: “Министарство просвјете и културе”, а на средини предње странице корица отиснуте су ријечи: “Евиденција продуцената, дистрибутера и приказивача кинематографских дјела у Републици Српској”.
(4) Изглед предње странице корица налази се у Прилогу број 1., који чини саставни дио овог правилника.
Члан 6.
(1) У Евиденцију се уносе сљедећи подаци:
а) редни број уписа у Евиденцију;
б) назив продуцента, дистрибутера и приказивача;
в) сједиште и адреса продуцента, дистрибутера и приказивача;
г) назив и адреса оснивача;
д) лице овлашћено за заступање;
ђ) број и датум акта о оснивању правног лица које се
бави кинематографском дјелатношћу (продуцентском дјелатношћу, дистрибутерском дјелатношћу и дјелатношћу
јавног приказивања кинематографских дјела);
е) датум и почетак бављења дјелатношћу продукције, дистрибуције и јавног приказивања кинематографских дјела;
ж) дјелатност:
1) основна,
2) споредна;
з) број и датум рјешења о упису у судски регистар
правног лица које се бави дјелатношћу продукције, дистрибуције и јавног приказивања кинематографских дјела;
и) датум уписа у Евиденцију;
ј) датум брисања из Евиденције и
к) напомена.
(2) Уз захтјев за упис у Евиденцију, који се доставља
Министарству, продуцент, дистрибутер и јавни приказивач
дужан је да, поред података наведених у ставу 1. овог члана, достави доказе о испуњености услова за обављање дјелатности продукције, дистрибуције и јавног приказивања,
у складу са чланом 11. Закона.
(3) Изглед унутрашњих страница Евиденције налази се
у Прилогу број 2., који чини саставни дио овог правилника.
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Члан 7.
(1) Упис продуцената, дистрибутера и приказивача кинематографских дјела у Евиденцију врши се ручно, на
основу пријаве и са подацима наведеним у члану 6. овог
правилника.
(2) Пријаве и прилози са подацима из става 1. овог члана чувају се посебно за сваког продуцента, дистрибутера и
приказивача кинематографских дјела.
Члан 8.
(1) Упис промјене одређене чињенице или податка уписаног у Евиденцију врши се у одговарајућој рубрици Евиденције, непосредно испод основног уписа, који се прецртава косом линијом.
(2) У случају када су рубрике које се односе на измјену
одговарајућих података до краја попуњене, уписивање се
наставља на сљедећој слободној страници Евиденције.
Члан 9.
Измјена уписа и брисање из Евиденције врши се на
основу захтјева продуцента, дистрибутера и приказивача
кинематографских дјела.
Члан 10.
(1) Брисање продуцената, дистрибутера и приказивача
кинематографских дјела врши се прецртавањем свих чињеница и података уписаних у Евиденцију, а који се односе на тог продуцента, дистрибутера и јавног приказивача.
(2) Прецртавање се врши двјема паралелним косим линијама.
(3) Листови се не смију цијепати, кидати, нити се смију произвољно мијењати уписани подаци.
Члан 11.
Продуценти, дистрибутери и приказивачи кинематографских дјела који се на дан ступања на снагу овог правилника баве кинематогрaфском дјелатношћу дужни су да
се упишу у Евиденцију у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.041/020-39/12
19. јануара 2012. године
Бања Лука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.
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На основу члана 60. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 53/02 и
65/08) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ГУМАМА

Члан 1.
Овим правилником детаљније се прописују начин и поступак управљања отпадним гумама у које убрајамо гуме:
моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, мотоцикала и других превозних средстава), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, летјелица, вучних машина,
других машина и уређаја и осталих сличних производа које
власник одбацује или намјерава да одбаци због оштећења,
истрошености, истека рока трајања или других разлога.
Члан 2.
(1) Управљање отпадним гумама је скуп мјера које обухватају: сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпадних гума.
(2) Право обављања дјелатности управљања отпадним
гумама стиче се на основу дозволе која се добија у складу
са Законом о управљању отпадом (у даљем тексту: Закон).
Члан 3.
(1) Управљање отпадним гумама врши се на начин и по
поступку којим се обезбјеђује заштита здравља људи и животне средине.
(2) Отпадне гуме не могу се палити и одлагати на депонију.
Члан 4.
(1) Власник отпадних гума је физичко или правно лице
које учествује у промету отпадних гума као посредни држалац отпадних гума, као и правно или физичко лице чијом
дјелатношћу стално или повремено настају отпадне гуме.
(2) Лице из става 1. овог члана предаје отпадне гуме сакупљачу отпадних гума и/или лицу које врши складиштење отпадних гума, односно лицу које врши третман отпадних гума.
Члан 5.
(1) Отпадне гуме од власника отпадних гума могу преузети:
а) сакупљач отпадних гума и⁄или лице које врши транспорт отпадних гума,

20

6.03.2012.

б) лице које врши складиштење отпадних гума и
в) лице које врши третман отпадних гума.
(2) Приликом предаје отпадних гума власник отпадних
гума не плаћа накнаду сакупљачу отпадних гума и/или лицу које врши транспорт отпадних гума, лицу које врши
складиштење отпадних гума нити лицу које врши третман
отпадних гума.
Члан 6.
(1) Власник отпадних гума, сакупљач отпадних гума,
лице које врши транспорт отпадних гума, лице које врши
складиштење отпадних гума и лице које врши третман отпадних гума попуњавају Образац о кретању отпадних гума.
(2) Изглед Обрасца из става 1. овог члана и упутство за
његово попуњавање налазе се у прилозима 1. и 2. овог правилника, који чине његов саставни дио.
Члан 7.
Сакупљање и транспорт отпадних гума врше се на начин који је прописан за сакупљање и транспорт отпада у
складу са Законом.
Члан 8.
(1) Складиштење отпадних гума врши се у складишту
које може бити затворено или отворено и које има опрему
за утовар и истовар отпадних гума.
(2) Отворено складиште треба да се налази на бетонској подлози ограђено оградом минималне висине два метра.
(3) Складиште треба да буде под одређеним надзором
који спречава приступ неовлашћеним лицима и треба да
посједује одговарајући систем за заштиту од пожара, у
складу са посебним прописом.
Члан 9.
Третман отпадних гума обухвата рециклажу отпадних
гума и коришћење отпадних гума у енергетске сврхе.
Члан 10.
Третман отпадних гума врши се у постројењу које
испуњава услове утврђене Законом и другим прописима у
погледу мјера за спречавање, смањивање и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.04-020-40/12
6. фебруара 2012. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 95. Закона о
заштити животне средине - Пречишћени текст (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08) и члана 7. Правилника о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/07 и 36/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Утврђује се да “Техничко - еколошки завод” д.о.о.
Бања Лука испуњава услове за обављање дјелатности из
области заштите животне средине.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока од
четири године од дана доношења Рјешења. Провјера испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине вршиће се у складу са одредбама Закона о заштити животне средине и Правилника о условима за
обављање дјелатности из области заштите животне средине.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 22-Е/08
25. јануара 2012. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 34. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

