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захваћен врх стабла код четинара и код лишћара 2/3 кро-
шње од врха, стабла на којима се појављују карактеристич-
ни симптоми болести и штеточина на кори или испод коре 
(нпр. карактеристичне тамне пјеге на кори дебла, мицелије 
разних гљива, пиљевина од дрвенара и слично).”.

Члан 2.
У члану 7. ст. 2, 3. и 4. бришу се.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-1079/16
27. октобра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1554
На основу члана 91. став 7. Закона о уређењу просто-

ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), ми-
нистар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 
10. октобра 2016. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
O ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРШЕЊУ 

ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗГРАДА И ИЗДАВАЊУ 
ЕНЕРГЕТСКОГ ЦЕРТИФИКАТА

Члан 1.
У Правилнику о вршењу енергетског прегледа зграда и 

издавању енергетског цертификата (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 30/15) у члану 21. у ст. 4. и 5. ријечи: 
“тачка 8)” замјењују се ријечима: “тачка 7)”.

Члан 2.
У члану 34. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Накнада за издавање енергетског цертификата 

зграде уплаћује се на рачун Фонда, а намјенски се кори-
сти за обављање послова издавања енергетског цертифика-
та, вођење базе података, спровођење независне контроле 
издатих енергетских цертификата и других послова у скла-
ду са општим актима Фонда и одредбама овог правилни-
ка.”.

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-052-5897/16
10. октобра 2016. године  Министар,
Бања Лука  Сребренка Голић, с.р.

1555
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Пут инжењеринг” 
д.о.о. Требиње за издавање лиценце за израду докумената 
просторног уређења, а на основу чланa 8. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој 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 одузи-
мање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, 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 “Пут инжењеринг” д.о.о. Требиње испу-
њава услове за добијање лиценце за израду докумената 
просторног уређења:

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

а) зонинг план, 

б) зонинг план подручја посебне намјене, 

в) регулациони план, 

г) урбанистички пројекат и

д) план парцелације.
Лиценца важи од 29.9.2016. године до 29.9.2020. 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: 15.03-361-2144/16 
29. септембра 2016. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1556
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев ЈП ЗИГ Приједор за 
издавање лиценце за ревизију техничке документације, 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 16. 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 РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да ЈП ЗИГ Приједор испуњава услове за до-
бијање лиценце: 

А) за ревизију техничке документације за објекте за 
које грађевинску дозволу издаје Министарство за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. архитектонске фазе;
Б) за ревизију техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне само-
управе, и то: 

1. конструктивне фазе,
2. хидротехничке фазе,
3. фазе нискоградње,
4. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-

комуникација и аутоматике,
5. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-

лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 

ревизију техничке документације, број: 15.03-361-158/14, 
од 10.3.2014. године, и Лиценца број: ПЛ-0195/2014, од 
10.3.2014. године.

Лиценца важи од 19.9.2016. године до 10.3.2018. 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: 15.03-361-1247/16 
19. септембра 2016. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.




