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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”. 
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Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-1713/22
20. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1259
Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 

став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку 
разрјешења чланова Управног одбора ЈУ Народна библио-
тека “Филип Вишњић” Бијељина,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ФИЛИП 
ВИШЊИЋ” БИЈЕЉИНА

1. Престаје дужност члановима Управног одбора ЈУ 
Народна библиотека “Филип Вишњић” Бијељина 5.7.2022. 
године због истека мандата, у сљедећем саставу:

1) Младен Јефимић,
2) Наташа Цвијетиновић и
3) Милка Антић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-166/22
21. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

1260
Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези са 
чланом 38. став 4. Закона о библиотечко-информационој 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, бр. 
44/16 и 62/18), у поступку именовања чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека “Филип Вишњић” Бијељи-
на,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

“ФИЛИП ВИШЊИЋ” БИЈЕЉИНА

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека “Филип Вишњић” Бијељи-
на, почевши од 6.7.2022. године, на период до конституи-
сања новог управног одбора, а најдуже на шест мјесеци, у 
сљедећем саставу:

1) Младен Јефимић,
2) Наташа Цвијетиновић и
3) Милка Антић. 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-166-1/22
21. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

1261
Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 

став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку 

разрјешења чланова Управног одбора ЈУ Народна библио-
тека “Иво Андрић” Вишеград,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ИВО АНДРИЋ” 

ВИШЕГРАД

1. Престаје дужност члановима Управног одбора ЈУ 
Народна библиотека “Иво Андрић” Вишеград због истека 
мандата, у сљедећем саставу:

1) Дијана Инђић Милошевић,
2) Бојана Делић и
3) Горица Ћећез.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-147/22
16. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

1262
Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези са 
чланом 38. став 4. Закона о библиотечко-информационој 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, бр. 
44/16 и 62/18), у поступку именовања чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека “Иво Андрић” Вишеград,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

“ИВО АНДРИЋ” ВИШЕГРАД

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног 
одбор ЈУ Народна библиотека “Иво Андрић” Вишеград на 
период до конституисања новог управног одбора, а најдуже 
на шест мјесеци, у сљедећем саставу:

1) Жељана Јеремић,
2) Бранка Зечевић и
3) Срећко Радић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-147-1/22 
16. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. 
Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ВРУЋИЦА, 
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Бања Врућица, општина Теслић, по-
вршине од 1 636 м², и то за катастарску парцелу означену 
као к.ч. број: 1095/4, уписана у Привремени лист непокрет-
ности број: 985, основан у складу са Законом о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).