1. Утврђује се АД “Пројект” Бања Лука испуњава услове за израду документа просторног уређења - стратегија,
просторних и урбанистичких планова, зонинг планова и
регулационих планова, урбанистичких пројеката и планова парцелације.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока од
четири године од дана доношења Рјешења. Провјера испуњености услова за израду документа просторног уређења вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4726/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 34. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и
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документа просторног уређења - зонинг планова и регулационих планова.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду документа просторног уређења вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4751/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 34. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

1. Утврђује се да “АГ Пројект” д.о.о. Прњавор испуњава услове за израду документа просторног уређења - урбанистичких пројеката и планова парцелације.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду документа просторног уређења вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4752/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 34. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

1. Утврђује се да “Индустропројект” а.д. Приједор
испуњава услове за израду документа просторног уређења
- урбанистичких пројеката и планова парцелације.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду документа просторног уређења вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4788/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

1. Утврђује се да Биро за пројектовање и инжењеринг
“Град пројект” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за израду
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републи-
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ке Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Превентива” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за израду техничке документације за објекте
из области телекомникација и дијела техничке документације - електро фаза за објекте за које одобрење за грађење
издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и дијела техничке документације - машинска, електро и технолошка фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца број: 3781/09,
од 14. фебруара 2009. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4728/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Институт за хидротехнику и екологију” д.о.о. Дворови, Бијељина, испуњава услове за израду
техничке документације за објекте хироградње за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4729/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Bosna - S” д.о.о. Сарајево испуњава
услове за израду дијела техничке документације - машин-
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ска фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4730/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Medium” д.о.о. Бијељина испуњава
услове за израду дијела техничке документације за објекте
високоградње - архитектонска фаза за које одобрење за
грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и дијела техничке документације
- архитектонска, конструктивна и електро фаза за објекте
за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4731/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Пројект - инжињеринг” д.о.о. Лакташи испуњава услове за израду техничке документације за
објекте нискоградње, хидроградње и дијела техничке документације - архитектонска и конструктивна фаза за објекте
за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4732/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Unis” Институт д.о.о. Источно Сарајево - Пале испуњава услове за израду техничке документације - архитектонска, конструктивна, машинска, електро
и технолошка фаза за објекте за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4733/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

484
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да ГП “Necoms - project” д.о.о. Бијељина
испуњава услове за израду дијела техничке документације архитектонска и конструктивна фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4734/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

485
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Zoing” д.о.о. Нови Град испуњава
услове за израду дијела техничке документације - архитектонска и конструктивна фаза за објекте за које одобрење за
грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
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2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4735/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

486
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Хоризонт” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за израду дијела техничке документације за
објекте високоградње - архитектонска фаза за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4736/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

487
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Инжињеринг 1” д.о.о. Јелах испуњава услове за израду дијела техничке документације - конструктивна фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4737/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

488
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да MХ ЕРС - ЗП “Електрокрајина” а.д.
Бања Лука испуњава услове за израду дијела техничке документације - електро фаза за објекте за које одобрење за
грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и дијела техничке документације
- архитектонска, конструктивна и електро фаза за објекте
за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4738/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

489
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Ирител” а.д. Београд испуњава услове за израду техничке документације за објекте из области
телекомуникација и дијела техничке документације - електро фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4739/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

490
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да ДОО “Телрад” Бијељина испуњава
услове за израду техничке документације за објекте из
области телекомуникација и дијела техничке документације - електро фаза за објекте за које одобрење за грађење
издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
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испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4740/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

491
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Ludan engineering” д.о.о. Београд
испуњава услове за израду дијела техничке документације
- конструктивна, машинска, електро и технолошка фаза за
објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4746/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

492
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да Биро за пројектовање и инжењеринг
“Град пројект” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за израду
техничке документације за објекте нискоградње и дијела
техничке документације - архитектонска и електро фаза за
објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију и техничке документације за објекте хидроградње и дијела техничке документације - архитектонска, машинска и електро
фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца број:
4448/2011, од 4. априла 2011. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4753/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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493
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да АД “Романијапутеви” Соколац испуњава услове за израду техничке документације за објекте
нискоградње и дијела техничке документације - конструктивна фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца број: 3415/07,
од 22. децембра 2007. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4754/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

494
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Интеграл инжењеринг” а.д. Лакташи
испуњава услове за израду техничке документације за
објекте нискоградње, хидроградње и високоградње - архитектонска, конструктивна, машинска и електро фаза за које
одобрење за грађење издаје Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4757/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

495
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Eurolux” д.о.о. Љубљана испуњава
услове за израду техничке документације за објекте из

20

6.03.2012.

области телекомуникација и дијела техничке документације - електро фаза за објекте за које одобрење за грађење
издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4761/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

496
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Samax” д.о.о. Бања Лука испуњава
услове за израду дијела техничке документације - конструктивна фаза за објекте за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца број: 3747/08,
од 22. новембра 2008. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4765/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

497
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Геопут” д.о.о. Бања Лука испуњава
услове за израду техничке документације за објекте нискоградње, хидроградње и дијела техничке документације архитектонска и електро фаза за објекте за које одобрење
за грађење издаје Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију и дијела техничке документације - архитектонска, машинска и електро фаза за објекте
за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца број:
4310/2010, од 10. децембра 2010. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.

6.03.2012.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4770/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

498
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Ширбеговић” д.о.о. Грачаница испуњава услове за израду техничке документације - архитектонска, конструктивна, машинска и електро фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за
просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца број: 3727/08,
од 17. новембра 2008. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4775/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

499
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да ДОО “H & G” Бања Лука испуњава
услове за израду дијела техничке документације - електро
фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4776/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

500
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Ђуро Ђаковић инжењеринг” д.д.
Славонски Брод испуњава услове за израду дијела техничке документације - машинска фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4780/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

501
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Routing” д.о.о. Бања Лука испуњава
услове за израду техничке документације за објекте нискоградње, хидроградње и дијела техничке документације за
објекте високоградње - архитектонска фаза за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију и дијела техничке документације - архитектонска, хидротехничка, машинска и електро
фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца број:
4428/2011, од 23. марта 2011. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4782/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

502
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Lanaco” д.о.о. Бања Лука испуњава
услове за израду дијела техничке документације - електро
фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
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испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4785/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

503
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

20
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РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Електромонтажа Требиње” д.о.о.
Требиње испуњава услове за израду дијела техничке документације - електро фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4801/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

506

1. Утврђује се да “Метал” д.о.о. Теслић испуњава услове за израду дијела техничке документације - машинска
фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

Број: 4786/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

1. Утврђује се да “Orbis tectum” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за израду дијела техничке документације за
објекте високоградње - архитектонска фаза за објекте за
које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

