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игре, приређивач је дужан предузети све неопходне мјере 
да би осигурао да његов интернет систем омогући играчу 
који учествује у игри да игру настави, односно да се након 
обнове система омогући наставак његовог учествовања у 
игри од тренутка непосредно прије прекида игре.

(2) Ако приређивач након обнове система не омогући 
услове играчу да настави са игром прекинутом усљед ква-
ра на интернет систему приређивача, приређивач је дужан 
играча обавијестити да је игра прекинута и дужан је у тре-
нутку када констатује да се игра не може наставити вратити 
износ улога на виртуелни рачун играча. 

Члан 19.
Приређивач је дужан да:
1) на својој интернет страници постави линк са оба-

вјештењима која се односе на одговорно приређивање,
2) играчу, путем мејла, достави обавјештење о свим 

битним информацијама које су од интереса за играча,
3) обезбиједи играчу да му на његов захтјев, достављен 

писаним или електронским путем, ограничи највиши износ 
који може уплатити у оквиру одређеног периода, односно 
ограничи највиши износ губитка који може претрпјети у 
оквиру одређеног периода,

4) играчу онемогући приступ на дати налог одмах по 
пријему његовог захтјева за самоискључење,

5) омогући играчу да у сваком тренутку, на јасан и пре-
гледан начин, има увид у сваку уплату и добитак који је 
остварио за период од годину дана, а за трансакције које 
су обављене прије тог периода у року од пет дана од дана 
пријема захтјева.

Члан 20.
У случају да приређивач одбије регистрацију играча, 

дужан је играчу послати електронску поруку, која садржи 
разлоге за одбијање регистрације, са образложењем, у року 
од три дана од дана подношења захтјева за регистрацију.

Члан 21.
Осим података који се обавезно презентују на интернет 

страници, приређивач је обавезан да има истакнуто упозо-
рење да је малољетним лицима забрањено учествовање у 
интернет играма на срећу.

Члан 22.
Приређивач је дужан да обезбиједи да интернет систем 

и просторије у којој се налази сервер интернет система 
буду физички и електронски заштићени поузданим механи-
змима за спречавање неовлашћеног приступа и спречавање 
штетног дјеловања околине.

Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-3148/17
20. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Др Зоран Тегелтија, с.р.

2203
На основу члана 13. став 3. Закона о туризму (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, брoj 45/17) и члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), министар трговине и туризма, 13. децембра 
2017. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ 

МЈЕСТА

Члан 1.
Овим правилником разрађују се услови за проглашење 

туристичког мјеста.

Члан 2.
Туристичко мјесто је организациона и функционална 

цјелина са формираном туристичком понудом, природним 
вриједностима, културним добрима, знаменитостима од 
значаја за туризам, комуналном, саобраћајном и туристич-
ком инфраструктуром и другим садржајима за смјештај и 
боравак туриста на подручју јединице локалне самоуправе 
у складу са законом.

Члан 3.
(1) Проглашење туристичких мјеста врши се на основу 

квалитативних и квантитативних статистичких показатеља 
у туризму.

(2) Квантитативни критеријуми процјењују се на осно-
ву расположивих података обима туристичког промета на 
подручју јединице локалне самоуправе у посљедњој годи-
ни која претходи години у којој се врши проглашење ту-
ристичког мјеста.

(3) Квалитативни критеријуми процјењују се на осно-
ву степена изграђености туристичке инфраструктуре и ту-
ристичке супраструктуре подручја јединице локалне само-
управе које се проглашава туристичким мјестом (у даљем 
тексту: подручје).

Члан 4.
(1) Обим туристичког промета на подручју јединице ло-

калне самоуправе одређује се на основу:
1) регистрованог броја долазака туриста,
2) регистрованог броја ноћења туриста у угоститељ-

ским објектима за смjештај,
3) укупног броја ноћења туриста у угоститељским 

објектима за смjештај у току године у односу на број ста-
новника подручја.

(2) Утврђивање вриједности обима туристичког про-
мета из става 1. овог члана врши се на основу званичних 
података Републичког завода за статистику, обрачунавањем 
процентуалног удјела долазака туриста на подручју једини-
це локалне самоуправе у укупном удјелу долазака туриста 
у Републику Српску, обрачунавањем процентуалног удјела 
ноћења туриста на подручју јединице локалне самоуправе 
у укупном удјелу ноћења туриста у Републици Српској, те 
обрачуном односа броја ноћења туриста на подручју једи-
нице локалне самоуправе и броја становника подручја, пре-
ма вриједностима наведеним у табеларном приказу Обим 
туристичког промета, који се налази у Прилогу 1. овог пра-
вилника и чини његов саставни дио.

