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На основу члана 81. став 4. Закона о управљању отпа-

дом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/13 и 
106/15) и 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 и 57/16), министар за про-
сторно уређење, грађевинарство и екологију, 6. фебруара 
2018. године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ, НАЧИНУ 
ВОЂЕЊА И ИЗГЛЕДУ РЕГИСТРА ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Члан 1.
У Правилнику о садржини, начину вођења и изгледу 

Регистра издатих дозвола за управљање отпадом (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 43/15) у члану 2. став 
2. мијења се и гласи:

“(2) Регистар дозвола из става 1. тачка 1) овог члана 
садржи сљедеће податке:

1) назив/име и сједиште/адресу правног или физичког 
лица регистрованог за обављање дјелатности управљања 
отпадом, односно лица које има својство превозника коме 
је издата дозвола,

2) дјелатност управљања отпадом,
3) врсту отпада,

4) датум издавања и период важења дозволе.”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Регистар дозвола из става 1. тачка 2) овог члана 

садржи сљедеће податке:
1) назив/име и сједиште/адресу правног или физичког 

лица овлашћеног за обављање прекограничног кретања от-
пада,

2) врсту прекограничног кретања отпада,
3) врсту отпада, 
4) датум издавања и период важења дозволе.”.

Члан 2. 
У члану 3. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Регистри дозвола воде се у електронској форми и 

објављују се на интернет страници Министарства.”. 

Члан 3.
Прилози 1. и 2. замјењују се новим прилозима 1. и 2. и 

чине саставни дио овог правилника. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 15.04-020-208/18 
6. фебруара 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р. 

ПРИЛОГ 1.
Образац 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Редни 
број
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обављање дјелатности управљања отпадом, односно лица које има својство 

превозника коме је издата дозвола
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ПРИЛОГ 2.
Образац 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА
Редни број Назив/име и сједиште/адреса 

правног или физичког лица 
овлашћеног за прекогранично 

кретање отпада

Увоз Извоз Транзит Опасни отпад Неопасни отпад Датум 
издавања 
и период 

важења дозволе
1.
2.
3.
4.
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Министарство за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној 
дужности, на основу члана 121. став 3. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 190. Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Стављају се ван снаге Рјешење број: 15.03-361-1030/15, 

од 23.7.2015. године, и Лиценца за ревизију техничке до-
кументације за објекте за које грађевинску дозволу издаје 
орган јединице локалне самоуправе, и то: архитектонска и 
конструктивна фаза, број: ПЛ-0647/2015, од 23.7.2015. го-
дине, издати од стране Министарства за просторно уређе-
ње, грађевинарство и екологију предузећу ГП “Враница” 
д.о.о. Пале.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1148/17
17. јануара 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министарство за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној 
дужности, на основу члана 121. став 3. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 190. Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10),  д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕ
Стављају се ван снаге Рјешење број: 15.03-361-1994/16, 

од 22.8.2016. године, и Лиценца за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима са стандардном конструкцијом 
бруто грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратно-
сти до пет етажа, број: ПЛ-0988/2016, од 22.8.2016. годи-
не, издати од стране Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију предузећу ГП “Враница” д.о.о. 
Пале.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1150/17
17. јануара 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Гетрис” 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 и 57/16) и члана 15. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, 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 Гетрис д.о.о. Бања Лука испуњава усло-
ве за добијање лиценце за израду техничке документације 
за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министар-
ство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 
и то:

1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 18.1.2018. године до 18.1.2022. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та 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: 15.03-361-1179/17 
18. јануара 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Климаинвест” 
д.о.о. Бановићи за издавање лиценце за израду техничке 
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 
57/16) и члана 15. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник Републике 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 “Климаинвест” д.о.о. Бановићи 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. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Лиценца важи од 18.1.2018. године до 18.1.2022. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та 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: 15.03-361-1174/17 
18. јануара 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.