504
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Астра план” д.о.о. Брчко Дистрикт
испуњава услове за израду дијела техничке документације
- архитектонска, конструктивна и електро фаза за објекте
за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и техничке
документације за објекте нискоградње, хидроградње и високоградње - архитектонска, конструктивна, хидротехничка, машинска и електро фаза за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4792/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

505
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Број: 4802/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

507
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Геопут” д.о.о. Београд испуњава
услове за израду техничке документације за објекте нискоградње за које одобрење за грађење издаје Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4803/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

6.03.2012.
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508
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “ADS studio” д.о.о. Сарајево испуњава услове за израду дијела техничке документације за
објекте високоградње - архитектонска фаза за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4804/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

509
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Далековод ТКС” а.д. Добој испуњава услове за израду дијела техничке документације - електро фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и дијела техничке документације - конструктивна, машинска и електро фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца број: 3942/09,
од 8. августа 2009. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4805/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

510
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “АРС студио” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за израду дијела техничке документације - ар-
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хитектонска и електро фаза за објекте за које одобрење за
грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и техничке документације за
објекте нискоградње, хидроградње и дијела техничке документације - архитектонска, машинска и електро фаза за
које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца број:
4244/2010, од 16. августа 2010. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4806/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

511
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Siming trade” д.о.о. Фоча испуњава
услове за израду дијела техничке документације за објекте
високоградње - архитектонска фаза и дијела техничке документације за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат бруто грађевинске површине до 400 м² електро фаза за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације вршиће се у складу са Законом о уређењу простора.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4807/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

512
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Антикор” д.о.о. Београд испуњава
услове за извођење завршних радова и машинских инсталација на објектима за које одобрење за грађење издаје
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
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3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4721/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

513
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да Предузеће “Ископ” д.о.о. Источно Ново Сарајево испуњава услове за грађење објеката нискоградње и хидроградње за које одобрење за грађење издаје
орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4722/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

514
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Gugi commerce” друштво за промет и
услуге д.о.о. Будва испуњава услове за грађење објеката нискоградње за које одобрење за грађење издаје Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4723/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

515
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “Prodex” Модрича испуњава
услове за извођење електро инсталација на објектима стандардне конструкције и бруто грађевинске површине до
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1500 м² за које одобрење за грађење издаје орган јединице
локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4724/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

516
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да CO “VA - MA” д.о.о. Дрвар испуњава
услове за грађење објеката стандардне конструкције, бруто
грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности до
пет етажа, осим машинских и електро инсталација, за које
одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4725/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

517
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Превентива” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за извођење радова из области телекомуникација, електро инсталација и електроенергетских постројења са припадајућом опремом на објектима за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 4286/2010, од 19. октобра 2010.
године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4727/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

518
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
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уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “Телрад” Бијељина испуњава
услове за извођење радова из области телекомуникација,
електро инсталација и електроенергетских постројења са
припадајућом опремом на објектима за које одобрење за
грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4741/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

519
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Ирител” а.д. Београд испуњава услове за извођење радова из области телекомуникација и електро инсталација на објектима за које одобрење за грађење
издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4742/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

520
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да MХ ЕРС - ЗП “Електрокрајина” а.д.
Бања Лука испуњава услове за грађење електроенергетских, преносних и електродистрибутивних и припадајућих
објеката за које одобрење за грађење издаје Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.

20

17

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4743/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

521
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Инжињеринг 1” д.о.о. Јелах испуњава услове за грађење објеката високоградње, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4744/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

522
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Шипад инжењеринг” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за грађење објеката једноставне конструкције и бруто грађевинске површине до 1000 м², осим
машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4745/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

523
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “ДОС електро” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за извођење електро инсталација и електрое-
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нергетских постројења са припадајућом опремом на објектима за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4747/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

524
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “Work” Бијељина испуњава
услове за извођење електро инсталација, преносних система и електроенергетских постројења са припадајућом
опремом на објектима за које одобрење за грађење издаје
орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4748/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

525
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “Араповац путеви” Челић Ратковићи испуњава услове за грађење објеката нискоградње
за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4749/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

526
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “Еко пром” Брчко Дистрикт испуњава услове за грађење објеката нискоградње за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4750/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

527
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Сантинг” д.о.о. Пале испуњава услове за грађење објеката једноставне конструкције и бруто
грађевинске површине до 1000 м², осим машинских и
електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје
орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4755/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

528
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Eurolux” д.о.о. Љубљана испуњава
услове за извођење електро инсталација и електроенергетских постројења са припадајућом опремом на објектима за
које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 3947/09, од 8. августа 2009. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4756/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

6.03.2012.
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529
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Интеграл инжењеринг” а.д. Лакташи
испуњава услове за грађење објеката високоградње, нискоградње и хидроградње за које одобрење за грађење издаје
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4758/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

530
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “5C construction” д.о.о. Сарајево испуњава услове за грађење објеката хидроградње за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4759/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

531
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да AД “Топлана” Приједор испуњава
услове за извођење машинских инсталација на објектима
за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
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3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4760/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

532
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Домоградња” д.о.о. Челинац испуњава услове за грађење објеката нискоградње и објеката
стандардне конструкције, бруто грађевинске површине до
1500 м² и укупне спратности до пет етажа, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4762/2011
25. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

533
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “WE PE Co” Бања Лука испуњава услове за грађење објеката високоградње, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4763/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

534
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Samax” д.о.о. Бања Лука испуњава
услове за извођење металних и решеткастих конструкција
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у грађевинарству и грађење oбјеката једноставне конструкције и бруто грађевинске површине до 1000 м², осим
машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 3748/08, од 22. новембра 2008.
године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4764/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

535
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Vindi - tip” д.о.о. Сарајево испуњава
услове за грађење објеката нискоградње и објеката стандардне конструкције, бруто грађевинске површине до 1500
м² и укупне спратности до пет етажа, осим машинских и
електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје
орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4766/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

536
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “Duo Lujić” Зворник испуњава
услове за грађење објеката високоградње, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4767/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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537
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ГП “ДМ - градња и монтажа” д.о.о. Прњавор испуњава услове за грађење објеката високоградње,
осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за
грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4768/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

538
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Шумил” д.о.о. Козарска Дубица испуњава услове за грађење објеката хидроградње и високоградње, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 3804/09, од 28. фебруара 2009.
године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4769/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

539
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Техна” д.о.о. Грачаница испуњава
услове за грађење објеката високоградње, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
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испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4771/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

540
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Alu co” д.о.о. Сарајево испуњава
услове за грађење објеката нискоградње, за које одобрење
за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4772/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука
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РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Ширбеговић” д.о.о. Грачаница испуњава услове за грађење објеката високоградње, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 3724/08, од 17. новембра 2008.
године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4774/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

543
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
Министар,
Сребренка Голић, с.р.