(4) Број становника подручја у складу са ставом 1. тачка 
3) овог члана утврђује се према посљедњем попису станов-
ништва у Републици Српској.

Члан 5.
Процјена степена изграђености туристичке инфра-

структуре врши се на основу степена изграђености сље-
дећих објеката туристичке инфраструктуре на подручју:

1) изграђен објекат за организовано информисање ту-
риста, односно туристички информативни центар;

2) изграђен центар за прихват туриста и посјетилаца;
3) изграђени отворени и затворени објекти спортске 

рекреације, као што су:
1. тениски, фудбалски, одбојкашки и кошаркашки те-

рени,
2. базен за купање,
3. мале вјештачке акумулације са купалиштем,
4. дјечије игралиште,
5. терен за јахање,
6. бициклистичка стаза,
7. трим-стаза,
8. стаза за моторне санке,
9. означене и опремљене стијене за спортско пењање, 

алпинизам, хајкинг и слично,
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10. стазе за брдски бициклизам;
4) уређен један или више тематских или забавних пар-

кова;
5) изграђени објекти наутичког туризма;
6) изграђена остала инфраструктура и објекти, као што 

су:
1. видиковац,
2. објекат за посматрање природних ријеткости,
3. објекат за предах и краће задржавање туриста,
4. музеј,
5. љетна позорница,
6. пјешачке стазе.

Члан 6.
(1) Приликом процјене степена изграђености туристич-

ке инфраструктуре из члана 5. овог правилника узима се у 
обзир природна и културна баштина, као и степен развије-
ности туристичке понуде на подручју.

(2) Процјена постојања природне и културне баштине 
подручја врши се на основу испуњености сљедећих кри-
теријума:

1) природна баштина - подразумијева процјену да на 
том подручју постоји или да се простире:

1. строги резерват природе,
2. посебан резерват природе,
3. национални парк,
4. споменик природе,
5. заштићена станишта,
6. заштићени пејзаж, као што су: заштићени природни 

пејзаж, заштићени културни пејзаж и парк природе на по-
дручју,

7. заштићено подручје са одрживим коришћењем при-
родних ресурса, као што су: парк шума и објекти обликова-
не природе на подручју;

2) непокретна културна добра у функцији туризма на 
подручју - подразумијева процјену да на том подручју 
постоје:

1. споменици културе,
2. просторне културно-историјске цјелине,
3. археолошка налазишта,
4. знаменита мјеста, локалитети и споменици под за-

штитом УНЕСКО-а;
3) покретна културна добра у функцији туризма на по-

дручју - подразумијева процјену да на том подручју постоје:
1. умјетничка дјела и историјски предмети,
2. архивска грађа,
3. филмска грађа, стара и ријетка књига, збирка или 

фонд ако представљају цјелину.
(3) Процјена туристичке понуде подручја врши се пре-

ма степену развијености посебних видова туризма:
1) градски туризам (“City break”);
2) културни туризам;
3) вјерски туризам;
4) авантуристички туризам;
5) омладински туризам;
6) сеоски туризам;
7) здравствени туризам (бање и пружање медицинских 

услуга);
8) планински туризам / ски-туризам (уређене ски-стазе, 

спасилачке екипе, сертификат ФИС-а, могућност вјешта-
чког осњежавања);

9) ловни туризам;
10) риболовни туризам;
11) транзитни туризам;

12) догађаји / манифестациони туризам (подјела према 
броју посјетилаца манифестације/догађаја:

1. преко 50.000 посјетилаца,
2. преко 20.000 посјетилаца,
3. преко 10.000 посјетилаца,
4. преко 5.000 посјетилаца,
5. преко 2.000 посјетилаца);
13) еко-туризам (туризам у заштићеном подручју);
14) пословни туризам / MICE (подјела према капаците-

ту конгресних / конференцијских сала:
1. до 500 мјеста,
2. до 200 мјеста,
3. до 100 мјеста);
15) туризам на водама/ријекама и језерима и туристич-

ке услуге на базенима и купалиштима (тушеви, тоалети, 
кабине за пресвлачење, спасилачка служба, скакаоница, то-
боган, одбојка на пијеску, сунцобрани, лежаљке, педалине 
и друго, корпе за отпатке, прилаз за инвалиде);

16) наутички туризам (могућност коришћења индиви-
дуалних пловила, крстарење - организоване бродске туре);

17) рурални туризам и специјални интереси (винске 
туре, пјешачење, бициклизам, лов, риболов, коњички спор-
тови, еко-лов, рафтинг, сплаварење).

