
 

32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 59 22.6.2022.

У истом прилогу у називу рачуна групе 35 ријечи: “до 
висине капитала” бришу се.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
а примјењује се на обрачунске периоде који су почели 1. 
јануара 2022. године или касније.

Број: 06.12/020-1860/22
10. јуна 2022. године Министар, 
Бањалука Зора Видовић, с.р.

1174 
На основу члана 37. став 3. Закона о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 60/13 и 70/20) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар по-
љопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА 
ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У 

ШУМАРСТВУ

Члан 1.
У Правилнику o условима за стицање лиценце за изво-

ђење радова у шумарству (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 26/21) у члану 7. у тачки 2) ријечи: “овлашће-
не стручне шумарске институције за образовање кадра” за-
мјењују се ријечима: “правног лица лиценцираног од стране 
надлежног министарства за обављање послова из области 
заштите и здравља на раду, прегледа и испитивања средстава 
за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду”.

Члан 2.
Послије члана 9. додаје се нови члан 9а, који гласи:

“Члан 9а.
Одредбе овог правилника не односе се на носиоце пра-

ва својине на шумама у приватној својини који сјечу врше 
за властите потребе, као ни на физичка лица која се за вла-
стите потребе за огрјевним дрветом снабдијевају путем ма-
лопродаје из шума у својини Републике”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-672-3/22
15. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1175
На основу члана 34. став 3. тачка 5) Закона о храни 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар по-
љопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О МАКСИМАЛНИМ 
НИВОИМА ОСТАТАКА ПЕСТИЦИДА У ХРАНИ И У 

ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ И НА ХРАНИ И НА ХРАНИ ЗА 
ЖИВОТИЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о максималним нивоима остатака пести-

цида у храни и у храни за животиње и на храни и на храни 
за животиње (“Службени гласник Републике Српске”, број 
55/20) досадашњи прилози од 1. до 6. замјењују се новим 
прилозима од 1. до 6, који чине саставни дио овог правил-
ника.

Члан 2.
Прилози од 1. до 6. овог правилника објављују се на ин-

тернет страници Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-1344/22
3. јуна 2022. године Министар, 
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1176
На основу члана 58. став 4. Закона о управљању отпа-

дом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и члана 76. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију, 14. јуна 2022. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД 
ДУГОТРАЈНИХ ОРГАНСКИХ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку управљања отпадом 

од дуготрајних органских загађујућих материја (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 32/19) у члану 3. у тач-
ки 5) послије ријечи: “индустрији” додају се запета и нове 
т. 6) и 7), које гласе:

“6) отпад од електричних и електронских производа и 
опреме која садржи PCB, укључујући и отпад који настаје 
приликом расклапања електричних и електронских про-
извода и опреме који садржи POPs материје и

7) отпадна уља која садрже PCB”.

Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Управљање POPs отпадом је скуп мјера које обухвата-

ју сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлага-
ње POPs отпада у складу са Законом и овим правилником”.

Члан 3.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) POPs отпад сакупља се одвојено од осталих врста 

отпада.
(2) Паковање POPs отпада за потребе складиштења и 

транспорта врши се на начин утврђен прописом којим се 
уређује начин складиштења, паковања и обиљежавања опа-
сног отпада.

(3) Складиштење POPs отпада врши се у складишту 
које испуњава услове утврђене прописом из става 2. овог 
члана.

(4) Транспорт POPs отпада врши се у складу са Законом 
и прописом којим се уређује превоз опасних материја.

(5) Свако кретање POPs отпада прати одговарајућа до-
кументација о кретању опасног отпада у складу са Законом 
и прописом којим се уређује образац документа о кретању 
опасног отпада и Упутство за његово попуњавање”.

Члан 4.
У члану 7. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Приликом вршења третмана POPs отпада било која 

POPs материја из Прилога 1. овог правилника издваја се из 
отпада и третира у складу са ставом 2. овог члана”.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
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У дoсaдaшњeм стaву 4, кojи je пoстao стaв 5. ријечи: “из 

става 3.” замјењују се ријечима: “из става 4.”.