541
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Поробић” д.о.о. Требиње испуњава
услове за грађење објеката нискоградње, хидроградње и
објеката стандардне конструкције, бруто грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности до пет етажа, осим
машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 4640/2011, од 10. августа 2011.
године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4773/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

20

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

542
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “H & G” Бања Лука испуњава
услове за извођење електро инсталација и електроенергетских постројења са припадајућом опремом на објектима,
за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4777/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

544
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Сегмент” д.о.о. Требиње испуњава
услове за извођење електро инсталација и електроенергетских постројења са припадајућом опремом на објектима,
за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4778/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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545
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

20

6.03.2012.

2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4783/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Ђуро Ђаковић инжењеринг” д.д.
Славонски Брод испуњава услове за извођење металних и
решеткастих конструкција у грађевинарству и извођење
машинских инсталација на објектима, за које одобрење за
грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4779/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

546
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Metallum” д.о.о. Славонски Брод
испуњава услове за извођење машинских инсталација на
објектима, за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова за
грађење и лиценца број: 3841/09, од 21. марта 2009. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4781/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

547
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

548
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “Термаг” Рогатица испуњава
услове за грађење објеката стандардне конструкције, бруто грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности
до пет етажа, осим машинских и електро инсталација, за
које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4784/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

549
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “МБ модул” д.о.о. Приједор испуњава услове за грађење објеката високоградње, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4787/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Примат инвест” д.о.о. Лакташи
испуњава услове за грађење објеката стандардне конструкције, бруто грађевинске површине до 1500 м² и укупне
спратности до пет етажа, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.

550
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

6.03.2012.
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РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Кочањ - пром” д.о.о. Челопек испуњава услове за грађење објеката нискоградње и објеката
стандардне конструкције, бруто грађевинске површине до
1500 м² и укупне спратности до пет етажа, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 3929/09, од 8. августа 2009. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4789/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

551
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Herc gradnja” АД Билећа испуњава
услове за грађење објеката нискоградње, хидроградње и
високоградње, осим машинских и електро инсталација, за
које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 4504/2011, од 3. маја 2011. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4790/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

20
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3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4791/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

553
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Термоградинг” д.о.о. Гацко испуњава услове за грађење објеката хидроградње, нискоградње и
објеката једноставне конструкције и бруто грађевинске површине до 1000 м², извођење металних и решеткастих конструкција у грађевинарству и извођење машинских и електро инсталација и електроенергетских постројења са припадајућом опремом на објектима за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 4334/2010, од 21. децембра
2010. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4793/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

554
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

552
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Астра план” д.о.о. Брчко Дистрикт
испуњава услове за грађење објеката високоградње, нискоградње и хидроградње, за које одобрење за грађење издаје
орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.

1. Утврђује се да “Леопластик” д.о.о. Требиње испуњава услове за грађење објеката стандардне конструкције,
бруто грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности до пет етажа, осим машинских и електро инсталација,
за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4794/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

555
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о репу-
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бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

20

6.03.2012.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да ДОО “Металмонтажа - Гогић инжињеринг” Теслић испуњава услове за извођење машинских
инсталација на објектима стандардне конструкције и бруто грађевинске површине до 1500 м² за које одобрење за
грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4795/2011
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

556
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Униград” д.о.о. Источна Илиџа, Источно Сарајево испуњава услове за грађење објеката нискоградње и високоградње, осим машинских и електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 4020/09, од 7. новембра 2009.
године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4796/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Број: 4797/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

558
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “HIT ING “ д.о.о. Бања Лука испуњава услове за извођење машинских инсталација на објектима за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 3951/09, од 8. августа 2009. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4798/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

559
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

557
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “MDM” д.о.о. Невесиње испуњава
услове за грађење објеката нискоградње и објеката стандардне конструкције, бруто грађевинске површине до 1500
м² и укупне спратности до пет етажа, осим машинских и
електро инсталација, за које одобрење за грађење издаје
орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.

1. Утврђује се да “Eлектро ЈОМ” д.о.о. Бања Лука
испуњава услове за извођење електро инсталација и електроенергетских постројења са припадајућом опремом на
објектима за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4799/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

560
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

6.03.2012.
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РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Далековод ТКС” а.д. Добој испуњава услове за извођење металних и решеткастих конструкција у грађевинарству и извођење машинских и електро
инсталација и електроенергетских постројења са припадајућом опремом на објектима за које одобрење за грађење
издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење и лиценца број: 4241/2010, од 16. августа 2010.
године.

20

25

3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 4800/2011
20. децембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

561
ДОПУНА ЛИСТЕ
СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, КОЈИ СУ ИМЕНОВАНИ РЈЕШЕЊЕМ
МИНИСТРА ПРАВДЕ, A У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СТАЛНИМ СУДСКИМ ТУМАЧИМА
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/05 и 32/07)

Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пребивалиште
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Сарајево

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Презиме и име
Шушњар Весна
Ошап Нина
Димитрић Маријана
Шоја Горан
Мешиновић Адела
Столица Надежда
Гузина Јована
Лукић Сандра
Костадиновић Митрић
Данијела
Мирић Данијела
Сичановић Бранкица
Лаловић Тијана
Вуковић Ведрана
Кнежевић Наташа
Тубић Бранка
Мргуд Новка
Весић Јована

Пале
Гацко
Бања Лука

Адреса
Ранка Шипке 17 а
Београдска 3/35
Гундулићева 76
Карамушићи 66
Буква бб
Д. Јевђевића 20
Солунских добровољаца 4
Срђе Злопоглеђе 23

Телефон
065 535 728
065 860 405
065 588 216
065 736 575
061 853 972
066 121 837
065 487 118
065 211 934

Језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик

Прњавор
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Фоча
Бања Лука
Бања Лука
Источно Сарајево
Градишка

Карађорђева бб
Равногорска 12
Николе Пашића 1
Југ Богдана 78
Петра Бојовића бб
Јована Рашковића 8
Реље Крилатице 9/11
Улица српских владара 25
Кнеза Лазара 2

Зеница
Јелах
Лакташи
Добој
Прњавор
Челинац
Лакташи
Добој
Србац
Прњавор
Бијељина

Булевар краља Твртка 11 б
Армије БиХ бб
Цара Душана 88
Колубарска 44 а
Штрпци бб
Војводе Мишића 30
Владимира Роловића 4
Краља Петра I 28/19
М. Видовића 147
Лужани бб
Баје Станишића 120 а

065 720 104
065 634 900
065 625 444
065 670 201
065 915 317
065 004 559
065 837 015
065 534 939
065 416 490
051 814 584
061 744 528
062 595 196
065 607 796
065 345 910
065 905 955

енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик и
италијански језик
њемачки језик
њемачки језик
њемачки језик
њемачки језик
италијански језик
италијански језик
италијански језик
италијански језик
италијански језик
италијански језик
италијански језик

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Дујаковић Лејла
Локић Амела
Бановић Санела
Поповић Жељко
Гатарић Мирјана
Максимовић Борис
Пекез Ивана
Кузмић Анђелка
Станић Боро
Вуковић Александра
Ђурковић Душанка

Број: 08.020/704-137/11-2
27. фебруара 2012. године
Бања Лука

Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове
На основу члана 348. Закона о стварним правима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09
и 95/11) и члана 86. ст. 2. и 3. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), директор Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове д о н о с и

065 904 461
065 749 974
065 756 470
065 806 214

Министар,
Џерард Селман, с.р.

