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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству саобраћаја и веза Ре-

публике Српске (организациони код 1648) на План утрошка 
средстава за период од 1.1. до 31.3.2021. године у износу од 
5.000.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке додјељују се на:
- позицију 414100 – субвенција предузећу “Жељезнице 

Републике Српске” у износу од 5.000.000,00 КМ.

III
Предузеће из тачке II ове одлуке дужно је да средства 

из тачке I ове одлуке користи у складу са одредбама угово-
ра које су закључили са Министарством саобраћаја и веза 
Републике Српске.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

саобраћаја и веза и Министарство финансија Републике 
Српске.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-783/21 Предсједник
18. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

464
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о јавним путевима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19), Вла-
да Републике Српске, на 113. сједници, одржаној 18.3.2021. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ

I
Утврђује се укидање статуса јавног добра у општој 

употреби на земљишту означеном као к.ч. број: 1248/2, не-
категорисани пут, површине 248 m², уписана у Лист непо-
кретности број: 219/2 КО Бјелајце, зк. уложак број: 218 КО 
Бјелајце, као добро у општој употреби – Путеви, општина 
Мркоњић Град, са 1/1 дијела.

II
На земљишту из тачке I ове одлуке извршиће се укњи-

жба права власништва и права посједа у корист Општине 
Мркоњић Град са 1/1 дијела.

III
За спровођење ове одлуке задужује се Правобранила-

штво Републике Српске.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-784/21 Предсједник
18. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 

118/08), а у складу са тачком XV Одлуке о Гарантном про-
граму подршке привреди за ублажавање посљедица пан-
демије болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 
(“Службени гласник Републике Српске, бр. 64/20 и 122/20), 
Влада Републике Српске, на 113. сједници, одржаној 
18.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

САВЈЕТОДАВНОГ ОДБОРА ГАРАНТНОГ ПРОГРАМА

1. У Рјешењу о именовању Савјетодавног одбора Га-
рантног програма, број: 04/1-012-2-2047/20, од 30.7.2020. 
године, у тачки 1. подтачка 3) мијења се и гласи:

“3) Горан Бурсаћ, Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде, члан,”.

2. У преосталом дијелу Рјешење број: 04/1-012-2-
2047/20, од 30.7.2020. године, остаје на снази.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-788/21 Предсједник
18. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

466
На основу члана 26. став 4. Закона о заштити од пожа-

ра (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 94/19) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, брoj 115/18), министар унутра-
шњих послова, 17. марта 2021. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ 
ИСПИТА ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА

Члан 1.
Овим правилником прописују се програм и начин по-

лагања стручног испита за рад на пословима заштите од 
пожара.

Члан 2.
Програм и начин полагања стручног испита за рад на 

пословима заштите од пожара из члана 1. овог правилника 
(у даљем тексту: испит) обухвата програм и начин пола-
гања испита за лица која раде на пословима пројектовања 
мјера заштите од пожара у пројектно-техничкој документа-
цији за грађење објеката.

Члан 3.
(1) Испит се полаже по Програму полагања стручног 

испита за рад на пословима заштите од пожара (у даљем 
тексту: Програм), који се налази у Прилогу 1. овог правил-
ника и чини његов саставни дио.

(2) За полагање испита кандидати се припремају само-
стално или путем предавања, која организују овлашћена 
правна лица.

Члан 4.
(1) Програм се састоји од општег и посебног дијела.
(2) Општи дио испита исти је за све кандидате и обу-

хвата сљедеће:
1) прописе из области заштити од пожара,
2) прописе из области промета и смјештаја запаљивих 

течности и гасова,
3) управни поступак.
(3) Посебни дио испита састоји се од посебног дије-

ла испита за кандидате са средњом стручном спремом, те 
посебног дијела испита за кандидате са завршеним првим 
циклусом студија са остварених 240 ECTS или 180 ECTS 
бодова или еквивалентом.
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(4) Посебни дио испита за кандидате са средњом струч-

ном спремом обухвата сљедеће:
1) основне физичко-хемијске процесе горења и гашења,
2) ватрогасно-спасилачке справе и опрему за гашење 

пожара,
3) заштиту од пожара из области урбанизма, грађеви-

нарства и технолошких процеса,
4) превентивну заштиту од пожара.
(5) Посебни дио испита за кандидате са завршеним 

првим циклусом студија са остварених 240 ECTS или 180 
ECTS бодова или еквивалентом обухвата сљедеће:

1) основне физичко-хемијске процесе горења и гашења,
2) ватрогасно-спасилачке справе и опрему за гашење 

пожара,
3) заштиту од пожара из области урбанизма, грађеви-

нарства и технолошких процеса,
4) превентивну заштиту од пожара.