(4) Процјена испуњености квалитативних критеријума 
који се односе на туристичку инфраструктуру врши се пре-
ма вриједностима наведеним у обрасцу Квалитативни кри-
теријуми за проглашење туристичког мјеста који се односе 
на туристичку инфраструктуру, који се налази у Прилогу 2. 
овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 7.
(1) Процјена степена изграђености туристичке супра-

структуре врши се на основу:
1) изграђености објеката туристичке супраструктуре на 

подручју туристичког мјеста, односно категорисаних уго-
ститељских објеката за смјештај:

1. хотел,
2. мотел,
3. пансион,
4. камп,
5. кућа за одмор,
6. апартман,
7. собе за изнајмљивање;
2) изграђености објеката туристичке супраструктуре 

на подручју туристичког мјеста, односно угоститељских 
објеката за смјештај који се не категоришу и других супра-
структурних објеката:

1. хостел,
2. преноћиште,
3. одмаралиште,
4. угоститељске услуге на селу,
5. ловачка вила, ловачка кућа,
6. туристичко насеље,
7. ресторан/кафана, бар, кафе и друго,
8. кетеринг објекат,
9. привезиште / наутичко сидриште.
(2) Процјена испуњености квалитативних критеријума 

који се односе на туристичку супраструктуру врши се пре-
ма вриједностима наведеним у обрасцу Квалитативни кри-
теријуми за проглашење туристичког мјеста који се односе 
на туристичку супраструктуру, који се налази у Прилогу 3. 
овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 8.
Јединица локалне самоуправе проглашава се туристич-

ким мјестом ако на основу збира бодова квантитативних 
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ПРИЛОГ 1.

ОБИМ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА

КВАНТИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ

Критеријум Број Облици туристичког промета
Удио јединица локалне само-
управе у укупном туристичком 

промету
Бодови

О
БИ

М
 Т
У
РИ

С
ТИ

ЧК
О
Г 
П
РО

М
ЕТ

А 1.
Учешће долазака туриста јединице 
локалне самоуправе у укупном ту-
ристичком промету

0,2% – 0,9% 1
1,0% – 1,9% 2
2,0% – 3,4% 4
3,5% – 5,0% 6
преко 5% 8

2.
Учешће ноћења туриста јединице 
локалне самоуправе у укупном ту-
ристичком промету

0,2% – 0,9% 1
1,0% – 1,9% 2
2,0% – 3,4% 4
3,5% – 5,0% 6
преко 5% 8

3.
Учешће ноћења туриста јединице 
локалне самоуправе у односу на 
број становника јединице локалне 
самоуправе

10% – 29% 1
30% – 49% 2
50% – 99% 4

100% – 399% 6
преко 400% 8

Обим туристичког промета обрачунава се према сљедећим формулама:
          DTJ

1) UDT = —— x 100
                  DT
при чему је:
1. UDT – удио долазака туриста,
2. DTJ – доласци туриста на подручју јединице локалне самоуправе,
3. DT – укупни број долазака туриста у РС;

          NTJ
2) UNT = —— x 100
                  NT
при чему је:
1. UNT – удио ноћења туриста,
2. NTJ – број ноћења туриста на подручју јединице локалне самоуправе,
3. NT – укупна ноћења туриста у РС;

            NTJ
3) UNTp = —— x 100
                    PJ
при чему је:
1. UNTpT – удио ноћења туриста у односу на број становника подручја јединице локалне самоуправе,
2. PЈ – број становника на подручју јединице локалне самоуправе,
3. NTJ – број ноћења туриста на подручју јединице локалне самоуправе.

ПРИЛОГ 2.

КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ МЈЕСТА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТУРИСТИЧКУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

Област
Елементи

Редни бр. Критеријум Бодови

ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Туристичка сигнализација 1 Информативне табле 2

2 Панои са плановима града/општине/насеља и 
другим туристичким информацијама

1

3 Табле добродошлице 1

и квалитативних критеријума у складу са одредбама овог 
правилника оствари најмање 85 бодова.