П РА В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИМА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
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Члан 2.
Под располагањем у смислу Закона о стварним правима (у даљем тексту: Закон) подразумијева се продаја, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
(1) У складу са одредбама овог правилника поступају
Република Српска и јединице локалне самоуправе приликом продаје, односно оптерећења правом грађења непокретности у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, по одредбама овог
правилника поступа, приликом продаје, односно оптерећења правом грађења непокретности, и правно лице које је
стекло право својине на тим непокретностима у складу са
чланом 324. ст. 1. и 2. Закона.
Члан 4.
Продаја, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе врши се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).
Члан 5.
Одлуку о начину и условима продаје, односно оптерећења правом грађења непокретности у својини:
a) Републике Српске доноси Влада Републике Српске,
б) јединица локалне самоуправе доноси скупштина јединица локалне самоуправе на приједлог начелника општине, односно градоначелника града и
в) правног лица из члана 324. став 2. Закона доноси орган управљања, на приједлог директора тог правног лица.
Члан 6.
Одлуку о начину и условима продаје, односно оптерећења правом грађења непокретности непосредном погодбом, или замјене непокретности, у складу са чланом 348.
ст. 3. и 4. Закона, за непокретности које су у својини:
а) Републике Српске доноси Влада Републике Српске,
б) јединица локалне самоуправе доноси скупштина јединица локалне самоуправе, на приједлог начелника општине, односно градоначелника града и
в) правног лица из члана 324. став 2. Закона доноси орган управљања, на приједлог директора тог правног лица.
Члан 7.
Услови продаје садрже:
а) податке о непокретности која је предмет продаје
(власничко и посједовно стање, копија катастарског плана
и одговарајућа урбанистичка документација, односно други подаци),
б) почетну продајну цијену непокретности, која не може бити нижа од тржишне вриједности,
в) начин полагања кауције, која износи 10% од почетне
цијене непокретности, с тим што тај износ не може бити
нижи од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ,
г) начин и услове плаћања купопродајне цијене и
д) вријеме и начин предаје непокретности у посјед купцу.
Члан 8.
Услови оптерећења правом грађења садрже:
а) податке о непокретности која је предмет оптерећења
правом грађења (власничко и посједовно стање, копија катастарског плана и одговарајућа урбанистичка документација, односно други подаци),
б) почетну цијену мјесечне закупнине непокретности
која је предмет оптерећења правом грађења, а та цијена не
може бити нижа од просјечне мјесечне закупнине за такву
непокретност,
в) начин полагања кауције, чији износ не може бити
нижи од 500 КМ, нити виши од 10.000 КМ,
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г) начин и услове плаћања мјесечне закупнине и
д) вријеме и начин предаје непокретности оптерећене
правом грађења у посјед носиоцу тог права.
Члан 9.
(1) Продаја, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе објављује се путем огласа у средствима јавног
информисања, и то најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан лицитације.
(2) Надлежни орган из члана 5. овог правилника одлучује у којим се средствима јавног информисања објављује
оглас о лицитацији.
(3) Примјерак огласа о лицитацији истовремено се
истиче на огласним таблама, те се објављује на интернет
страници надлежног органа из члана 5. овог правилника.
Члан 10.
Оглас о лицитацији садржи:
а) назив и сједиште власника непокретности која је
предмет продаје, односно предмет оптерећења правом грађења,
б) услове прописане чл. 7. и 8. овог правилника,
в) дан, час и мјесто одржавања лицитације и
г) вријеме и начин разгледања непокретности која је
предмет лицитације и увида у документацију о непокретности (власничко и посједовно стање, копија катастарског
плана и одговарајућа урбанистичка документација, односно други подаци).
Члан 11.
(1) Поступак лицитације спроводи комисија за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), коју
именује надлежни орган из члана 5. овог правилника.
(2) Комисија се састоји од предсједника и два члана, а
сваки од њих има замјеника.
Члан 12.
(1) Ако не успије прва лицитација, лицитација се понавља.
(2) Ако не успије ни поновљена лицитација, сматра се
да је јавно надметање безуспјешно.
(3) У случају из става 2. овог члана продаја, односно
оптерећење правом грађења може се извршити непосредном погодбом, с тим што цијена непокретности која се
продаје, односно која се оптерећује правом грађења не може бити нижа од тржишне цијене те непокретности.
Члан 13.
(1) Лицитација се одржава у вријеме и на мјесту који су
одређени у огласу о лицитацији у средствима јавног информисања.
(2) У мјесту у којем се одржава лицитација све исправе и подаци који се односе на поступак лицитације дају се
на увид: власничко и посједовно стање, копија катастарског плана и одговарајућа урбанистичка документација,
подаци о вриједности непокретности, односно подаци о
мјесечном закупу непокретности и други подаци.
Члан 14.
(1) Лицитацијом руководи предсједник Комисије, који
претходно утврђује да ли су испуњени сви услови за одржавање лицитације: оглашавање, утврђивање услова, потребан број учесника у лицитацији, положене кауције, редослијед продаје (ако се продаје више непокретности), односно редослијед непокретности које се оптерећују правом
грађења, ако их има више, и други услови.
(2) Приликом утврђивања броја учесника лицитације
утврђује се која лица учествују у своје име, а која као пуномоћници, односно законски заступници.
(3) Лица која нису положила одређену кауцију не учествују у лицитацији.
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(4) Чланови Комисије не учествују у поступку лицитације коју спроводе, у своје име или као пуномоћници.
Члан 15.
(1) Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника.
(2) Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје, односно оптерећења правом грађења непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији.
Члан 16.
Након што се утврди да су испуњени услови за одржавање лицитације предсједник Комисије упознаје учеснике
са начином и поступком лицитације и позива их да дају понуде на почетну цијену, чиме почиње поступак надметања.
Члан 17.
(1) Сваком учеснику вриједи његова понуда све док се
не да већа понуда.
(2) Лицитација траје све док се дају веће понуде.
(3) Учесницима у лицитацији, на њихов захтјев, може
се дозволити краћи рок за размишљање о даљим понудама.
Члан 18.
(1) Лицитација се закључује ако и послије другог позива није у року од пет минута дата већа понуда.
(2) Прије закључења лицитације предсједник Комисије
још једанпут понавља посљедњу понуду, а затим објављује да је лицитација закључена.
Члан 19.
(1) Послије закључења лицитације предсједник Комисије упознаје учеснике лицитације да могу одмах на записник уложити приговоре на спроведени поступак лицитације (у даљем тексту: приговор).
(2) О приговору одлучује Комисија.
Члан 20.
Приговори се могу заснивати на сљедећим разлозима:
а) да одлука овлашћеног органа о условима лицитације није у складу са чланом 6, односно чланом 7. овог правилника,
б) да оглас о лицитацији не садржи све податке предвиђене у члану 9. овог правилника,
в) да је поступак лицитације неправилно спроведен и
да је то имало битног утицаја на стављање понуда и правилност поступка лицитације и
г) да учесник чија је понуда утврђена као најповољнија нема способност за закључење уговора или стицање
права својине, односно права грађења на непокретности
која је предмет лицитације или да лице које се појављује
као законски заступник, односно пуномоћник нема прописано овлашћење.
Члан 21.
(1) Ако Комисија установи да су недостаци и пропусти
на које приговор указује такве природе да могу бити одмах
отклоњени, доноси одлуку да се лицитација настави пошто
се недостаци отклоне.
(2) У случају из става 1. овог правилника, учесницима
лицитације вриједе њихове понуде, осим ако оне, због давања већих понуда, нису престале да вриједе.
Члан 22.
Ако Комисија установи да уложени приговори нису
основани, закључује поступак лицитације и одмах утврђује и јавно објављује која је понуда као најповољнија прихваћена и с којим учесником лицитације се закључује одговарајући уговор у писаној форми.
Члан 23.
Ако се због природе приговора не може одмах расправити и одлучити о приговору, Комисија прекида поступак
лицитације док се не ријеши о приговору.
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Члан 24.
Ако Комисија утврди да је приговор основан, доноси
одлуку да се у цјелини поништи поступак лицитације и да
се тај поступак поново спроведе.
Члан 25.
(1) О поступку лицитације води се записник, у који се
уносе цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих учесника, као и стављени приговори.
(2) Записник потписују чланови Комисије и присутни
учесници лицитације.
(3) Послије закључења записника о поступку лицитације учесници не могу улагати приговоре.
Члан 26.
(1) Са учесником лицитације чија је понуда утврђена
као најповољнија закључује се одговарајући уговор у писаној форми.
(2) Ако учесник лицитације из става 1. овог члана одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21-01/052-729/11
22. фебруара 2012. године
Бања Лука