Члан 5.
(1) Лице које има четврти степен стручне спреме одго-

варајуће техничке струке и шест мјесеци радног искуства 
на пословима заштите од пожара полаже испит пред Ко-
мисијом за полагање стручног испита за рад на пословима 
заштите од пожара (у даљем тексту: Комисија).

(2) Комисију рјешењем именује министар унутрашњих 
послова (у даљем тексту: министар) и чине је предсједник 
и три члана, који могу имати једног или више замјеника.

Члан 6.
(1) Административно-стручне и техничке послове у 

вези са полагањем стручног испита обавља организациона 
јединица Министарства унутрашњих послова у сједишту 
(у даљем тексту: Министарство) надлежна за експлозивне 
материје и послове заштите од пожара.

(2) Организациона јединица Министарства води еви-
денцију кандидата који су полагали испит.

(3) Евиденција из става 2. овог члана садржи податке о 
кандидату: име и презиме, годину и мјесто рођења, мјесто 
и адресу пребивалишта, датум полагања испита и успјех на 
испиту.

Члан 7.
(1) Пријаву за полагање испита кандидат доставља ор-

ганизационој јединици Министарства на попуњеном обра-
сцу, који се налази у Прилогу 2. и чини саставни дио овог 
правилника.

(2) Пријава из става 1. овог члана садржи: име и прези-
ме кандидата, ЈМБ, датум, годину и мјесто рођења, мјесто 
и адресу пребивалишта, стручну спрему кандидата (степен, 
врсту и смјер стручне спреме), назив привредног друштва 
или другог правног лица у коме je кандидат запослен, врсту 
послова које обавља и радно искуство, врсту испита за који 
се кандидат пријављује и испитни рок у ком кандидат жели 
да полаже.

(3) Уз пријаву из става 1. овог члана достављају се:
1) овјерена фото-копија дипломе или свједочанства о 

стеченој стручној спреми,
2) фото-копија извода из матичне књиге рођених,
3) потврда привредног друштва или другог правног 

лица о врсти послова коју кандидат обавља и о радном 
искуству,

4) доказ о извршеној уплати накнаде за полагање испита.
(4) Накнаду за полагање испита из става 3. тачка 4) овог 

члана и накнаду за издавање увјерења о положеном струч-
ном испиту рјешењем одређује министар.

Члан 8.
(1) За општи дио испита успјех кандидата Комисија 

оцјењује једном оцјеном, a за посебни дио испита успјех 
кандидата Комисија оцјењује из сваког предмета посебно.

(2) Коначни успјех кандидата на испиту Комисија 
утврђује већином гласова чланова Комисије, a саопштава 
га предсједник Комисије.

(3) Успјех кандидата на испиту оцјењује се описном 
оцјеном положио/-ла или није положио/-ла.

(4) Оцјеном није положио/-ла оцјењује се кандидат који 
није показао довољно знања из општег дијела и најмање 
једног предмета из посебног дијела испита или ако канди-
дат није показао довољно знања из најмање два предмета 
посебног дијела испита.

Члан 9.
(1) Кандидат који није показао довољно знања из 

општег дијела испита или из једног предмета посебног 
дијела испита може полагати поправни испит у року који 
није краћи од 30 дана од дана полагања испита.

(2) Кандидат који није показао довољно знања из 
општег дијела испита и најмање једног предмета из посеб-
ног дијела испита или ако кандидат није показао довољ-
но знања из најмање два предмета посебног дијела испита 
упућује се на понављање испита, у року који није краћи од 
три мјесеца од дана полагања испита.

Члан 10.
Aко кандидат не приступи полагању пријављеног испи-

та или прије почетка полагања испита изјави да одустаје од 
испита, сматра се да није ни полагао испит.

Члан 11.
(1) Aко кандидат неоправдано одустане од започетог 

полагања испита, сматра се да испит није положио.
(2) Започето полагање испита може се одложити ако je 

кандидат због болести или из других оправданих разлога 
био спријечен да настави полагање испита.

