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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ 
РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Прим. др Мира Поповић именује се за директора ЈЗУ 
Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, на пе-
риод од четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1317/16 Предсједница
9. јуна 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 77. сједници, одржа-
ној 9.6.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ 

ПЕНЗИОНЕРА У ТРЕБИЊУ

1. Дара Цвијетић, дипломирани економиста, из Тре-
биња, разрјешава се дужности директора Јавне установе 
Дом пензионера у Требињу, на лични захтјев.

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

Број: 04/1-012-2-1335/16 Предсједница
9. јуна 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 77. сједници, одржа-
ној 9.6.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ПЕНЗИОНЕРА У ТРЕБИЊУ

1. Рајко Ћапин именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Јавне установе Дом пензионера у Требињу, на период 
до два мјесеца.

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

Број: 04/1-012-2-1336/16 Предсједница
9. јуна 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 80. став 2. Закона о заштити приро-

де (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12 и 15/16), министaр за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију, 9. јуна 2016. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, ПОСТУПКУ И 

УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се изглед знака заштите 

природе, поступак и услови за његово коришћење.

Члан 2.
Знак заштите природе (у даљем тексту: знак) користи 

се ради промовисања заштите природе и идентификације 

службеног лица у поступку надзора и предузимања мjера 
на заштити природе.

Члан 3.
(1) Знак се може користити на кружном или правоугао-

ном основу бијеле боје.
(2) Знак чине грчко мало слово phi (φ) које је тамнозеле-

не боје на бијелој подлози и на којем се налази седам косих 
линија тамнозелене боје, наизмјенично распоређених са 
обје стране, а унутрашњост десне половине слова phi (φ) је 
свијетлозелене боје.

(3) Знак садржи слова: “Р” и “С”, која представљају 
иницијале Републике Српске.

(4) Знак који има правоугаони основ, испод слова phi 
(φ) садржи исписане ријечи словима црне боје: “Заштита 
природе”, “Републике Српске”, једне испод других.

(5) Знак који има кружни основ оивичен је танком ли-
нијом црне боје и око слова phi (φ) кружно је исписан текст: 
“Заштита природе Републике Српске”, словима црне боје.

(6) Елементи знака из става 2. овог члана представљају 
стабло дрвета са деблом, гранама и листовима лишћарских 
и четинарских врста, али и ријеке и њихове притоке, што 
симболизује природу Републике Српске, као и изузетну 
биолошку разноврсност.

Члан 4.
(1) Оригинално графичко рјешење знака са стандардом 

и пратећом документацијом за штампу чува се у министар-
ству надлежном за заштиту животне средине (у даљем тек-
сту: Министарство) и чини саставни дио овог правилника.

(2) Графички приказ знака из става 1. овог члана има 
кружни и правоугаони основ.

(3) Графички приказ знака који има кружни основ дат 
је, са назначеним димензијама, у Прилогу 1. овог правил-
ника и чини његов саставни дио.

(4) Графички приказ знака који има правоугаони основ 
дат је у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни 
дио.

Члан 5.
Знак користе:
1) запослена стручна лица у заштићеним подручјима 

у обављању послова надзора и спровођењу мјера заштите 
природе,

2) инспектори Републичке управе за инспекцијске 
послове и јединица локалне самоуправе надлежни за за-
штиту животне средине (у даљем тексту: надлежни инспек-
тори),

3) службеници Министарства, за које то одреди ми-
нистар,

4) службеници органа локалне самоуправе надлежни за 
послове заштите природе,

5) службеници Републичког завода за заштиту култур-
но-историјског и природног насљеђа, као и

6) удружења која се баве заштитом природе и промови-
сањем природних вриједности.

Члан 6.
(1) Знак се користи на службеној одјећи, службеним во-

зилима и пловилима, информативно-едукативним таблама, 
писаним и електронским материјалима, као и на реклам-
ним материјалима.

(2) Знак који има правоугаони основ употребљава се у 
писаним и електронским материјалима, на меморандуми-
ма, на ковертама, печатима, визиткартама, информативно-
едукативним таблама и рекламним материјалима.

(3) Знак који има кружни основ употребљава се на слу-
жбеној одјећи и на службеним возилима или пловилима.

(4) Знак се израђује од платна, метала или је штампан 
на папиру и користи се на начин да буде уочљив и препо-
знатљив.
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Члан 7.
Запослена стручна лица из члана 5. тачка 1) овог пра-

вилника знак користе на:
1) службеној одjећи, пришивен, односно причвршћен 

на лијевом рукаву или са лијеве стране у висини груди,
2) службеним возилима и пловилима тако да се знак на-

лази са лијеве стране,
3) информативно-едукативним таблама тако да се знак 

поставља у горњем лијевом или десном углу, одговарајућих 
димензија у зависности од величине табле и

4) писаним и електронским записима тако да се знак 
поставља у горњи лијеви или десни угао.

Члан 8.
Надлежни инспектори користе знак заштите природе у 

облику значке.

Члан 9.
(1) Знак се не може користити у комерцијалне сврхе.
(2) Изузетно, управљачи заштићених подручја и других 

заштићених природних вриједности могу користити знак у 
комерцијалне сврхе.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-856/15
9. јуна 2016. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ЗНАК ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА 
ПРАВОУГАОНОМ ОСНОВУ

Основна величина знака заштите природе Републике Српске 
размјере 1 : 1 износи  ширине 85 mm и висине 56 mm. Све остале 
размјере приликом употребе зависе од конкретне апликације.

ПРИЛОГ 2.

ЗНАК ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА 
КРУЖНОМ ОСНОВУ

Основна величина кружног знака размјере 1 : 1 износи преч-
ника φ 9 cm.

Све остале размјере приликом употребе зависе од конкретне 
апликације.

948
На основу члана 89. став 2. Закона о уређењу просто-

ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 6. став 1. тачка б) Закона о 
техничким прописима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 98/13) и 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), министар за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију, 15.6.2016. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРОЈЕКТОВАЊУ, 

ИЗРАДИ И ОДРЖАВАЊУ ЛИФТОВА

Члан 1.
У Правилнику о пројектовању, изради и одржавању 

лифтова (“Службени гласник Републике Српске”, број 
68/15) у члану 43. ријечи: “1. јула 2016. године” замјењују 
се ријечима: “1. јула 2017. године”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-020-1292/16
15. јуна 2016. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

949
На основу члана 31. Закона о концесијама (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 59/13) и члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 
121/12 и 15/16), министар индустрије, енергетике и рудар-
ства  д о н о с и 


