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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗВРШЕЊУ ПРАВОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ ОКРУЖНОГ 

СУДА У БАЊОЈ ЛУЦИ, број: 11 0 У 030878 21 У, 
од 31.5.2022. године

1. Извршава се правоснажна пресуда Окружног суда у 
Бањој Луци, број: 11 0 У 030878 21 У, од 31.5.2022. године, 
на основу које се Радана Даљевић враћа на мјесто дирек-
тора Републичког секретаријата за законодавство, имено-
вана Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-
878/17, од 6.4.2017. године.

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

Број: 04/1-012-2-2129/22 Предсједник
23. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. ст. 1. 
и 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 176. сједници, одржаној 30.6.2022. године,  
д о н o с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Радана Даљевић, дипломирани правник, разрјешава 
се дужности директора Републичког секретаријата за зако-
нодавство због истека времена на које је постављена.

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

Број: 04/1-012-2-2133/22 Предсједник
30. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. ст. 1. и 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 176. сједници, одржаној 30.6.2022. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. Бранислав Шкобо, дипломирани правник, поставља 
се за вршиоца дужности директора Републичког секрета-
ријатa за законодавство на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-2134/22 Предсједник
30. јуна 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. и члана 14. став 3. Закона о 

извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 121/21) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), а у вези са 
тачком III Одлуке о давању сагласности на распоред сред-
става – субвенције нефинансијским субјектима у области 
ветеринарства, број: 04/1-012-2-415/22, од 10. фебруара 
2022. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 
14/22), министар пољопривреде, шумарства и водопривре-
де  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКA О УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА – СУБВЕНЦИЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ СУБЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ 

ВЕТЕРИНАРСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину расподјеле средста-

ва – субвенције нефинансијским субјектима у области вете-
ринарства за 2022. годину (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 27/22) у члану 5. став 5. мијења се и гласи:

“(5) Корисник полугодишње подноси Министарству 
захтјев за додјелу новчаних средства за спроведене мјере 
из става 1. овог члана”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-373/22
22. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р. 
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На основу члана 53. став 8. Закона о управљању отпадом 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/13, 106/15, 
16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију, 20. јуна 2022. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УПРАВЉАЊУ ОТПАДНИМ УЉИМА

Члан 1.
У Правилнику о управљању отпадним уљима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 9/22) у члану 4. т. 
8), 11) и 14) бришу се.

Досадашње т. 9), 10), 12), 13), 15) и 16) постају т. 8), 9), 
10), 11), 12) и 13).

Члан 2.
У члану 6. у ставу 1. ријеч: “разврставање,” брише се.
У ставу 5. послије ријечи: “дозволе” додају се ријечи: 

“која се издаје на начин прописан Законом о заштити жи-
вотне средине (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
71/12, 79/15 и 70/20)”.

Члан 3.
У члану 8. у ставу 1. ријечи: “накнаду за оптерећивање 

животне средине отпадним уљем (у даљем тексту: нак-
нада)” замјењују се ријечима: “Накнаду за оптерећивање 
животне средине отпадним уљем за подмазивање (у даљем 
тексту: Накнада)”.

Члан 4.
У члану 9. у ставу 2. ријечи: “потребно је третирати” 

замјењују се ријечима: “предају се на третман”.

Члан 5.
У члану 10. додаје се нови став 1, који гласи:
“(1) Сакупљање отпадних уља обавља лице овлашћено 

за сакупљање”.
Досадашњи ст. 1, 2, 3. и 4. постају ст. 2, 3, 4. и 5.

Члан 6.
У члану 11. додају се нови ст. 1. и 2, који гласе:
“(1) Третман отпадних уља обавља лице овлашћено за 

третман у складу са дозволом која се издаје на начин про-
писан Законом.

(2) Третман отпадних уља врши се примјеном најбољих 
расположивих техника и технологија, у складу са Законом”.
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Досадашњи ст. 1, 2. и 3. постају ст. 3, 4. и 5.

Члан 7.
У члану 14. у ставу 1. ријечи: “без накнаде” бришу се.
Став 4. брише се.

Члан 8.
У члану 15. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Сервисер преузима отпадна уља за подмазивање од 

крајњег корисника”.
Став 4. брише се.

Члан 9.
Члан 17. мијења се и гласи:
“(1) Фонд организује систем управљања отпадним уљи-

ма у складу са чланом 52. став 4. Закона.
(2) Финансијска средстава за обављање услуге са-

купљање и/или третман додјељују се на основу јавног пози-
ва за подношење програма за обављање услуге сакупљање 
и/или третман посебне категорије отпада (у даљем тесту: 
јавни позив) који расписује Фонд у складу са Законом.

