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Правилник о поступку утврђивања радних мјеста на којима се 
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 57/13 и 45/14).

1374
На основу члана 59а. став 1. тачка и) Закона о гасу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/07 и 121/12) 
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енергетике и 
рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ 

ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
НА ЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА, УРЕЂАЈИМА И 

ПОСУДАМА ПОД ПРИТИСКОМ

Члан 1.
У Правилнику о утврђивању испуњавања услова за оба-

вљање дјелатности на енергетским постројењима, уређаји-
ма и посудама под притиском (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 81/13 и 88/14) у члану 11. ријечи: “двије 
године” замјењују се ријечима: “три године”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.06/020-2164-1/15
15. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

1375
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Džekos” ДОО Сараје-
во за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 
члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ 
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Džekos” ДОО Сарајево испуњава усло-
ве за добијање лиценце за грађење, односно извођење ра-
дова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 18.8.2015. године до 18.8.2019. годи-

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

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

Број: 15.03-361-1081/15
18. августа 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1376
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “БДБ агент” ДОО 
Приједор за издавање лиценце за грађење објеката, а на 
основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 

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

Р Ј ЕШЕЊЕ 
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “БДБ агент” ДОО Приједор испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 18.8.2015. године до 18.8.2019. годи-

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

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-1141/15
18. августа 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1377
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

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

Р Ј ЕШЕЊЕ 
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Енергетик” ДОО Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

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

2. дијела електро фазе - инсталације јаке струје на 
мањим објектима са стандардном конструкцијом бруто 
грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности до 
пет етажа.

Лиценца важи од 18.8.2015. године до 18.8.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

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

Број: 15.03-361-1154/15
18. августа 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1378
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

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