Члан 12.
(1) О току полагања испита члан Комисије води запи-

сник.
(2) У записник се уноси: састав Комисије, име и пре-

зиме кандидата, степен, врста и смјер стручне спреме кан-
дидата, датум и вријеме полагања испита, врста програма 
по ком кандидат полаже испит, испитна питања, оцјена 
општег дијела испита и појединачно свих предмета посеб-
ног дијела испита те оцјена коначног успјеха.

(3) Записник потписују предсједник и чланови Комисије.

Члан 13.
На основу записника о положеном испиту кандидата, 

Министарство издаје Увјерење, које се налази у Прилогу 3. 
и чини саставни дио овог правилника.

Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о програму и начину припремања и полагања 
стручног испита радника који раде на пословима спро-
вођења заштите од пожара (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 9/03).

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-117/20
17. марта 2021. године Министар,
Бањалука Мр Драган Лукач, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ПРОГРАМ
ОПШТЕГ И ПОСЕБНОГ ДИЈЕЛА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАД 

HA ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Општи дио испита садржи сљедеће градиво:
1) Прописи о заштити од пожара
- појам заштите од пожара и мјеста на којима се она организује 

и спроводи,
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- општа обавеза учествовања у гашењу пожара,
- основне мјере заштите од пожара,
- организација заштите од пожара у јединицама локалне само-

управе, привредним друштвима и другим правним лицима и пре-
дузетницима (план заштите од пожара),

- посебне мјере у објектима у којима се врше технолошки про-
цеси у којима се производе или користе лако запаљиве материје,

- мјере за употребу димовода и ложишта у стамбеним и по-
словним зградама и просторијама,

- држање и усклађивање лакозапаљивих материја и употре-
ба отворене ватре у радним просторијама, у занатским и другим 
радњама,

- обезбјеђење воде за гашење пожара у стамбеним зградама 
у насељеним мјестима и ван насељених мјеста и у објектима на-
мијењеним за јавну употребу у којима се окупља већи број лица,

- средства за гашење пожара у републичким органима, преду-
зећима и другим организацијама те у занатским, угоститељским и 
другим радњама,

- организација заштите од пожара у органима и организација-
ма (организовање самозаштите од пожара),

- ватрогасно-спасилачке јединице: сврха, врсте, оснивање,
- међусобна сарадња између ватрогасно-спасилачких јединица 

у гашењу пожара, стручно оспособљавање и усавршавање ватро-
гасаца-спасилаца у професионалним ватрогасно-спасилачким је-
диницама,

- ношење униформе и заштитне опреме од ватрогасаца-спаси-
лаца,

- број ватрогасаца-спасилаца у ватрогасно-спасилачким једи-
ницама,

- ватрогасна друштва и ватрогасни савези: циљеви и оснивање,
- гашење пожара: општа обавеза гашења пожара, поступак 

ватрогасно-спасилачке јединице кад сазна за пожар, поступак у 
случају кад ватрогасно-спасилачка јединица не може сама угасити 
пожар, руковођење акцијом гашења пожара,

- овлашћења градоначелника, односно начелника општине у 
случају избијања пожара већих размјера,

- органи и овлашћени радници за вршење надзора над спро-
вођењем заштите од пожара,

- обавеза предвиђања мјера заштите од пожара у техничкој до-
кументацији за изградњу објеката,

- мјере заштите од пожара које се предвиђају у регулационом, 
просторном и урбанистичком плану,

- издавање одобрења за грађење и реконструкцију инвестицио-
ног објекта и одобрења за употребу изграђеног објекта као инстру-
менти превентивне заштите од пожара,

- стручне организације овлашћене за израду елабората зашти-
те од пожара и прилога заштите од пожара у техничкој документа-
цији за грађење објеката,

- водоводна мрежа у насељеним мјестима и заштита од пожара,
- критеријуми за бројни састав ватрогасно-спасилачких једи-

ница,
- услови за пријем ватрогасаца-спасилаца у професионалну 

ватрогасно-спасилачку јединицу,
- овлашћења руководиоца гашења пожара за вријеме акције 

гашења,
- накнада трошкова за пружање помоћи у гашењу пожара,
- овлашћење инспектора за заштиту од пожара.
2) Прописи о промету и смјештају запаљивих течности и га-