(3) На јавни позив могу се пријавити само лица која 
посједују дозволу за управљање отпадним уљима која се 
издаје на начин прописан Законом.

(4) Фонд додјељује финансијска средства у складу са 
закљученим уговором само за количине које су сакупљене 
на територији Републике Српске, третиране или извезене.

(5) Лице овлашћено за сакупљање које има закључен 
уговор са Фондом преузима без трошкова отпадна уља за 
подмазивање од крајњег корисника и предаје их на третман.

(6) Лице овлашћено за третман које има закључен уговор са 
Фондом преузима без трошкова отпадна уља за подмазивање 
од крајњег корисника или лица овлашћеног за сакупљање.

(7) Ради остваривања права на финансијска средства 
Фонда, лица овлашћена за сакупљање и/или третман која 
су закључила уговор са Фондом дужна су да доставе Фон-
ду, до краја текућег мјесеца за претходни мјесец, докумен-
тацију о количинама отпадног уља за подмазивање које су 
сакупљене и третиране.

(8) Уколико лица овлашћена за сакупљање која имају 
закључен уговор са Фондом извозе отпадна уља за подма-
зивање, дужна су да доставе Фонду документацију о изве-
зеним количинама”.

Члан 10.
У члану 18. у ставу 1. ријечи: “Информациони систем о 

отпаду” замјењују се ријечима: “Информациони систем за 
регистровање података о управљању отпадом”. 

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.04-020-1714/22
20. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1258
На основу члана 54. став 3. Закона о управљању отпадом 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/13, 106/15, 
16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију, 20. јуна 2022. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УПРАВЉАЊУ ОТПАДНИМ ГУМАМА

Члан 1.
У Правилнику о управљању отпадним гумама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 16/22) у члану 4. т. 
9), 12), 13), 14) и 17) бришу се.

Досадашње т. 10), 11), 15), 16) и 18) постају т. 9), 10), 
11), 12) и 13).

Члан 2.

У члану 6. у ставу 1. ријеч: “разврставање” и запета 
бришу се.

У ставу 6. ријечи: “потребно је третирати” замјењују се 
ријечима: “предају се на третман”.

Члан 3.
У члану 8. у ставу 1. ријечи: “посебним категоријама 

отпада – отпадним гумама” замјењују се ријечима: “отпад-
ним гумама за моторна возила”.

Члан 4.

У члану 9. додају се нови ст. 1, 2. и 3, који гласе:
“(1) Сакупљање отпадних гума обавља лице овлашћено 

за сакупљање.
(2) Третман отпадних гума обавља лице овлашћено за 

третман у складу са дозволом која се издаје на начин про-
писан Законом.

(3) Третман отпадних гума врши се примјеном нај-
бољих расположивих техника и технологија у складу са 
Законом”.

Досадашњи ст. 1, 2, 3. и 4. постају ст. 4, 5, 6. и 7.

Члан 5.

У члану 11. у ставу 1. ријечи: “без накнаде” бришу се.
Став 4. брише се.

Члан 6.

У члану 12. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Сервисер, приликом замјене гума, преузима отпад-

не гуме од крајњег корисника”.
Став 4. брише се.

Члан 7.

Члан 14. мијења се и гласи:
“(1) Фонд организује систем управљања отпадним гу-

мама у складу са чланом 52. став 4. Закона.
(2) Финансијска средства за обављање услуге са-

купљања и/или третмана додјељују се на основу јавног 
позива за подношење програма за обављање услуге са-
купљање и/или третман посебне категорије отпада (у 
даљем тесту: јавни позив), који расписује Фонд, у складу 
са Законом.

(3) На јавни позив могу се пријавити само лица која 
посједују дозволу за управљање отпадним гумама, а која се 
издаје на начин прописан Законом.

(4) Фонд додјељује финансијска средства само за коли-
чине које су сакупљене на територији Републике Српске, 
третиране или извезене.

(5) Лице овлашћено за сакупљање које има закључен 
уговор са Фондом преузима отпадне гуме од крајњег кори-
сника  без трошкова и предаје их на третман.

(6) Лице овлашћено за третман, које има закључен уго-
вор са Фондом, преузима без трошкова отпадне гуме од 
лица овлашћеног за сакупљање.

(7) Ради остваривања права на финансијска средства 
Фонда, лица овлашћена за сакупљање и/или третман која 
су закључила уговор са Фондом дужна су да доставе Фон-
ду, до краја текућег мјесеца за претходни мјесец, докумен-
тацију о кретању отпада са подацима о количинама отпад-
них гума које су сакупљене и третиране.

(8) Уколико лица овлашћена за сакупљање која имају 
закључен уговор са Фондом извозе отпадне гуме, дужна су 
да доставе Фонду документацију о количинама отпадних 
гума које су извезене”. 