Члан 9.
(1) Јединица локалне самоуправе подноси захтјев за 

проглашење туристичког мјеста Министарству трговине и 
туризма.

(2) Захтјев за проглашење туристичког мјеста садржи: 
назив и адресу подносиоца захтјева, податке о испуњености 
квантитативних и квалитативних критеријумима на основу 

којих се врши проглашење туристичког мјеста, податке о 
комуналној и саобраћајној инфраструктури у туристичком 
мјесту у складу са овим правилником.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.07-020-2966/17
13. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.
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Организовано информисање туриста, центар за 
прихват туриста и посјетилаца

4 Туристичка организација општине/града (TO) 1
5 Туристички информативни центар (ТИЦ) 1
6 Тениски терени 2
7 Фудбалски терен 1
8 Одбојкашки терен 1
9 Кошаркашки терен 1
10 Базен за купање 3
11 Мале вјештачке акумулације са купалиштем 1
12 Дјечије игралиште 1
13 Терен за јахање 2
14 Бициклистичка стаза 1
15 Трим-стаза 1
16 Стаза за моторне санке 1
17 Означене и опремљене стијене за спортско 

пењање
1

18 Означене и опремљене стазе за алпинизам 1
19 Означене и опремљене стазе за хајкинг 1
20 Означене и опремљене стазе за брдски би-

циклизам
1

21 Означене и опремљене стазе за рафтинг 1
22 Означене и опремљене стазе за кањонинг 1

Тематски и забавни парк 23 Један теамтски или забавни парк 1
24 Више тематских или забавних паркова 2

Објекти наутичког туризма 25 Објекти наутичког туризма 2

Остала инфраструктура и објекти 26 Видиковац 1
27 Објекти за посматрање природних ријеткости 1
28 Објекат за предах и краће задржавање тури-

ста
1

29 Музеј 2
30 Љетна позорница 1
31 Пјешачке стазе 1

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШТИНА ДА НЕ
Природна баштина 32 Простирање строгог резервата природе на подручју 

туристичког мјеста
5

33 Простирање посебног резервата природе на подручју 
туристичког мјеста

4

34 Простирање националног парка на подручју туристич-
ког мјеста

3

35 Простирање споменика природе на подручју туристич-
ког мјеста

2

36 Простирање заштићених станишта на подручју ту-
ристичког мјеста

1

37 Простирање заштићеног пеј-
зажа на подручју туристичког 
мјеста

Заштићени природни 
пејсаж

3

Заштићени културни 
пејсаж

3

Парк природе 3
38 Простирање заштићеног подру-

чја са одрживим коришћењем 
природних ресурса 

Парк шума 2
Објекти обликоване 
природе

1

Непокретна културна добра у 
функцији туризма¹

39 Споменици културе² 1-3
40 Споменици културе од изузетног значаја 4
41 Споменици културе од великог значаја 3
42 Просторне културно-историјске цјелине 2
43 Просторне културно-историјске цјелине од изузетног 

значаја
4

44 Просторне културно-историјске цјелине од великог 
значаја

3

45 Археолошка налазишта 2
46 Археолошка налазишта од изузетног значаја 4
47 Археолошка налазишта од великог значаја 3
48 Знаменита мјеста 2
49 Знаменита мјеста од изузетног значаја 4
50 Знаменита мјеста од великог значаја 3
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51 Локалитети и споменици под заштитом УНЕСКО-а 5
Покретна културна добра у 
функцији туризма

52 2

¹ Културна добра су ствари и творевине материјалне и духовне културе од интереса за Републику Српску, која уживају посебну заштиту 
утврђену Законом о културним добрима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/95 и 103/08). Културна добра су: споменици кул-
туре, просторне културно-историјске цјелине, археолошка налазишта, знаменита мјеста – непокретна културна добра, умјетничка дјела 
и историјски предмети, архивска и филмска грађа и старе и ријетке књиге – покретна културна добра.  У зависности од значаја, културна 
добра се разврставају у категорије: остала културна добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног значаја.
² За сваки споменик културе по 1 бод али не више од 3 бода.

ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОДИ ДА НЕ
Градски туризам (City break) 53 2
Културни туризам 54 2
Вјерски туризам 55 2
Авантуристички туризам 56 2
Омладински туризам 57 2
Сеоски туризам 58 2
Здравствени туризам 59 Бање (пружање услуга уз коришћење природно љековитих 

фактора)
4

60 Пружање услуга медицинског туризма (стоматологија, пла-
стична хирургија, ортопедија и сл.)

