
 

6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 56 12.6.2017.

лом од 13/720; к.ч. бр. 168/14, “Чирино брдо”, пут без ознаке, 
површине 210 м², уписана у зк. ул. бр. 88 КО СП Рашковци, 
у својини Лазић, р. Јеринић Глигора Софија, са 1/1 дијела, 
и к.ч. бр. 172/191, “Чирино брдо”, пут без ознаке површине 
6654 м², уписана у зк. ул. бр. 70 КО СП Рашковци, друштве-
но - државно власништво са 1/1 дијела”.

II
Против ове одлуке може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке. 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1274/17 Предсједница
8. јуна 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

925
 На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са тачком 8. Одлуке о коришћењу сред-
става (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 116/08, 
29/14 и 98/14), Влада Републике Српске, на 127. сједници, 
одржаној 31.5.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТA 
ОПШТИНИ КУПРЕС ИЗ СРЕДСТАВА РЕВОЛВИНГ 
ФОНДА У ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА И 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
(“Службеи гласник Републике Српске”, број 50/16)

I
У Одлуци о одобравању кредитa Општини Купрес из 

средстава револвинг фонда у области водоснабдијевања и 
комуналне инфраструктуре, број: 04/1-012-2-1332/16, од 9. 
јуна 2016. године (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 50/16), у тачки II ријечи: “6 (шест)” замјењују се рије-
чима: “12 (дванаест)”.

II
Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде да са концесионаром закључи анекс 1. Уго-
вора о коришћењу средстава револвинг фонда у области 
водоснабдијевања и комуналне инфраструктуре.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1292/17 Предсједница
31. маја 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 8. Закона о концесијама (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 59/13), Влада Републике Српске, на 127. 
сједници, одржаној 31.5.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈE ЗА 

ЕКСПОЛАТАЦИЈУ ПИТКЕ МАЛОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ НА 
ЛЕЖИШТУ “ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ”, 

ОПШТИНА ОСМАЦИ 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 56/07)

I
У Одлуци о додјели концесији за експолатацију пи-

тке маломинералне воде на лежишту “Планински студе-
нац”, општина Осмаци, број: 04/1-012-1007/07, од 18. јуна 

2007. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 
56/07), у тачки 3. став 2. мијења се и гласи:

“Накнада за коришћење предмета концесије износи 1,3 
КМ/м³ захваћене питке воде која се користи за флаширање, 
а намијењена је за конзумацију.”.

II
Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде да са концесионаром закључи анекс 1. Уго-
вора о концесији.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1293/17 Предсједница
31. маја 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 128. сједници, 
одржаној 8.6.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Прњавор, број: 21.12/473-9-4/09, од 5.4.2017. године, а 
у сврху изградње ауто-пута Бања Лука-Добој, и то: 

- к.ч. бр. 251/14 “Луг”, њива у површини од 1.715 м², 
- к.ч. бр. 253/2 “Луг”, пашњак у површини од 1.272 м², 
- к.ч. бр. 253/4 “Луг”, пашњак у површини од 575 м², 
- к.ч. бр. 253/6 “Луг”, њива у површини од 2.288 м², 
- к.ч. бр. 251/15 “Луг”, њива у површини од 253 м², 
- к.ч. бр. 251/16 “Луг”, њива у површини од 1.174 м², 

уписане у п.л. бр. 602 КО Насеобина Лишња, на име посјед-
ника Тимков Васиља, сина Ивана из Насеобине Лишње, са 
1/1 дијела (по старом премјеру к.ч. бр. 200/14 “Луг”, њива 
у површини од 1.715 м², к.ч. бр. 200/2 “Луг” пашњак, у по-
вршини од 1.272 м², к.ч. бр. 200/15 “Луг”, пашњак у повр-
шини од 575 м², к.ч. бр. 200/12 “Луг”, њива у површини од 
2.288 м², к.ч. бр. 200/21 “Луг”, њива у површини од 253 м² 
и к.ч. бр. 200/20 “Луг”, њива у површини од 1.174 м², упи-
сане у зк. ул. бр. 129 КО Мујинци, као власништво Тимков 
Васиља, сина Ивана из Насеобине Лишње, са 1/1 дијела), 
стварно и фактичко власништво Тимков Васиља, сина Ива-
на из Насеобине Лишње, са 1/1 дијела. 