сова:
- законске одредбе о утовару, истовару, транспорту и ускла-

диштењу запаљивих течности и гасова,
- услови за руковођење објектима у којима су ускладиштене 

запаљиве течности и гасови, вршење надзора над овим објектима 
и ограничење приступа у њих,

- ускладиштење запаљивих течности и гасова (врста резервоа-
ра, начин постављања, мјере заштите од пожара),

- претакање запаљивих течности и гасова и мјере заштите од 
пожара,

- зоне опасности код ускладиштавања и претакања запаљивих 
течности и гасова,

- превоз запаљивих течности и гасова у саобраћају на путеви-
ма и мјере заштите од пожара,

- изградња станица за снабдијевање горивом моторних вози-
ла и ускладиштавање и претакање горива на тим станицама (зоне 

опасности, изградња појединих објеката, претакање запаљивих 
течности и заштита од пожара),

- употреба уља за ложење у домаћинствима и за погонске по-
требе (ускладиштавање, начин коришћења и мјере заштите од по-
жара),

- ускладиштавање боца са запаљивим гасовима (систем са бо-
цама за гас, начин коришћења и вршења контроле, мјере заштите 
од пожара),

- поступак код ускладиштавања и коришћења других компри-
мираних и на пожар осјетљивих гасова (кисеоник, водоник, ацети-
лен, угљен-дисулфид и др.).

3) Управни поступак:
- основна начела управног поступка, стварна и мјесна надле-

жност, странка у управном поступку, покретање управног поступ-
ка (по захтјеву странке и пo службеној дужности), поднесци, пози-
вање, доказивање у управном поступку, достављање, рокови, рје-
шење (саставни дијелови рјешења, рокови за доношење рјешења, 
извршење рјешења), жалба и поступак по жалби, појам коначног, 
извршног и правоснажног управног акта, ванредна правна сред-
ства у управном поступку, управни спор.

Напомена: ванредна правна средства у управном поступку и 
управни спор обавезни су само за раднике са вишом и високом 
стручном спремом.

Посебни дио испита за кандидате са средњом стручном спре-
мом који раде на пословима заштите од пожара садржи сљедеће 
градиво:

1) Основни физичко-хемијски процеси горења и гашења:
- основна знања о физичко-хемијским особинама пожарно-

опасних материја (кисеоник, водоник, угљеник, хлор, азот и сум-
пор; угљоводоници: бутан, пропан, ацетилен и деривати нафте; ки-
селине: азотна, сумпорна и хлороводонична; базе: амонијак и ка-
лијева лужина; органски растварачи: алкохоли, етери и ароматски 
угљоводоници – бензол и толуол; материје које реагују са водом и 
ваздухом: калцијум-карбид, натријум и фосфор),

- процес горења (оксидација, услови за настајање горења, саго-
ријевање горивих материја, гасова, запаљивих течности и чврстих 
материја, потпуно и непотпуно сагоријевање, температура паљења 
и самозапаљења, границе паљења и експлозивности, основно 
знање о топлоти и температури и начину ширења топлоте),

- појам средстава за гашење пожара, вода као средство за га-
шење пожара, пјена као средство за гашење пожара, угљен-диок-
сид као средство за гашење пожара, прах као средство за гашење 
пожара.

2) Ватрогасно-спасилачке справе и опрема за гашење пожара:
- подјела ватрогасне опреме: лична ватрогасна опрема; зајед-

ничка ватрогасна опрема, уређаји, справе и опрема за гашење: 
апарати за гашење прахом и апарати за гашење угљен-диокси-
одом, подјела, конструкција, одржавање и сервисирање апарата; 
ватрогасне цијеви, подјела, конструкција, намјена, одржавање и 
испитивање; раздјелница, сабирница, ватрогасне спојнице, млаз-
нице, опрема за добијање пјене, хидранти и хидрантски наставци; 
стабилне инсталације за гашење пожара водом, прахом и угљен-
диоксидом.

3) Заштита од пожара у области урбанизма и грађевинарства, 
технолошких процеса, електроенергетских постројења, уређаја и 
инсталација:

- понашање грађевинских материјала и конструкција у пожа-
рима; пожарне особине грађевинских материјала који се најчешће 
употребљавају; пожарно оптерећење; противпожарне препреке; 
пожарни зидови; пожарни појасеви од негоривог материјала; хо-
ризонталне пожарне препреке; пожарни сектори; трајање пожара; 
међусобна растојања зграда; комуникације у зградама; пожарна 
(сигурносна) степеништа; димњаци; кровови; опасности од пожа-
ра на високим објектима; хидрантска мрежа у зградама.

