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1) дипломираног инжењера електротехнике или ма-

шинства, са најмање пет година радног искуства на посло-
вима пројектовања, производње или прегледа и испитива-
ња лифтова, а који има лиценцу добијену према прописи-
ма о грађењу за извођење радова или израду или ревизију 
техничке документације, за дио електро фазе или за дио 
машинске фазе - машинска постројења и металне конструк-
ције у грађевинарству,

2) дипломираног инжењера електротехнике или ма-
шинства, са најмање три године радног искуства, односно 
инжењера електротехнике или машинства, са најмање пет 
година радног искуства на пословима пројектовања, про-
изводње или прегледа и испитивања лифтова који имају 
одговарајућу лиценцу из тачке 1) овог члана,

3) електротехничара или машинског техничара, са нај-
мање пет година радног искуства на пословима прегледа и 
испитивања лифтова.”.

Члан 3.
У члану 30. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Сервисер лифта може да обавља послове одржа-

вања лифта на основу одобрења Министарства уколико 
испуњава услове прописане овим чланом.”.

Члан 4.
У члану 36. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Именовано тијело за технички преглед лифта треба 

да испуњава услове прописане стандардом BAS ISO/IEC 
17020, а као доказ о испуњености ових услова може се до-
ставити и цертификат о акредитацији који је издало акреди-
тационо тијело, Институт за акредитације БиХ - BATA или 
неко друго међународно признато акредитационо тијело.”.

Став 5. мијења се и гаси:
“(5) Министар рјешењем именује именовано тијело за 

технички преглед лифта на период од пет година, уз могућ-
ност поновног именовања, а на основу доказа о испуњава-
њу критеријума из ст. 2, 3. и 4. овог члана и других услова 
прописаних овим правилником, у складу са Законом.”.

Члан 5.
Послије члана 37. додаје се нови члан 37а, који гласи:

“Члан 37а.
Провјеру испуњености услова приликом именовања 

тијела за оцјењивање усаглашености, именовања тијела 
за технички преглед лифта и издавања одобрења сервисе-
ру лифта, у складу са одредбама овог правилника, врши 
стручна комисија коју именује министар.”.

Члан 6.
Послије члана 40. додаје се нови члан 40а, који гласи:

“Члан 40а.
(1) До именовања тијела за оцјењивање усаглашености 

у складу са чланом 13. овог правилника, правним лицима 
која су покренула поступак акредитације може се издати 
привремено овлашћење за оцјењивање усаглашености уко-
лико доставе доказ о покретању поступка акредитације код 
надлежног тијела, те доказе о испуњености услова из члана 
13а. и критеријума из Прилога 7. овог правилника.

(2) Привремено овлашћење важи до окончања поступка 
акредитације, али не дуже од годину дана од дана доноше-
ња рјешења о давању привременог овлашћења.”.

Члан 7.
У члану 42. у ставу 2. послије ријечи: “производима” 

ријечи: “за производе и оцјењивању усаглашености” бришу се.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-020-2111/17
5. октобра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1750
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) и 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), а 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), министар 
финансија, уз сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Министарству финансија (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 14/12, 70/12, 52/14 и 41/17) у члану 101. 
ријечи: “економски факултет” замјењују се ријечима: “факултет 
пословне економије”.

Члан 2.
У члану 115. послије ријечи: “економски факултет” додају се 

ријечи: “или факултет за услужни бизнис”.

Члан 3.
У члану 125. ријечи: “правни факултет” замјењују се ријечима: 

“факултет правних наука”.

Члан 4.
У члану 165. послије ријечи: “правни факултет” додају се 

ријечи: “или факултет правних наука”.

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

вања Правилника у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.07/020-1959-1/17
17. августа 2017. године Министар,
Бањалука Др Зоран Тегелтија, с.р.

1751
На основу члана 56. Закона о угоститељству (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 45/17) и члана 69. став 1. и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16 и 57/16), министар трговине и туризма  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, 
САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА КЊИГЕ УТИСАКА У 

УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 1.
Овим правилником престаје примјена Правилника о 

облику, садржају и начину вођења књиге утисака у угости-
тељским објектима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 108/11).

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14.07-020-1872/17
18. августа 2017. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.

1752
На основу члана 116. Закона о туризму (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 45/17) и члана 69. став 1. 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  д о н о с и