1

Планински туризам / ски-ту-
ризам

61 уређене ски-стазе 1
62 сертификат ФИС-а³ 1
63 спасилачке екипе 1
64 могућност вјештачког осњежавања 3

Ловни туризам 65 2
Риболовни туризам 66 2
Транзитни туризам 67 2
Догађаји (манифестациони 
туризам)

68 Манифестација/догађај са преко 50.000 посјетилаца 5
69 Манифестација/догађај са преко 20.000 посјетилаца 4
70 Манифестација/догађај са преко 10.000 посјетилаца 3
71 Манифестација/догађај са преко 5.000 посјетилаца 2
72 Манифестација/догађај са преко 2.000 посјетилаца 1

Еко-туризам (туризам у зашти-
ћеном подручју) 

73 2

Пословни туризам (MICE) 74 Капацитет конгресних/конференцијских сала до 350 мјеста 3
75 Капацитет конгресних/конференцијских сала до 200 мјеста 2
76 Капацитет конгресних/конференцијских сала до 100 мјеста 1

Туризам на водама (ријекама и 
језерима) и туристичке услуге 
на базенима и купалиштима

77 Тушеви, тоалети / кабине за пресвлачење 1
78 Спасилачка служба 1
79 Скакаоница, тобоган, одбојка на пијеску4 1-3
80 Сунцобран, лежаљке, педалине и др. 1
81 Корпе за отпатке 1
82 Прилаз за инвалиде 2

Наутички туризам 83 Могућност коришћења индивидуалних пловила 1
84 Крстарење (организоване бродске туре) 1

³ Међународна скијашка федерација.
4 За сваки садржај по 1 бод али не више од 3 бода.

ПРИЛОГ 3.

КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ МЈЕСТА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТУРИСТИЧКУ 
СУПРАСТРУКТУРУ

ТУРИСТИЧКА СУПРАСТРУКУТУРА5 Бодови Број објеката Укупно
Хотел 1 Категорија 5 * 5

2 Категорија 4* 4
3 Категорија 3* 3
4 Категорија 2* 2
5 Категорија 1* 1
6 Подврста хотела 3

Мотел 7 Категорија 3* 3
8 Категорија 2* 2
9 Категорија 1* 1
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Пансион 10 Категорија 3* 3
11 Категорија 2* 2
12 Категорија 1* 1

Камп 13 Категорија 3* 3
14 Категорија 2* 2
15 Категорија 1* 1

Куће за одмор 16 Категорија 3* 3
17 Категорија 2* 2
18 Категорија 1* 1

Собе за изнајмљивање 19 Категорија 3* 3
20 Категорија 2* 2
21 Категорија 1* 1

Апартмани 22 Категорија 3* 3
23 Категорија 2* 2
24 Категорија 1* 1

5 Број категорисаних објеката једне врсте множи се бројем бодова, осим за куће за одмор, собе за изнајмљивање и апартмане.

ТУРИСТИЧКА СУПРАСТРУКТУРА 
НЕКАТЕГОРИСАНИ ОБЈЕКТИ ДА НЕ

25 Хостели више од 10 3
26 Хостели више од 5 2
27 Хостели 1 и више 1
28 Собе и апартмани на селу 1
29 Ловачка кућа 1
30 Ловачка вила 1
31 Туристичко насеље 1
32 Преноћиште 1
33 Одмаралиште 1
34 Ресторан, бар, кафана, кафе и др. више од 20 2
35 Ресторан, бар, кафана, кафе и др. више од 10 1
36 Кетеринг објекат 1
37 Привезиште / наутичко сидриште 1

2204
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Uniex” д.о.о. Челинац 
за издавање лиценце за израду техничке документације, 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 15. Правилника 
о условима 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 ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Утврђује се да “Uniex” д.о.о. Челинац испуњава услове 
за добијање лиценце за израду техничке документације за 
објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице 
локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе.
Лиценца важи од 7.11.2017. године до 7.11.2021. 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: 15.03-361-838/17 
7. новембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

2205
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Простор” д.о.о. 
Љубушки 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 “Простор” д.о.о. Љубушки испуњава 
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.
Лиценца важи од 7.11.2017. године до 7.11.2021. 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: 15.03-361-914/17 
7. новембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.