4) Превентивна заштита од пожара:
- основи превентивне заштите у хемијској, нафтној, дрвној, 

текстилној, прехрамбеној, металној и металопрерађивачкој инду-
стрији,

- пожарне опасности и мјере заштите од пожара у стамбеној 
згради и објектима у којима борави већи број лица (болнице, хоте-
ли, пансиони, биоскопи, позоришта, тржни центри, школе и дру-
ги слични објекти), заштита од пожара у занатским радионицама, 
складиштима и магацинима, заштита од пожара у пољопривреди 
и шумарству.

Посебни дио испита састоји се од посебног дијела испита 
за кандидате са средњом стручном спремом, те посебног дијела 
испита за кандидате са завршеним првим циклусом студија са 
остварених 240 ECTS или 180 ECTS бодова или еквивалентом, 
садржи сљедеће градиво:
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1) Основни физичко-хемијски процеси горења и гашења:
- топлота и температура; преношење топлоте; топлота и фи-

зичке особине тијела; ширење и скупљање тијела; агрегатно 
стање; паљење и сагоријевање; оксидациони процеси; процес 
сагоријевања; услови почетка сагоријевања; гориве материје; тем-
пература самозапаљивости; кисеоник; остали чиниоци који утичу 
на сагоријевање; ток сагоријевања; сагоријевање гасова; сагорије-
вање течности; сагоријевање чврстих материја; потпуно и непот-
пуно сагоријевање; угљеникови оксиди.

2) Ватрогасно-спасилачке справе и опрема за гашење пожара:
- подјела ватрогасно-спасилачке опреме: лична ватрогасно-спа-

силачка опрема; скупна ватрогасна опрема; уређаји, справе и опрема 
за гашење: апарати за гашење прахом и апарати за гашење угљен-
диоксидом, подјела, конструкција, одржавање и сервисирање апара-
та; ватрогасне цијеви, подјела, конструкција, намјена, одржавање и 
испитивање; раздјелница, сабирница, ватрогасне спојнице, млазни-
це, опрема за добијање пјене, хидранти и хидрантски наставци; ста-
билне инсталације (системи) за гашење пожара водом (спринклер 
инсталације, дренчер инсталације, стабилне инсталације са воде-
ном паром); стабилни систем за гашење пожара угљен-диоксидом; 
стабилни систем за гашење пожара пјеном; стабилни систем за га-
шење пожара прахом; стабилни систем за гашење пожара халоном; 
ватрогасна возила; бацачи воде и пјене; опрема за спасавање; справе 
за пењање; техничка опрема и алат; електроопрема; опрема за пру-
жање прве помоћи; опрема за расвјету; опрема за вентилацију; опре-
ма за детекцију и дозиметрију; опрема за везу.

3) Заштита од пожара у области урбанизма и грађевинарства, 
технолошких процеса, електроенергетских постројења, уређаја и 
инсталација:

- мјере заштите од пожара при изради регионалних, простор-
них и урбанистичких планова (грађевинске зоне и њихове међу-
собне удаљености, приступни путеви, пролази и прилази објекти-
ма у појединим зонама, планирање потребних количина воде за 
гашење пожара у зонама, локација ватрогасно-спасилачких једи-
ница, системи дојаве пожара итд.),

- основни грађевински материјали (природни и вјештачки), 
подјела грађевинских објеката према систему поставке носећих 
зидова, главни дијелови зграде (кровне конструкције, кровни пок-
ривачи, ложишта, димоводи и димњачки канали, остале инстала-
ције у згради), заштита дрвних конструкција од пожара, хоризон-
талне и вертикалне пожарне препреке у зградама и њихова изград-
ња, начин обезбјеђења воде за гашење пожара у зградама (зидни 
хидранти, њихов распоред у згради и опрема),

- заштита од пожара у области грађевинарства (одређивање 
мјеста за изградњу појединих објеката, међусобна растојања код 
производних и других зграда - рачунске методе за одређивање ра-
стојања или размјештање објеката, избор грађевинског материјала, 
конструкција и инсталација у односу на намјену објеката, комуни-
кације у зградама за спасавање људи и имовине, противпожарне 
препреке, уређаји за снабдијевање водом у зградама),