Члан 5.
Члан 8. мијења се и гласи:
“Није допуштен било какав поступак третмана POPs 

отпада који може довести до поновне употребе POPs мате-
рија из Прилога 1. овог правилника, у њиховом самостал-
ном облику”.

Члан 6.
Прилог 1. замјењује се новим Прилогом 1, који чини 

саставни дио овог правилника.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.04-020-1421/22
14. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ЛИСТА POPs МАТЕРИЈА И ГРАНИЧНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЈА POPs МАТЕРИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ 
НА ТРЕТМАН POPs ОТПАДА

Материја CAS EC број
Гранична концентрација

POPs

Алдрин 309-00-2 206-215-8 50 mg/kg

Хлордан 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg

Диелдрин 60-57-1 200-484-5 50 mg/kg

Ендрин 72-20-8 200-775-7 50 mg/kg

Хептахлор 76-44-8 200-962-3 50 mg/kg

Пентахлоробензен 608-93-5 210-172-0 50 mg/kg

Хексахлоробензен 118-74-1 204-273-9 50 mg/kg

Мирекс 2385-85-5 219-196-6 50 mg/kg

Токсафен 8001-35-2 232-283-3 50 mg/kg

Полихлоровани бифенили (PCB) 1336-36-3 и други 215-648-1 50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорфенил)етан) 50-29-3 200-024-3 50 mg/kg

Хлордекон 143-50-0 205-601-3 50 mg/kg

Полихлоровани дибензо-п-диоксини и дибензофурани (PCDD/
PCDF)

15 μg /kg

Хексахлороциклохексани, укључујући линдан 58-89-9,
319-84-6,
319-85-7
608-73-1

210-168-9,
200-401-2,
206-270-8,
206-271-3,

50 mg/kg

Хексабромобифенил 36355-01-8 252-994-2 50 mg/kg

“Хексабромоциклододекан”(2) 25637-99-4,
3194-55-6,

134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8

247-148-4,
221-695-9

1000 mg/kg

Ендосулфан 115-29-7
959-98-8

33213-65-9

204-079-4 50 mg/kg

Хексахлорбутадиен 87-68-3 201-765-5 100 mg/kg

Полихлоровани нафталени (3) 10 mg/kg

Хлоровани алкани, C10-C13 (хлоровани парафини кратког ланца)
(short-chain chlorinated paraffi ns – SCCPs)

85535-84-8 287-476-5 10 000 mg/kg

Тетрабромодифенил етер
(C12H6Br4O)

40088-47-9 и други 254-787-2 и 
други

Збир концентрација тетрабро-
модифенил етера, пентабромо-
дифенил етера, хексабромоди-
фенил етера, хептабромодифе-
нил етера и декабромодифенил 

етера: 1.000 mg/kg

Пентабромодифенил етер
(C12H5Br5O)

32534-81-9 и други 251-084-2 и 
други

Хексабромодифенил етер
(C12H4Br6O)

36483-60-0 и други 253-058-6 и 
други

Хептабромодифенил етер
(C12H3Br7O)

68928-80-3 и други 273-031-2 и 
други

Декабромодифенил етер
(C12Br10О)

1163-19-5 и други 214-604-9 и 
други
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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 ДВОРОВИ, ГРАД БИЈЕЉИНА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Дворови, град Бијељина, површине 688 
892 м², и то за парцеле означене као к.ч. бр. 647/39, 1534, 
1535, 1577/1, 1577/2, 1577/3 и 1757, уписане у ПЛН 458, 
парцеле означене као к.ч. бр. 2568/1 и 2930, уписане у ПЛН 
2921, парцеле означене као к.ч. бр. 2548/1, 2560/1, 2560/3, 
2560/4, 2560/5, 2560/6, 2561/1, 2561/3, 2561/4, 2567/1 и 
2567/6, уписане у ПЛН 3642, основан у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Дворови, град Бијељина, ста-
вљају се ван снаге и престају да важе:

1) катастар непокретности за катастарску општину 
Дворови, град Бијељина, успостављен на основу Закона о 
премјеру и катастру непокретности (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10), и то за парце-
ле означене као к.ч. бр. 647/39, 1534, 1535, 1577/1, 1577/2, 
1577/3, 1757, 2548/1, 2560/1, 2560/3, 2560/4, 2560/5, 2560/6, 
2561/1, 2561/3, 2561/4, 2567/1, 2567/6, 2568/1 и 2930,

2) земљишна књига за катастарску општину Дворови, 
град Бијељина, и то за парцеле означене као к.ч. бр. 647/39, 
1534, 1535, 1577/1, 1577/2, 1577/3, 1757, 2548/1, 2560/1, 
2560/3, 2561/1, 2561/3, 2567/1, 2568/1 и 2930.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.08/951-102/19
16. јуна 2022. године Директор,
Бањалука Мр Драган Станковић, с.р. 

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу одредби члана 15. став 2. тачка 1, члана 18. 
став 2. и члана 19. Закона о електричној енергији (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 68/20) и члана 6. став 
1. тачка а) и члана 17. став 1. Правилника о издавању до-
звола (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/21), 
одлучујући по захтјеву привредног друштва “ППА” д.о.о. 
за производњу и трговину Бања Лука за издавање Дозволе 
за обављање дјелатности производње електричне енергије, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 
37. редовној сједници, одржаној 9.6.2022. године, у Тре-
бињу,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. Усваја се захтјев привредног друштва “ППА” д.о.о. 
за производњу и трговину Бања Лука за издавање Дозволе 
за обављање дјелатности производње електричне енергије.

2. Дозвола за обављање дјелатности производње елек-
тричне енергије издаје се на период важења од пет година, 
почевши од 9.6.2022. године.

3. Саставни дио овог рјешења чине Дозвола за оба-
вљање дјелатности производње електричне енергије и 
Услови дозволе за обављање дјелатности производње елек-
тричне енергије, регистарски број: 01-219-04-1/94/22.

4. Корисник Дозволе у периоду важења Дозволе оба-
везан је плаћати регулаторну накнаду, квартално, на жиро 
рачун Регулаторне комисије, најкасније до краја првог мје-
сеца у кварталу за тај квартал, и то за 2022. годину у укуп-
ном износу од 1.681,32 KM, како слиједи: за одговарајући 
период II квартала у износу од 181,32 KM, за III квартал 
у износу oд 750,00 KM и за IV квартал у износу од 750,00 
KM, а за наредне године у износу, року и на начин утврђен 
посебним рјешењем о регулаторној накнади Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске.

5. Ово рјешење се објављује у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и на интернет страници Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л ож е њ е
Привредно друштво “ППА” д.о.о. за производњу и 

трговину Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) 
поднијело је  21.3.2022. године Регулаторној комисији за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатор-
на комисија), на прописаном обрасцу, захтјев за издавање 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне 
енергије у шест производних објеката, и то: Малој солар-
ној електрани “Инцел”, Малој соларној електрани “Инцел 
2”, Малој соларној електрани “Торич 2”, Малој соларној 
електрани “Дијамант 2”, Малој соларној електрани “Дија-
мант 3” и Малој соларној електрани “Луг 3”, под бројем 
03-21.1/22, од 21.3.2022. године (у даљем тексту: захтјев). 

Перфлуорооктан сулфонска киселина и њени деривати, (PFOS),
C8F17SO2X

(X = OH, метална со (O-M+), халид, амид и други деривати 
укључујући и полимере)

1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7
и други

217-179-8
220-527-1
249-644-6
249-415-0
274-460-8
260-375-3
223-980-3
250-665-8
216-887-4
246-262-1
206-200-6
и други

50 mg/kg

(1) Примјењује се метода израчунавања утврђена стандардима BAS EN 12766-1 и BAS EN 12766-2.
(2) Хексабромциклододекан означава: хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и његове главне диастереоизомере: 
алфа-хексабромоциклододекан, бета-хексабромоциклододекан и гама-хексабромоциклододекан.
(3) Полихлоровани нафталени означавају хемијска једињења заснована на систему нафталенских прстенова, гдје је један или више водо-
никових атома замијењен атомима хлора.