2. Прије доношења овог рјешења обезбиједиће се дока-
зи о стању и вриједности експроприсаних непокретности 
који су потребни за одређивање накнаде за исте.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-1273/17 Предсједница
8. јуна 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члaна 11. став 8. Закона о вину (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 80/15) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и
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О МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ 
УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА, ОБЈЕКАТА, 
ПРОСТОРИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ВИНА

Члан 1.
Овим правилником прописују се минимални техничко-

технолошки и кадровски услови за производњу вина који 
се односе на стручни кадар, објекте, просторије, опрему, 
уређаје за производњу вина, као и садржај и образац захтје-
ва за регистрацију производње вина.

Члан 2.
Произвођач који се бави производњом вина дужан је да 

испуњава услове који се односе на:
1) одговарајући објекат или објекте и просторије за 

пријем и прераду грожђа, производњу, његу и чување вина 
и других производа од грожђа и вина,

2) одговарајућу опрему и уређаје и
3) одговарајући стручни кадар.

Члан 3.
(1) Производња вина врши се у објектима, односно 

просторијама које су зидане или монтажне, израђене од 
чврстог и незапаљивог материјала и омогућавају очување 
квалитета и сензорних својстава сировина, репроматерија-
ла, полупроизвода и готових производа.

(2) Објекти и просторије из става 1. овог члана могу 
се налазити на једној или више локација, односно адреса 
и физички су одвојени од стамбеног или другог простора 
који није намијењен за производњу вина.

Члан 4.
(1) Произвођач вина дјелатност може обављати у објек-

тима који, као минимум, посједују сљедеће просторије и 
одговарајуће просторе:

1) просторију или одговарајући простор за скла-
диштење амбалаже (у даљем тексту: складиште амбалаже),

2) једну или више просторија са одговарајућим просто-
рима за пријем и прераду грожђа, производњу, његу и чу-
вање вина (у даљем тексту: производни погон),

3) просторију за складиштење енолошких средстава, 
односно репроматеријала,

4) просторију за складиштење готових производа (у 
даљем тексту: складиште готових производа),

5) санитарни блок за запослене раднике (који, у зави-
сности од броја радника, садржи гардеробу, купатило и то-
алет, а најмање тоалет са санитарним чвором) и

6) просторију или одговарајући простор за администра-
тивне послове припреме производње, вођење евиденције, 
чување документације и друге послове.

(2) Произвођач вина који продаје сопствено вино у 
оквиру сопствене винарије, поред просторија и простора 
наведених у ставу 1. овог члана, мора да располаже и про-
стором за продају вина, који је физички одвојен од остатка 
производног објекта, а у оквиру којег се може обављати и 
дегустација вина.

Члан 5.
Просторије и одговарајући простори из члана 4. овог 

правилника изграђени су и повезани тако да су обезбијеђе-
ни услови који се односе на:

1) површине просторија и одговарајућих простора, 
с обзиром на предвиђени технолошки процес, опрему и 
уређаје,

2) технолошки редослијед процеса производње, без 
укрштања путева у појединим технолошким фазама про-
изводње,

3) одржавање хигијене објеката и безбједност сировина 
и готових производа,

4) заштиту здравља радника на раду и
5) заштиту животне средине.

Члан 6.
(1) У складишту амбалаже морају бити обезбијеђени 

услови за чување одређеног броја амбалажних јединица за 
потребе процеса производње у одређеном периоду.

(2) Под складишта амбалаже мора бити израђен од ма-
теријала који се лако чисти и одржава.

Члан 7.
(1) Производни погон чини техничку и технолошку цје-

лину у којој се обавља производња вина и других произво-
да од грожђа и вина и састоји се од:

1) пријемног мјеста на којем се обавља пријем грожђа 
и може се обављати мјерење и утврђивање параметара ква-
литета грожђа и простора за прераду грожђа у којем се оба-
вља примарна прерада грожђа (муљање грожђа, одвајање 
петељки, оцјеђивање, цијеђење, обрада кљука и шире и 
њихово допремање у посуде за ферментацију),

2) простора за алкохолну ферментацију у којем се оба-
вља алкохолна ферментација шире, односно кљука,