- заштита од пожара у технолошким процесима при производ-
њи и преради нафте, индустрији боја, лакова, коже и обуће, синте-
тичких влакана, пластичних маса, целулозе, металној и метално-
прерађивачкој индустрији, прехрамбеној и дрвној индустрији,

- заштита од пожара електроенергетских постројења (зашти-
та постројења у хидро и термоелектранама, трансформаторским 
станицама и трансформаторима и заштита у помоћним погонима 
електрана),

- стабилне противпожарне инсталације (аутоматске, полу-
аутоматске и на ручно активирање), опис, начин постављања и 
принцип рада с обзиром на средство за гашење, аутоматске и по-
луаутоматске инсталације за откривање и дојаву пожара, начин 
постављања и принцип рада димних, термичких и ручних јављача 
пожара, јављача пламена; дојавне централе.

4) Превентивна заштита од пожара:
- значај и циљ заштите од пожара; топлота - узрочник пожа-

ра; технолошке мјере заштите од пожара: класификација објеката 
према степену угрожености од пожара, опште пожарне опасности, 
пожарно осјетљиве технологије,

- основи превентивне заштите у хемијској, нафтној, дрвној, 
текстилној, прехрамбеној, металној и металопрерађивачкој инду-
стрији,

- пожарне опасности и мјере заштите од пожара у стамбеној 
згради и објектима у којима борави већи број лица (болнице, хоте-
ли, пансиони, биоскопи, позоришта, тржни центри, школе и дру-
ги слични објекти), заштита од пожара у занатским радионицама, 
складиштима и магацинима, заштита од пожара у пољопривреди 
и шумарству.

Правни извори и литература:
- Закон о заштити од пожара (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 94/19),

- Закон о превозу опасних материја (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 15/16),

- Закон о промету експлозивних материја, запаљивих течно-
сти и гасова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 78/11 и 
58/16),

- Закон о техничким прописима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 98/13),

- Закон о стандардизацији у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 13/02),

- Уредба о спровођењу оцјењивања усаглашености и начину 
именовања тијела за оцјењивање усаглашености производа (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 117/13),

- Закон о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),

- Закон о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
75/08 и 60/13),

- Закон о хемикалијама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 21/18),

- Закон о општем управном поступку (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),

- Закон о управним споровима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 109/05 и 63/11),

- Правилник о техничким нормативима заштите од пожара 
у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља, 
борави или ради већи број лица (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 62/20),

- Правилник о техничким захтјевима безбједности од пожара 
спољних зидова зграда (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 11/18),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељ-
ских објеката од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 11/18),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту гаража за 
путничке аутомобиле од пожара и експлозија (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 11/18),

- Правилник о заштити од пожара шума и усјева (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 102/20),

- Правилник о садржају и поступку израде плана зашти-
те шума од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
107/09 и 12/14),

- Правилник о изградњи станица за снабдијевање горивом мо-
торних возила и о складиштењу и претакању горива (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 26/12 и 30/12),

- Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о 
складиштењу и претакању запаљивих течности (“Службени гла-
сник Републике Српске”, брoj 26/12),

- Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас, скла-
диштењу и претакању течног нафтног гаса (“Службени гласник 
Републике Српске”, брoj 26/12),

- Правилник о смјештају и држању уља за ложење (“Службени 
лист СФРЈ”, брoj 45/67),

- Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу 
за гашење пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број 
66/20),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту електро-
енергетских постројења и уређаја од пожара (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 94/20),

- Правилник о посебним условима за вршење контролног 
испитивања апарата за гашење почетног пожара (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 5/21),

- Правилник о начину провјере стручног знања лица која 
могу руковати експлозивним материјама и запаљивим течно-
стима и гасовима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
23/12),

- Правилник о мјерама заштите и одговарајућим техничким 
нормативима у објектима за производњу експлозивних материја и 
магацинима за смјештај експлозивних материја (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 109/13),

- Правилник о условима за држање експлозивних материја и о 
условима и начину њиховог коришћења (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 23/12),

- Правилник о обрасцима и начину вођења евиденција о 
експлозивним материјама (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 23/12),

