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1971
На основу члана 94. став 5. Закона о заштити животне 

средине (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12 
и 79/15) 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, 2. новембра 
2017. године,  д o н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ 
РЕВИЗИЈЕ И ОБНАВЉАЊА ЕКОЛОШКИХ ДОЗВОЛА

Члан 1.
У Правилнику о поступку ревизије и обнављања еколо-

шких дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/13) у члану 5. у ставу 7. број: “5.” замјењује се бројем: 
“6.”.

Члан 2.
Послије члана 5. додају се нови чл. 5a. и 5б, који гласе:

“Члан 5a.
За пројекте за које није потребно прибављање еколошке 

дозволе у складу са Законом о заштити животне средине 
(у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима обнављање 
рјешења о одобравању студије утицаја на животну средину 
врши се у складу са одредбама чл. 2. до 6. овог правилника.

Члан 5б.
(1) Уколико постројење које је прибавило одобрење за 

грађење по претходно прибављеном рјешењу из члана 5а. 
овог правилника не испуни услове за његово обнављање 
прописане овим правилником, за постројење се прибавља 
еколошка дозвола у складу са Законом.

(2) Постројење из става 1. овог члана прибавља еко-
лошку дозволу и у случају да престане да важи рјешење 
из члана 5а. овог правилника због истека рока на које је 
издато.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-2371/17
2. новембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1972
На основу члана 81. 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), члана 28. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за 
унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у репу-
бличким органима управе Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), a у складу са чланом 9. 
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и чланом 
10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), министар за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију, уз сагласност Владе Репу-
блике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Министарству за просторно уређење, грађеви-
нарство и екологију (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
34/12, 95/13, 7/16 и 94/16) члан 25. мијења се и гласи:

“Министарство за обављање послова из свог дјелокруга, поред 
министра, има систематизована 54 радна мјеста са 64 извршиоца, 
од којих је 40 државни службеник и 21 намјештеник, два савјетни-
ка министра и један шефа Кабинета министра.”.

Члан 2.
У члану 30. подтачка 4.5. код броја извршилаца број: “1” замје-

њује се бројем: “2”.
У истом члану подтачка 4.11. у ставу 2. ријечи: “учествује у 

изради стручних мишљења при давању сагласности за експлоа-
тацију природних ресурса за локацију, пројектовање, изградњу и 
пуштање у рад објеката, насеља, техничко-технолошких постро-
јења која могу да угрозе природне екосистеме” замјењују се рије-
чима: “прати активности управљања и коришћења заштићених 
подручја, даје препоруке за унапређење рада и коришћења зашти-
ћених подручја, учествује у планирању и организацији заштите 
природе, прати спровођење општих мјера за заштиту природе, 
води административне послове везане за проглашење заштићених 
подручја и очувања биолошке разноврсности”.

У ставу 4. послије ријечи: “VII степен стручне спреме, шумар-
ски факултет” додају се ријечи: “или други факултет - одсјек еко-
логија или заштита животне средине”.

Члан 3.
У члану 32. подтачка 6.4. код броја извршилаца број: “2” замје-

њује се бројем: “3”.
У истом члану подтачка 6.1.6. код броја извршилаца број: “2” 

замјењује се бројем: “1”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.06-020-2424/17
20. октобра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОРЛОВЦИ, ГРАД ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Орловци, град Приједор, и то за ката-
старске парцеле бр. 810/5 и 810/9, укупне површине 1381 
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 6/12 и 110/16).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Орловци, град Приједор, за ката-
старске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Орловци, град Приједор, за катастарске парцеле бр. 810/5 
и 810/9, уписане у посједовни лист број 1088, као и земљи-
шна књига за парцеле бр. 372/11 и 372/12, уписане у зк. ул. 
бр. 13 к.о. Орловци, град Приједор. 

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”.

 По Рјешењу о давању овлашћења,
Број: 21.04/951-554/17 број: 21.01/052-766/17,
13. новембра 2017. године од 9.11.2017. године,
Бањалука Бојан Нинчић, с.р.

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