Директор,
Др Тихомир Глигорић, с.р.

Републички завод за стандардизацију и
метрологију
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), члана 28. Закона о државним службеницима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), члана 28. став 1.
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију
радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима државних службеника
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију, уз сагласност
Владе Републике Српске, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Републичком заводу за стандардизацију и метрологију (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/10, 110/10 и
51/11) у члану 14. у условима послије ријечи: “електротехнички
факултет” додају се запета и ријечи: “рударско-геолошки факултет”.
Члан 2.
У члану 17. ријечи: “Намјештеник друге категорије у оквиру
високе стручне спреме” замјењују се ријечима: “Намјештеник
треће категорије у оквиру високе стручне спреме”.
У истом члану, у условима, послије ријечи: “економски факултет;” додају се ријечи: “или факултет за менаџмент - економски
смјер”, а ријечи: “најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања” замјењују се ријечима: “најмање једна
година радног искуства у траженом степену образовања”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05/3.00/39-538/11
7. децембра 2011. године
Бања Лука

В.д. директора,
Никола Ђукић, с.р.
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Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске
На основу члана 102. став 1. и члана 176. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 134/11), члана 12. тачка 17.
Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
68/03, 67/04, 85/07, 105/07, 27/10 и 128/11) и члана 27. Пословника о раду Управног одбора Фонда, бр. 1484-8/07 и
759-3/09, Управни одбор Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање Републике Српске, на IV редовној сједници,
одржаној 30. јануара 2012. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈУ
ПЛАТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
Коефицијент за валоризацију плата и основица осигурања за обрачун пензијског основа за одређивање висине
пензије за 2012. годину износи 0,5748.
Члан 2.
Ова одлука биће објављена у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 259-5/12
30. јануара 2012. године
Бијељина

Предсједник,
Милорад Солаковић, с.р.

Пензијски резервни фонд Републике Српске
а.д. Бања Лука
На основу члана 19. став (1) тачка а) Закона о пензијском резервном фонду (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 73/08 и 50/10), члана 17. став (1) тачка а) Статута Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
10/11 и 47/11), члана 12. тачка 7. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/03, 67/04, 85/07,
105/07 и 27/10) и члана 6. тачка а) Пословника о раду
Скупштине Пензијског резервног фонда Републике Српске
a.д. Бања Лука, као и Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на измјене и допуне Статута Пензијског
резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, број:
04/1-012-2-191/12, од 10. фебруара 2012. године, Управни
одбор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, у функцији Скупштине Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, на сједници
одржаној 29. фебруара 2012. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА СТАТУТА
ПЕНЗИЈСКОГ РЕЗЕРВНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА

Члан 1.
Члан 11. Статута Пензијског резервног фонда Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
10/11 и 47/11 - у даљем тексту: Статут) мијења се и гласи:
“Акције Резервног фонда уписују се у складу са законом.”.
Члан 2.
У члану 15. Статута додаје се нови став (4):
“Пословником о раду Скупштине Резервног фонда детаљније се уређују сазивање и начин рада на сједницама,
као и друга питања у вези са радом Скупштине.”.
Члан 3.
У члану 37. ст. (2) и (3) мијењају се и гласе:
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“Накнада Друштву за управљање обрачунава се у складу са учесталости вредновања имовине Резервног фонда
на основицу, коју чини укупна имовина Резервног фонда
умањена за износ обавеза Резервног фонда (нето вриједност имовине) на дан вредновања.
Накнада се обрачунава у складу са Законом о Пензијском резервном фонду, у зависности од броја дана вредновања.”.
Члан 4.
Став (1) члана 38. Статута мијења се и гласи:
“Надзорни одбор Друштва за управљање спроводи
процедуру избора депозитара на основу унапријед утврђених критеријума.”.
Члан 5.
Ове измјене и допуне Статута ступају на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: СК-VIIВ-2/12
29. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Скупштине ПРЕФ-а,
Милорад Солаковић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у предмету број АП 672/07, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59. став 3. и члана 74. став 6. Правила Уставног
суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Constance Grewe, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Tudor Pantiru, судија,
- Мато Тадић, судија,
- Мирсад Ћеман, судија,
- Маргарита Цаца Николовска, суткиња и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 18. јануара 2012. године, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Влада Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине
дјелимично није извршила Одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине број АП 672/07 од 17. децембра 2009. године.
У складу са чланом 74. став 6. Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине, ово рјешење доставља се Тужилаштву Босне и Херцеговине.
Рјешење објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
1. Уставни суд Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд) је Одлуком број АП 672/07 од 17. децембра 2009. године усвојио апелацију Анте Зечевића (у даљем тексту: апелант) и утврдио
повреду члана II/3.д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5. ст. 1е)
и 4. Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода (у даљем тексту: Европска конвенција). Предметном
одлуком Уставни суд је наложио Влади Дистрикта Брчко Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Влада Дистрикта Брчко) да, у сарадњи са надлежним органима Босне и Херцеговине и ентитета, у
року од три мјесеца од дана достављања те одлуке, предузме кораке за стварање правног оквира ради поштовања апелантових
уставних права у складу са том одлуком. Даље, предметном одлуком је наложено Влади Дистрикта Брчко да, у складу са чланом 76.
став 2. Правила Уставног суда (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09; у даљем тексту: Правила
Уставног суда), у року од три мјесеца од дана достављања те одлуке, апеланту исплати износ од 2.000,00 КМ на име нематеријалне штете због повреде права из члана II/3.д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5. ст. 1е) и 4. Европске конвенције. Такође, предметном одлуком је наложено Влади Дистрикта Брчко да, у складу
са чланом 74. став 5. Правила Уставног суда, у року од три мјесеца од дана достављања те одлуке, обавијести Уставни суд Босне и
Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења одлуке.
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2. У закључку предметне одлуке Уставног суда (тачка 34
Одлуке) наведено је: “Уставни суд закључује да постоји кршење
права из члана II/3.д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5. ст.
1.е) и 4. Европске конвенције. Наиме, Уставни суд повреду овог
права види у томе што лишавање слободе лица која су кривично
дјело учинила у стању неурачунљивости не испуњава захтјев 'законитости' у смислу Европске конвенције због тога што важећи закони прецизно не дефинирају могућност, увјете, начин и поступак
изрицања, продужења и/или престанка мјере обавезног лијечења и
чувања у одговарајућој здравственој установи ових лица, те приступ 'суду' ради испитивања законитости притварања, што оставља простор за произвољну примјену закона. Осим тога, смјештај
таквих лица у посебном затворском одјелу, такођер, не испуњава
захтјев 'законитости' из члана 5. став 1.е) Европске конвенције. Такођер, кршење овог права постоји и због тога што важећа законска
регулатива не испуњава законски квалитет у мјери у којој не поштује права из члана 5. ст. 1.е) и 4. Европске конвенције”.
3. Одлуку Уставног суда број АП 672/07 од 17. децембра 2009.
године Влада Дистрикта Брчко је примила 5. фебруара 2010. године, што значи да је рок за извршење предметне одлуке истекао 5.
маја 2010. године.
4. Влада Дистрикта Брчко није у остављеном року доставила
обавијест о извршењу предметне одлуке Уставног суда. С обзиром
на то, Уставни суд је дописом од 19. маја 2010. године затражио од
Владе Дистрикта Брчко да достави обавјештење о извршењу
Одлуке број АП 672/07 од 17. децембра 2009. године, те да уз обавјештење достави одговарајућу одлуку, односно доказе који потврђују спровођење предметне одлуке Уставног суда.
5. Влада Дистрикта Брчко је дописом од 10. јуна 2010. године
обавијестила Уставни суд да је, с циљем извршења одлуке Уставног суда, упутила захтјев Дирекцији за финансије да уплати износ
од 2.000,00 КМ на рачун Казнено-поправног завода у Зеници, с
обзиром на то да апелант нема стараоца. Такође је обавијестила
Уставни суд да је Основни суд Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Основни суд) донио Рјешење број 96 0 В
006079 10 В од 31. марта 2010. године. Наведеним рјешењем је одређено да се апелант, који се тренутно налази у Казнено-поправном заводу Зеница, Форензичко-психијатријско одјељење, као душевно болесно лице упућује на задржавање у Клинички центар
Источно Сарајево, Психијатријска клиника у Сокоцу (у даљем
тексту: Психијатријска клиника), у трајању до шест мјесеци. Тачан датум његовог упућивања биће одређен накнадно, посебним
рјешењем, односно када Психијатријска клиника буде у могућности да га прими на задржавање и лијечење. Предметно рјешење је
донесено у складу са Законом о ванпарничном поступку.
6. Након тога, односно 20. децембра 2010. године, Влада Дистрикта Брчко је Уставном суду доставила допис у ком је наведено да је, поступајући поводом одлуке Уставног суда, апеланту благовремено исплаћен износ од 39.116,60 КМ као преузета обавеза
на име мирног рјешавања спора (из документације произилази да
је са апелантом закључена пријатељска нагодба у предмету пред
Европским судом за људска права број 30675/08) и износ од
2.000,00 КМ на име нематеријалне штете због повреде права из
члана II/3.д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5. ст. 1.е) и 4.
Европске конвенције. Апеланту је наведени износ исплаћен путем
Казнено-поправног завода Зеница, Форензичко-психијатријског
одјељења, гдје је и смјештен. Уз допис су достављене копије
уплатница. Такође, Влада Дистрикта Брчко је дописом обавијестила да је, с циљем извршења одлуке Уставног суда, донијела Закључак број 02-01-2-000066710 од 22. јануара 2010. године којим је
Одјељење Владе за здравство и остале услуге, Пододјељење за социјалну заштиту, задужено да хитно покрене поступак ради доношења одлуке надлежног суда о неопходности упућивања апеланта
на обавезно лијечење у психијатријској установи. Након тога,
Одјељење је донијело Рјешење број УП-I-34-05-001100/10 од 12.
марта 2010. године којим је апеланту постављен старалац за посебан случај, а Основни суд је донио Рјешење број 96 0 В 006079 10
В од 31. марта 2010. године о упућивању апеланта на обавезно
психијатријско лијечење у трајању до шест мјесеци. У допису је
истакнуто да је у предметном рјешењу Основног суда наведено да
Психијатријска клиника тренутно нема слободних капацитета.
7. Послије тога, Влада Дистрикта Брчко није доставила Уставном суду никаква обавјештења о извршењу предметне одлуке
Уставног суда.
8. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће. Такође, према члану 74.
став 1. Правила Уставног суда, коначне и обавезујуће одлуке
Уставног суда дужно је да поштује свако физичко и правно лице, а
према ставу 2. истог члана, сви органи власти су дужни да у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом спроводе одлуке Уставног суда.
9. Уставни суд примјећује да је Влада Дистрикта Брчко исплатила апеланту износ од 2.000,00 КМ на име нематеријалне штете