- Методологија за израду планова заштите од пожара (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 94/20),
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- Правилник о техничким нормативима за стабилне инста-
лације за дојаву пожара (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 71/20),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара и 
експлозије при чишћењу судова за запаљиве течности (“Службени 
лист СФРЈ”, бр. 44/83 и 60/86),

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инстала-
ције за детекцију експлозивних гасова и пара (“Службени лист 
СРЈ”, број 24/93),

- Правилник о техничким нормативима за уређаје у којима се на-
носе и суше премазна средства (“Службени лист СФРЈ”, број 57/85),

- Правилник о заштити на раду и техничким мјерама за раз-
вијаче ацетилена и ацетиленске станице (“Службени лист СРБиХ”, 
брoj 32/87),

- Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под 
притиском (“Службени лист СФРЈ”, број 16/83),

- Правилник о техничким нормативима за покретне затворене 
судове, за компримиране течне и под притиском растворене гасове 
(“Службени лист СФРЈ”, бр. 25/80 и 9/86),

- Правилник о техничким нормативима за постављање стабил-
них судова под притиском за течне атмосферске гасове (“Службе-
ни лист СФРЈ”, број 39/88),

- Правилник о техничким нормативима за постављање ста-
билних судова под притиском за течни угљен-диоксид (“Службени 
лист СФРЈ”, број 39/90),

- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, 
грађење, погон и одржавање гасних котловница (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 7/14),

- Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад 
у простору угроженом експлозивном атмосфером (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 79/11),

- Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне 
инсталације (“Службени гласник Републике Српске”, број 16/14),

- Правилник о техничким нормативима за радове при чишћењу 
и одмашћивању опреме за кисеоник (“Службени лист СФРЈ”, број 
74/90),

- Правилник о техничким нормативима за преглед и испитива-
ње судова под притиском за течни угљен-диоксид (“Службени лист 
СФРЈ”, број 76/90),

- Правилник о техничким нормативима за уређаје за аутомат-
ско затварање врата или клапни отпорних према пожару (“Службе-
ни лист СФРЈ”, број 35/80),

- Правилник о техничким нормативима за стабилне уређаје 
за гашење пожара угљен-диоксидом (“Службени лист СФРЈ”, бр. 
44/83 и 31/89),

- Правилник о техничким нормативима за системе за одвођење 
дима и топлоте насталих у пожару (“Службени лист СФРЈ”, број 
45/83),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих 
објеката од пожара (“Службени лист СФРЈ”, брoj 7/84),

- Правилник о техничким нормативима за системе за вен-
тилацију или климатизацију (“Службени лист СФРЈ”, број 
38/89),

- Збирка Југословенских стандарда за заштиту од пожара и ек-
сплозија, књига I из 1989. године и књига II из 1990. године.

Додатна литература:
- Превентивна заштита од пожара, издање Ватрогасног савеза 

Југославије, Београд,
- Заштита од пожара при пројектовању и извођењу зграда, 

издање Ватрогасног савеза Југославије, Београд,
- Запаљиве и друге ватрогасне материје, издање Савеза ин-

жењера и техничара, Београд,
- Ватрогасна техника, издање Ватрогасног савеза Југославије,
- Снабдијевање водом и водоградња, издање Ватрогасног саве-

за Југославије, Београд,
- Тактика гашења пожара, издање Ватрогасног савеза Југосла-

вије, Београд,
- Пожар, гашење и противпожарна техника, Веселин Бујан-

дрић и Ненад Бујандрић, “Ведеко” Београд, 1995. године,
- Приручник за полагање стручног испита радника који раде 

на пословима заштите од пожара, издање Ватрогасног савеза Ср-
бије, 1996. године,

- Пројектовање противпожарне заштите, Веселин Бујандрић и 
Ненад Бујандрић, “Ведеко” Београд, 1996. године,

- Ватрогасне справе и опрема са елементима практичне обу-
ке, група аутора, Виша школа унутрашњих послова Београд, 1997. 
године,

- Средства за гашење са тактиком гашења пожара, Ињац Ј. - 
Новаковић М., Виша школа унутрашњих послова Београд, 1997. 
године,

- литература других аутора, садржаја према наведеним програ-
мима.

