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3) кандидат који има увјерење општинског/градског 

органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту 
о утврђеном статусу борца у складу са законским пропи-
сима којима се уређују права бораца, војних инвалида и 
породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске.

(2) У случајевима из става 1. тачка 3) овог члана, од-
носно ако се на конкурс пријаве борци из више категорија, 
предност има борац више категорије, с тим да у оквиру 
исте категорије предност има борац са дужим временом 
ангажовања у оружаним снагама.

Члан 23.
У случају да кандидати имају једнак број бодова, а да 

међу њима нема кандидата који има увјерење из члана 22. 
овог правилника, предност имају кандидати према сље-
дећем реду:

1) кандидат који је током студирања остварио већи 
просјек оцјена,

2) кандидат који је остварио већи број бодова на основу 
радног стажа,

3) кандидат који је остварио већи број бодова на основу 
интервјуа и теста,

4) кандидат који је остварио већи број бодова на основу 
времена проведеног на евиденцији незапослених лица која 
траже запослење.

Члан 24.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о процедури и критеријумима пријема радника 
у радни однос у основној школи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 102/14 и 45/16).

Члан 25.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.041/020-1797-2/17
9. јула 2018. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.

1406
На основу члана 67. став 3. Закона о заштити животне 

средине (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12 
и 79/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој прави 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 7. јула 
2018. године,  д о н o с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
У Правилнику о условима за обављање дјелатности из 

области заштите животне средине (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, брoj 28/13) у члану 2. у ставу 1. у тачки б) 
у подтачки 3) послије ријечи: “биологије” додају се ријечи: 
“или екологије”.

У тачки в) ријечи: “за оне струке за које се стручни 
испит полаже” бришу се.

У тачки ђ) послије ријечи: “за” додаје се ријеч: “инди-
кативна”.

Подтачка 1) мијења се и гласи:
“1) вриједности квалитета ваздуха сљедећих материја: 

концентрације гасова (SO2, NOx, NO2, CO и O3), прашине 
(PM10 и PM2,5) и микроклиматских параметара (брзина и 
смјер вјетра, температура, влажност, притисак ваздуха);”.

Подтачка 2) брише се.

Досадашње подт. 3), 4) и 5) постају подт. 2), 3) и 4).

Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
“Дјелатности из области заштите животне средине, у 

складу са Законом и прописима којима се уређује управља-
ње отпадом и квалитет ваздуха, обухватају обављање сље-
дећих стручних послова:

а) израду извјештаја о стратешкој процјени,
б) израду података о претходној процјени утицаја на 

животну средину,
в) израду студије о процјени утицаја на животну среди-

ну (у даљем тексту: студија),
г) израду доказа уз захтјев за издавање еколошке дозво-

ле,
д) израду стручних мишљења,
ђ) израду плана спречавања несрећа великих размјера,
е) израду стручног мишљења за додјелу еко-ознаке,
ж) израду плана управљања отпадом,
з) израду елабората уз захтјев за издавање дозволе за 

управљање отпадом,
и) израду плана за затварање постројења за управљање 

отпадом,
ј) ревизију студије (у даљем тексту: ревизија) и израду 

извјештаја о ревизији и
к) индикативна мјерења код утврђивања постојећег 

стања локације, у поступцима процјене утицаја на животну 
средину и издавања еколошке дозволе (степен загађености 
ваздуха основним загађујућим материјама, ниво буке, ква-
литет површинских вода, бонитет земљишта и садржај 
штетних материја у земљишту).”.

Члан 3.
Послије члана 5. додаје се нови члан 5а, који гласи:

“Члан 5a.
(1) За обављање послова ревизије и израде извјешта-

ја о ревизији студије правно лице коме је издато рјешење 
и лиценца из члана 5. овог правилника треба додатно да 
испуњава сљедеће услове:

а) да је израдило или ревидирало најмање пет студијa и
б) да послове ревизије у правном лицу обављају нај-

мање два извршиоца, који су у сталном радном односу са 
пуним радним временом и имају положен стручни испит, те 
најмање пет година искуства у изради или ревизији студија.

(2) Правно лице подноси захтјев Министарству за доно-
шење рјешења и издавање лиценце о испуњености услова 
за обављање послова ревизије.

(3) Уз захтјев из става 2. овог члана прилаже се сљедећа 
документација:

а) списак (референс листа) о израђеним или ревидира-
ним студијама,

б) доказ о пријави запослених радника код надлежног 
органа за пензијско-инвалидско осигурање и здравствено 
осигурање,

в) увјерење о положеном стручном испиту за запослене 
раднике (овјерене копије) из става 1. тачка б) овог члана,

г) доказ о радном искуству у струци за запослене рад-
нике (увјерење или потврда о радном искуству и сл.) и

д) доказ о уплаћеној накнади за трошкове поступка 
издавања лиценце у складу са прописом којим се уређује 
висина накнаде за трошкове издавања лиценци из области 
заштите животне средине.

(4) Захтјев из става 2. овог члана, са приложеном доку-
ментацијом, разматра Комисија из члана 5. овог правилни-
ка, која утврђује испуњеност услова за обављање послова 
ревизије.

(5) Уколико Комисија утврди испуњеност услова за 
обављање послова ревизије, предлаже министру доношење 
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рјешења и издавање лиценце о испуњености услова за оба-
вљање послова ревизије.

(6) О издатим рјешењима и лиценцама из става 5. овог 
члана води се евиденција у Министарству, а издато рјешење 
објављује се у ‘Службеном гласнику Републике Српске’.”.

Члан 4.
У члану 7. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Ревизију рјешења и лиценци издатих у складу са 

овим правилником Министарство може покренути по слу-
жбеној дужности уколико утврди да у току важења лиценце 
правно лице није урадило стручне послове у складу са пра-
вилима струке, као и прописима из области заштите живот-
не средине.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-1313/18
7. јула 2018. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1407
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Степ” ДД Сараје-
во за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилни-
ка о условима за издавање и одузимање лиценци учесни-
ка у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Степ” ДД Сарајево испуњава услове за 
добијање лиценце:

A) за грађење, односно извођење радова на објектима за 
које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења;

Б) за грађење, односно извођење радова на објектима 
за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 
самоуправе:

1. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-
комуникација и аутоматике.

Лиценца важи од 18.6.2018. године до 18.6.2022. 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: 15.03-361-566/18
18. јуна 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1408
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Метално” а.д. Звор-
ник за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службе-
ни 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 17. Правилника о усло-

вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Метално” а.д. Зворник испуњава усло-
ве за добијање лиценце за грађење, односно извођење ра-
дова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе:

1. дијела машинске фазе, машинска постројења и ме-
талне конструкције у грађевинарству.

Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 
грађење објеката, број: 15.03-361-115/17, од 17.2.2017. годи-
не, и Лиценца, број: ПЛ-1155/2017, од 17.2.2017. године.

Лиценца важи од 18.6.2018. године до 20.4.2019. године, а 
провјера испуњености услова на основу којих је издата врши-
ће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и 
Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-569/18
18. јуна 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1409
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Прим” д.о.о. Бања 
Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службе-
ни 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 17. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Прим” д.о.о. Бања Лука испуњава усло-
ве за добијање лиценце за грађење, односно извођење ра-
дова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе:

1. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1.500 m² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 18.6.2018. године до 18.6.2022. 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: 15.03-361-571/18
18. јуна 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1410
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Тимград” д.о.о. 
Прњавор за издавање лиценце за грађење објеката, а на 
основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 