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због повреде права из члана II/3.д) Устава Босне и Херцеговине и
члана 5. ст. 1.е) и 4. Европске конвенције, како је то било наложено Одлуком Уставног суда број АП 672/07 од 17. децембра 2009.
године. Међутим, доводећи у везу закључак предметне одлуке
Уставног суда (тачка 34 Одлуке Уставног суда број АП 672/07 од
17. децембра 2009. године) са дописима Владе Дистрикта Брчко,
Уставни суд констатује да Влада Дистрикта Брчко није у потпуности поступила у складу са Одлуком Уставног суда број АП 672/07
од 17. децембра 2009. године, односно да није, у сарадњи са
надлежним органима Босне и Херцеговине и ентитета, у остављеном року предузела кораке за стварање правног оквира ради поштовања апелантових уставних права, како је то наложено предметном одлуком.
10. Према члану 74. став 6. Правила Уставног суда, у случају
непоступања, односно кашњења у извршавању или обавјештавању Уставног суда о предузетим мјерама, Уставни суд доноси рјешење којим се утврђује да одлука Уставног суда није извршена.
11. Из наведеног произилази да Влада Дистрикта Брчко дјелимично није извршила Одлуку Уставног суда број АП 672/07 од 17.
децембра 2009. године.
12. У складу са чланом 74. став 6. Правила Уставног суда, ово
рјешење се доставља надлежном Тужилаштву Босне и Херцеговине.
13. На основу члана 74. став 6. Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву овог рјешења.
14. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Др Миодраг Симовић, с.р.
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву у предмету број У 9/09, на основу члана VI/3.а) Устава Босне и Херцеговине, члана 59. став 2. алинеја 3, члана 63. ст. 5. и 6. и члана 74.
став 6. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени
гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Constance Grewe, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Tudor Pantiru, судија,
- Мато Тадић, судија,
- Мирсад Ћеман, судија,
- Маргарита Цаца Николовска, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 18. јануара 2012. године, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине није извршила Одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине број
У 9/09 од 26. новембра 2010. године у остављеном року од шест
мјесеци од дана њеног објављивања у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.
Утврђује се да одредбе чл. 19.2. ст. 1. и 3. и чл. 19.4. ст. 2. до
8. Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, 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) престају да важе наредног дана од дана објављивања ове одлуке у
“Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.
У складу са чланом 74. став 6. Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине, ово рјешење доставља се Тужилаштву Босне и Херцеговине.
Рјешење објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
1. Уставни суд Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд) је Одлуком број У 9/09 од 26. новембра 2010. године дјелимично усвојио захтјев Клуба посланика хрватског народа у Дому
народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјену
уставности одредаба члана 19.4. Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, 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 тексту: Изборни закон) и члана 17. Статута Града Мостара (“Градски службени гласник Града
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Мостара”, број 4/04, у даљем тексту: Статут Града Мостара).
Уставни суд је предметном одлуком утврдио да члан 19.4. став 2.
Изборног закона и члан 17. став 1. Статута Града Мостара у дијелу у којем гласи: “У сваком градском подручју се бирају по три (3)
вијећника” нису у складу са чланом 25. Међународног пакта о грађанским и политичким правима који је саставни дио Устава Босне
и Херцеговине. Затим, утврдио је да одредбе члана 19.2. ст. 1. и 3,
те члана 19.4. ст. 2. до 8. Изборног закона и члана 17. став 1. Статута Града Мостара у дијелу који гласи: “У сваком градском подручју се бирају по три (3) вијећника” нису у складу са чланом II/4.
Устава Босне и Херцеговине у вези са чланом 25. Међународног
пакта о грађанским и политичким правима. Уставни суд је предметном одлуком наложио Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Парламентарна скупштина) да
измијени и допуни неуставне одредбе Изборног закона у складу с
том одлуком у року од шест мјесеци након објављивања те одлуке
у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.
2. Даље, Уставни суд је предметном одлуком утврдио да члан
7. ст. 1. и 3, члан 15. став 2, члан 17. став 1. и члан 38. став 1. Статута Града Мостара нису у складу са чланом II/4. Устава Босне и
Херцеговине у вези са чланом 25.б) Међународног пакта о грађанским и политичким правима, те је наложио Градском вијећу Града
Мостара да обавијести Уставни суд о корацима које ће предузети
да усклади Статут Града Мостара са Уставом Босне и Херцеговине у року од три мјесеца након објављивања у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине” и амандманима које је усвојила Парламентарна скупштина да би ускладила Изборни закон са Уставом
Босне и Херцеговине у складу с том одлуком. Предметном одлуком Уставног суда је одређено да се до тада одлаже даљњи поступак по захтјеву Клуба посланика хрватског народа у Дому народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјену уставности одредаба члана 7. ст. 1. и 3, члана 15. став 2, члана 17. став
1. и члана 38. став 1. Статута Града Мостара.
3. Одлука Уставног суда број У 9/09 од 26. новембра 2010. године објављена је у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”,
број 48/11 од 16. јуна 2011. године, од када је Парламентарној
скупштини почео да тече рок од шест мјесеци за измјену и допуну неуставних одредаба Изборног закона у складу с том одлуком.
4. Уставни суд констатује да је рок за извршење Одлуке број У
9/09 од 26. новембра 2010. године Парламентарној скупштини
истекао 16. децембра 2011. године.
5. На основу увида у одлуке Парламентарне скупштине објављене у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, Уставни суд
је закључио да Парламентарна скупштина није у остављеном року измијенила и допунила неуставне одредбе Изборног закона у
складу с предметном одлуком Уставног суда.
6. Уставни суд подсјећа да је својом Одлуком број У 9/09 од
26. новембра 2010. године одредио начин и рок за извршење одлуке. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће. Такође, према члану 74. став 1.
Правила Уставног суда, коначне и обавезујуће одлуке Уставног суда дужно је да поштује свако физичко и правно лице, а према ставу 2. истог члана, сви органи власти су дужни у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом да спроводе одлуке Уставног суда.
7. Даље, Уставни суд подсјећа да, у складу са чланом 63. ст. 4.
до 6. Правила Уставног суда, одлуком којом утврђује несагласност
одредаба закона са Уставом Босне и Херцеговине Уставни суд може
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доносиоцу закона да одреди рок за усаглашавање који не може да
буде дужи од шест мјесеци, те ће, ако се у остављеном року не отклони утврђена несагласност, својом одлуком да утврди да несагласне одредбе закона престају да важе наредног дана од дана објављивања те одлуке у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.
8. С обзиром на то да Парламентарна скупштина није извршила коначну и обавезујућу Одлуку Уставног суда број У 9/09 од 26.
новембра 2010. године у остављеном року, Уставни суд је, на основу члана 59. став 2. алинеја 3, члана 63. ст. 5. и 6. и члана 74. став 6.
Правила Уставног суда, одлучио као у диспозитиву овог рјешења.
9. У складу са чланом 74. став 6. Правила Уставног суда, ово
рјешење се доставља надлежном Тужилаштву Босне и Херцеговине.
10. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Др Миодраг Симовић, с.р.

Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине
На основу члана 2.9 став (1) тачка 2. Изборног закона
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине, на 6. сједници,
одржаној 14. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
Члан 1.
(Стављање прописа ван снаге)
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о називима
основних изборних јединица (“Службени гласник БиХ”,
број 37/06, “Службене новине ФБиХ”, број 25/06, “Службени гласник Републике Српске”, број 42/06, “Службени
гласнику Брчко Дистрикта БиХ”, број 15/06) и престаје њена примјена.
Члан 2.
(Објављивање у службеним гласилима)
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, и објавиће се у
“Службеним новинама ФБиХ”, “Службеном гласнику
Републике Српске”, “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ” и на wеб страници Централне изборне комисије
БиХ www.izbori.ba.
Број: 05-1-02-2-178-1/12
14. фебруара 2012. године
Сарајево

Предсједник,
Бранко Петрић, с.р.
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