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Начелник Одјељења 1 Начелник Одјељења 1
ВСС за поштанске тех-
нологије и инфраструк-

туру
1

Стручни савјетник 
за нормативноправне 

послове
1

Стручни савјетник за 
жељезнички саобраћај 1

Стручни савјетник за 
путну инфраструк-

туру
1

Одјељење за телекомуника-
ције и информационе техно-

логије
Одјељење за опште и правне 

послове

ВСС за жељезничку 
инфраструктуру 1 ВСС за путеве 1 Начелник Одјељења 1 Начелник Одјељења 1

ВСС за жељезничке 
операције 1 ВСС за развој путне 

инфраструктуре 1 Стручни савјетник за 
телекомуникације 1 Службеник за односе 

са јавношћу 1

ВСС за праћење 
прописа 1 Одјељење за друмски 

саобраћај ВСС за комуникације 1

ВСС за координисање 
рада јавних предузећа, 
агенција, стручних 

институција из области 
саобраћаја и веза

1

Одсјек за ваздушни и водни
саобраћај Начелник Одјељења 1

ВСС за радио, теле-
визију и емитовање 

програма
1 ВС за канцеларијско 

пословање и архиву 1

Шеф Одсјека 1
Стручни савјетник за 
друмски саобраћај и 
безбједност саобра-

ћаја
1 ВСС за информационе 

технологије 1

Службеник за органи-
зационе послове 1

Виши сарадник за 
послове надзора над 

возним парком
1

ВСС за водни сао-
браћај 1 ВСС за друмски сао-

браћај 1
ВСС за координацију 
процеса европских ин-

теграција
1 Сарадник за админи-

стративне послове 1

ВСС за ваздушни 
саобраћај 1

ВСС за послове 
техничких прегледа 

возила
1

ВСС за програме, фон-
дове и пројекте ЕУ, 

донације и међународне 
уговоре

1 Достављач поште 1

Виши стручни сарад-
ник за послове логи-
стике и шпедиције

1 Одјељење за економско-фи-
нансијске послове

Капетан Капетаније 1 Начелник Одјељења 1

ВСС за унутрашњу 
пловидбу 1

ВС за финансијске 
послове и јавне на-

бавке
1

ВС за књиговодствене 
послове 1

Ликвидатор за финан-
сијску документацију 
и евиденцију основних 

средстава
1

1204
На основу члана 9. став 2. Закона о ловству (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 82. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ О ВРЕМЕНУ ЛОВА ЛОВОСТАЈЕМ 

ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉАЧИ

1. У Наредби о времену лова ловостајем заштићене ди-
вљачи (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/10) 
тачка 4. мијења се и гласи:

“4. Нутрију и незаштићену дивљач забрањено је ловити 
у периоду када је женка високобређа или док води ситну 
младунчад, а за дивљу свињу тај период се сматра од 1. 
јануара до 30 маја.”.

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-655/18
6. јула 2018. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

1205
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ЦПК д.о.о. Бања 
Лука за издавање лиценце за израду докумената простор-

ног уређења, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра 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 14. 
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 ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
Утврђује се да ЦПК д.о.о. Бања Лука испуњава усло-

ве за добијање лиценце за израду докумената просторног 
уређења, и то:

1. израду спроведбених докумената просторног уређе-
ња, и то:

а) зонинг план, б) зонинг план подручја посебне намје-
не, в) регулациони план, г) урбанистички пројекат, д) план 
парцелације.

Лиценца важи од 16.5.2018. године до 16.5.2022. 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: 15.03-361-453/18
16. маја 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.


