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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.
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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.
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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 
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