ПРИЛОГ 2.
______________________________
           (подносилац захтјева)
______________________________
                     (адреса)
______________________________
                (телефон/факс)

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Управа за полицијску подршку
Јединица за координацију
Одјељење за експлозивне материје и послове заштите од пожара
БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

__________________________________________________________________, ЈМБ _____________________________________________
                                                     (презиме, очево име и име)
рођен/-а _________________________________________ у _________________________________, општина _______________________,
                                       (дан, мјесец и година рођења)                                                (мјесто рођења)                                                         (општина рођења)
Република ____________________________________________, са пребивалиштем у ____________________________________________,
                                                                                                                                                                                           (мјесто и адреса пребивалишта)
са завршеном ________________________________________________ школском спремом, _________________________________смјер.
                                                                 (ССС/ВШС или ВСС)                                                                                                           (звање)
Запослен/-а сам у __________________________________________________________________________________________________, на
                                                                                                                       (назив предузећа или организације)
пословима ___________________________ и имам ________година радног искуства.
Пријављујем се за полагање стручног испита у испитном року________________
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На основу члана 93. Закона о здравственој заштити 

(“Службени гласник Рeпублике Српске”, бр. 106/09 и 44/15) 
и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар здра-
вља и социјалне заштите, 9. марта 2021. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Члан 1.
У Правилнику о плану и програму специјализација и 

супспецијализација (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 2/14, 126/20 и 10/21) у члану 24. став 2. мијења 
се и гласи:

“(2) Уз пријаву из става 1. овог члана здравствена уста-
нова, факултет или правно лице које обавља здравствену и 
фармацеутску дјелатност доставља Министарству за свог 
здравственог радника, односно здравственог сарадника 
сљедећу документацију, у оригиналу или овјереним фото-
копијама:

а) потврду одговорног лица факултета којом се по-
тврђује вјеродостојност и тачност обављеног специја-
листичког или супспецијалистичког стажа који је евиден-

тиран у индексу здравственог радника, односно здравстве-
ног сарадника и

б) приједлог факултета за чланове испитне комисије.”.
Став 3. брише се.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/04-020-7/21
9. марта 2021. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.
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Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Ре-

публике Српске, на основу члана 2. тачка р) Закона о за-
штити на раду (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 1/08 и 13/10) и Рјешења број: 16-04/3-170-51/2021, од 
12.3.2021. године,  и з д а ј е

ЛИЦЕНЦУ
УНИС ИСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ НА 

РАДУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА - ИСТОЧНО САРАЈЕ-
ВО, ПАЛЕ, Улица српских ратника бр. 35, испуњава услове 
за обављање послова заштите и здравља на раду, прегледа и 

1) за радника који раде на пословима спровођења заштите од пожара, припремљеног по Програму стручног оспособљавања радника 
који раде на пословима спровођења заштите од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број / ), за _________ стручну спрему или

2) за пројектанта заштите од пожара.
(заокружити)

ПРИЛОГ
1. овјерена фото-копија дипломе или свједочанства о стеченој стручној спреми,
2. фото-копија извода из матичне књиге рођених,
3. потврда привредног друштва или другог правног лица о врсти послова које кандидат обавља и
о радном искуству,
4. доказ о извршеној уплати накнаде за полагање испита.

Мјесто и датум: _____________________________
ПОТПИС КАНДИДАТА

______________________

ПРИЛОГ 3.
РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
На основу члана 27. ст. 1. и 3. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/19), Министарство унутра-

шњих послова издаје
УВЈЕРЕЊЕ

О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ
____________________________________________________________________________________________________________________

(презиме, име једног родитеља, име)
рођен/-а ______________________________ године, у _________________________________, општина ____________________________,
држава ____________________________________, са пребивалиштем у _________________________, општина _____________________,
запослен/-а у _________________________________________________________________________________________________________
                                                                              (назив привредног друштва или другог правног лица у коме је запослен/-а)
полагао/-ла је стручни испит по Програму полагања стручног испита за рад на пословима заштите од пожара са ______________ струч-
ном спремом, _____________ године, пред Комисијом за полагање стручног испита за рад на пословима заштите од пожара, именованом 
рјешењем министра унутрашњих послова, број: __________________ од ___________ године.
Према оцјени Комисије, именовани/-а је

ПОЛОЖИО/-ЛА СТРУЧНИ ИСПИТ
Број: ____________________
У Бањој Луци, ______________ године

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
__________________

М. П.