3) простора за његу и чување вина у којем се обавља 
обрада, њега и финализација вина, одлежавање вина у од-
говарајућим посудама (танковима) или боцама и чување 
(складиштење) вина,

4) посебне просторије, ако се за његу и чување вина ко-
ристе дрвена бурад,

5) простора за производњу других производа од грожђа 
и вина, ако се произвођач бави производњом других про-
извода,

6) простора за прање, пуњење и етикетирање амбалаже 
у којем се обавља прање амбалаже, пуњење вина у ориги-
нално паковање, затварање, етикетирање и друго и

7) простора за паковање у којем се обавља паковање у 
појединачну, збирну и транспортну амбалажу.

(2) Подови и зидови производног погона у којем се оба-
вља процес производње вина израђени су од материјала 
који се лако чисте и одржавају, отпорних на влагу и меха-
ничка оштећења.

(3) Подови производног погона морају имати одговара-
јући пад према одводним каналима (сливницима) са решет-
кама за спречавање проласка чврстог отпадног материјала, 
а који онемогућава задржавање воде на површини пода и 
њено одвођење у канализациони систем, односно систем 
отпадних вода или јаму за прикупљање отпадних вода.

(4) У производном погону мора бити обезбијеђена од-
говарајућа температура, влажност, природна или вјештачка 
вентилација, природно или вјештачко освјетљење и снаб-
дијевање водом.

(5) Вода која се користи у процесу производње, одржа-
вање хигијене опреме и уређаја, као и хигијене запосле-
них мора да испуњава стандарде прописане за хигијенску 
исправност воде за пиће, а вода која се користи искључиво 
за одржавање хигијене објеката и механизације не мора 
по стандарду да одговара хигијенској исправности воде за 
пиће (вода за техничке сврхе).

(6) Ако се производни погон снабдијева водом из соп-
ственог бунара, каптаже или резервоара, произвођач је ду-
жан обезбиједити доказ о хигијенској исправности воде.

(7) Складиштење и уклањање отпадног материјала из 
производног погона врши се у складу са прописима који 
уређују област управљања отпадом.

(8) Средства за чишћење и дезинфекцију не смију се 
држати у производном погону.

Члан 8.
(1) У складишту сировина и репроматеријала морају 

бити обезбијеђени услови за:
1) чување сировина и репроматеријала у одређеном пе-

риоду,
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2) очување квалитета и безбједности сировина и репро-
материјала у одређеном периоду и

3) одржавање чистоће складишног простора.
(2) Под складишта сировина и репроматеријала израђен 

је од материјала који се лако чисти и одржава, отпорног на 
влагу и механичка оштећења.

(3) У складишту сировина и репроматеријала мора бити 
обезбијеђено природно или вјештачко освјетљење и при-
родна или вјештачка вентилација.

(4) Складиште сировина и репроматеријала морају да 
посједују опрему и уређаје који су неопходни за очување 
квалитета и безбједности сировина и репроматеријала (па-
лете, полице и расхладни уређаји, зависно од декларисаних 
услова за чување сировина и репроматеријала).

Члан 9.
(1) У складишту готових производа морају бити обе-

збијеђени услови за складиштење производа произведених 
у одређеном периоду, очување квалитета и безбједности 
производа и одржавање чистоће тог простора.

(2) Под складишта готових производа израђен је од мате-
ријала који се лако чисти и одржава, отпорног на влагу и меха-
ничка оштећења, а зидови и строп уредно завршно обрађени.

(3) У складишту готових производа морају бити обе-
збијеђени природно или вјештачко освјетљење и природна 
или вјештачка вентилација.

Члан 10.
(1) Произвођач вина дужан је да има сљедећу опрему 

и уређаје:
1) уређај за мјерење и размјеравање количине основне 

сировине и репроматеријала (вага),
2) рефрактометар,
3) посуде за пријем основне сировине,
4) пумпу, цријево и филтер,
5) муљачу,
6) посуде за ферментацију и одлежавање вина,
7) уређај за испирање амбалаже, али и уређај за прање 

амбалаже ако се за пуњење користи повратна амбалажа и
8) опрему и уређај за оригинално пуњење и затварање.
(2) Опрема и уређаји који се користе у производном погону 

морају да се одржавају у исправном стању и да буду израђени 
од чврстог, непорозног, неапсорбујућег материјала, отпорног 
на корозију, који на смије да ступа у реакцију са било којим 
састојком производа или средстава за прање и дезинфекцију.

