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На основу члана 85. став 4. и члана 85а. став 2. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 и 103/15) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републи-
ке Српске, на Петој сједници, одржаној 24.1.2019. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗНОСА НАЈНИЖЕ ПЕНЗИЈЕ

I
Одређују се износи најниже пензије у смислу члана 85. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању од 1. јануара 
2019. године, како слиједи:

- најнижа пензија из члана 85. став 2. износи 191,91 КМ,
- најнижа пензија из члана 85. став 3. тачка а) износи 

230,31 КМ,
- најнижа пензија из члана 85. став 3. тачка б) износи 

268,68 КМ,
- најнижа пензија из члана 85. став 3. тачка в) износи 

307,09 КМ,
- најнижа пензија из члана 85. став 3. тачка г) износи 

383,87 КМ.

II
Исплата најниже пензије у складу са тачком I ове одлу-

ке почиње од 1. јануара 2019. године.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-153/19 Предсједник
24. јануара 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 62. став 5. Закона о управљању отпа-

дом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/13, 
106/15 и 16/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију, 22. јануара 2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
ОД ТИТАН-ДИОКСИДА И МЈЕРАМА МОНИТОРИНГА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и поступак 

управљања отпадом од титан-диоксида, као и мјере мони-
торинга животне средине на локацији.

Члан 2.
(1) Отпад од титан-диоксида обухвата све врсте отпада 

настале у току процеса производње титан-диоксида, а под 
тим се подразумијевају:

1) чврсти отпад, 
2) матични раствор који је настао филтрацијом послије 

хидролизе титан-оксисулфата из постројења која примје-
њују сулфатни поступак, укључујући и смјеше матичног 
раствора и слабо киселог отпада који садржи укупно више 
од 0,5% слободне сумпорне киселине и разних тешких ме-
тала, као и матични раствор који је разблажен да садржи 
0,5% или мање слободне сумпорне киселине,

3) отпад из постројења која примјењују поступак до-
бијања хлорида који садржи више од 0,5% слободне хло-
роводоничне киселине и различитих тешких метала, укљу-
чујући и такав отпад који је разблажен да садржи 0,5% или 
мање слободне хлороводоничне киселине,

4) филтрацијске соли, муљеве и течни отпад који је 
настао поступцима обраде (концентрацијом или неутрали-
зацијом) отпада из т. 2) и 3) овог члана, као и отпад који 
садржи различите тешке метале, али не укључује неутрали-
сани, филтрирани или процијеђени отпад који садржи само 
трагове тешких метала и који прије разрјеђивања има pH 
вриједност изнад 5,5. 

(2) Отпад из става 1. овог члана не одлаже се у водене 
реципијенте.

Члан 3.
Начин и поступак управљања отпадом од титан-диок-

сида врше се у складу са Законом о управљању отпадом (у 
даљем тексту: Закон) и овим правилником. 

Члан 4.
(1) Дјелатности управљања отпадом од титан-диок-

сида, које укључују сакупљање, транспорт, складиштење, 
третман и одлагање отпада од титан-диоксида, обављају 
лица која имају дозволу коју издаје министарство надлежно 
за заштиту животне средине у складу са Законом. 
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(2) Прије одлагања отпада од титан-диоксида на депо-
нију врши се поступак стабилизације или солидификације. 

Члан 5.
Локација из члана 1. овог правилника је локација гдје је 

отпад од титан-диоксида коришћен, чуван или одложен, у 
складу са Законом.

Члан 6.
Мјере мониторинга животне средине на локацији из 

члана 5. овог правилника врше се у складу са Законом и 
прописом којим се уређује одлагање отпада на депонијама.

Члан 7.
Произвођач отпада од титан-диоксида и лица која су 

овлашћена за управљање отпадом од титан-диоксида воде 
евиденцију о отпаду и достављају редовне годишње извје-
штаје Фонду за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске у складу са Законом и про-
писом којим се уређује методологија прикупљања података 
о отпаду и њихова евиденција.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-3605/18
22. јануара 2019. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске по захтјеву правног лица “Енерго 
систем” д.о.о. Брчко Дистрикт, а на основу члана 67. Закона 
о заштити животне средине (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 71/12 и 79/15), члана 5. Правилника о условима 
за обављање дјелатности из области заштите животне сре-
дине (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 28/13 и 
74/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, брoj 115/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

1. Утврђује се да правно лице “Енерго систем” д.о.о. 
Брчко Дистрикт испуњава услове за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине.

2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока 
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера 
испуњености услова за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине вршиће се у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине и Правилника о услови-
ма за обављање дјелатности из области заштите животне 
средине.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.

Број: 23-Е/14
21. јануара 2019. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Зворникпутеви” а.д. 
Зворник за издавање лиценце за израду техничке докумен-
тације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и 
члана 15. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Зворникпутеви” а.д. Зворник испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. фазе нискоградње.
Лиценца важи од 26.12.2018. године до 26.12.2022. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата 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: 15.03-361-1029-1/18 
26. децембра 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Art - arh studio” д.о.о. 
Требиње за издавање лиценце за израду техничке докумен-
тације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и 
члана 15. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Art - arh studio” д.о.о. Требиње испуња-
ва услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе.
Лиценца важи од 26.12.2018. године до 26.12.2022. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата 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: 15.03-361-1068/18 
26. децембра 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Томић пројект” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и 
члана 15. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Томић пројект” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за добијање лиценце за израду техничке до-