Члан 11.
(1) Произвођач је дужан да обезбиједи стручно руко-

вођење процесом производње вина.
(2) Процесом производње може да руководи стручно 

лице, са завршеним технолошким факултетом: биотехно-

лошко-прехрамбеног одсјека (производног смјера и смјера 
контроле квалитета и хигијенске исправности намирница) 
и одсјека хемијске технологије или пољопривредним фа-
култетом: општег смјера, воћарско-виноградарског смјера, 
смјера хортикултуре или одсјека за прехрамбену техноло-
гију, које ће бити одговорно за квалитет, безбједност и де-
кларисање производа.

(3) Произвођач може стручно руковођење процесом 
производње да повјери привредном друштву, односно дру-
гом правном лицу које има запослено стручно лице, а које 
испуњава услове из става 2. овог члана.

Члан 12.
(1) Испуњеност услова за производњу вина утврђује 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у 
даљем тексту: Министарство) на основу мишљења трочлане 
комисије, коју рјешењем именује министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар), из 
реда стручних лица запослених у Министарству, а на основу 
писменог захтјева правног лица или предузетника.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се:
1) рјешење о регистрацији надлежног регистарског 

суда, односно рјешење о регистрацији предузетничке дје-
латности,

2) доказ о испуњености услова који се односе на струч-
ни кадар,

3) уговор са овлашћеном или акредитованом лаборато-
ријом о редовном испитивању квалитета вина и

4) доказ о уплаћеној административној такси за изда-
вање рјешења.

(3) Након утврђивања испуњености услова из става 2. 
овог члана, министар доноси рјешење о испуњености усло-
ва за производњу вина и упису у Винарски регистар.

Члан 13.
(1) Образац захтјева за регистрацију производње вина 

налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов 
саставни дио.

(2) Образац захтјева за регистрацију производње вина 
садржи податке о подносиоцу Захтјева:

1) назив произвођача,
2) адресу или сједиште произвођача, број телефона,
3) правни статус произвођача и
4) податке о одговорном лицу.

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-052-4136/17
29. маја 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА
1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Назив произвођача

Адреса или сједиште, телефон
Правни статус произвођача

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме Адреса, телефон, e-mail ЈМБ

2. ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЈЕВ
Документација (Означити са X)

1. Рјешење о регистрацији надлежног регистарског суда, односно рјешење о регистрацији предузетничке 
дјелатности

2. Доказ о испуњености услова који се односе на стручни кадар



12.6.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 56 9

3. Уговор са овлашћеном лабораторијом о редовном испитивању квалитета вина
4. Доказ о уплаћеној административној такси за издавање рјешења

Мјесто и датум: ________________          Потпис подносиоца Захтјева 
__________________________

929
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “BH telecom” д.д. Сарајево испуњава 
услове за добијање лиценце 

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

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и 
електроенергетских постројења,

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

3. дијела машинске фазе, машинска постројења и ме-
талне конструкције у грађевинарству;

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

1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. дијела машинске фазе, област термотехнике, инста-

лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.
Лиценца важи од 4.4.2017. године до 4.4.2021. године, 

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

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

Број: 15.03-361-150/17
4. априла 2017. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

930
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

Утврђује се да “Невесињепутеви” д.о.о. Невесиње 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 

извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње,
2. грађевинских радова на објектима хидроградње,
3. грађевинских радова на мањим објектима са стан-

дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 12.4.2017. године до 12.4.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

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

Број: 15.03-361-177/17
12. априла 2017. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

931
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

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

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и 
електроенергетских постројења,

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

Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 
грађење, односно извођење радова, број: 15.03-361-847/13, 
од 4.11.2013. године, и Лиценца број: ПЛ-0112/2013, од 
4.11.2013. године.

Лиценца важи од 25.4.2017. године до 25.4.2021. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

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

Број: 15.03-361-230/17
25. априла 2017. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

932
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Ширбеговић инжење-
ринг” д.о.о. Грачаница за издавање лиценце за грађење 




