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На основу члана 6. 3акона о концесијама (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла-
на 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Служ-
бени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 13. сједници, одржаној 29.05.2013. 
године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА РАСПИСИВАЊЕ 

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА-КРЕЧЊАКА НА ЛЕЖИШТУ 
“ЉУБОГОШТА”, ОПШТИНА ПАЛЕ 

I 
У тачки IV Одлуке о условима за расписивање јавног 

позива за додјелу концесије за истраживање и експлоата-
цију техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту 
“Љубогошта”, општина Пале, број: 04/1-012-2-804/13, од 
18.04.2013. године (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 38/13), алинеја 1. мијења се и гласи: “- једнократна нак-
нада за право на истраживање и експлоатацију минералне 
сировине износи 9.933,81 КМ”. 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 04/1-012-2-1172/13 Предсједница 
29. маја 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 105. став 1. Закона о превозу опасних 

материја (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 
и 117/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10 и 24/12), министар унутрашњих послова Репу-
блике Српске, уз Сагласност министра здравља и социјалне 
заштите, број: 11/07-012-120/13, од 13. марта 2013. године, 
Сагласност министра саобраћаја и веза, број: 13.03/345-
495/13, од 20. марта 2013. године, и Сагласност министра 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 
15.04-052-1995/13, од 10. априла 2013. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ 
ДА ИСПУЊАВАЈУ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И 
ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ВРШЕ СТРУЧНО 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА И ДРУГИХ 

ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У ПРЕВОЗУ 
ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које у погледу 

кадрова и техничке опремљености морају да испуњавају 
привредна друштва и друга правна лица која врше струч-
но оспособљавање возача моторних возила за превоз опас-
них материја и других лица која учествују у припреми за 
превоз, утовару, претовару и истовару опасних материја (у 
даљем тексту: лица која учествују у превозу опасних ма-
терија).

Члан 2.
Стручно оспособљавање лица која учествују у прево-

зу опасних материја обављају привредна друштва и друга 
правна лица која су регистрована за обављање тих послова 

и која имају овлашћење надлежног органа из члана 7. став 
6. Закона о превозу опасних материја (у даљем тексту: 
Закон) за вршење послова стручног оспособљавања и ако 
су општим актом утврдила начин стручног оспособља-
вања.

Члан 3.
(1) Послове стручног оспособљавања лица која учест-

вују у превозу опасних материја обавља привредно друштво 
и друго правно лице које:

а) је уписано у судски регистар,
б) располаже одговарајућим простором за извођење те-

оретске и практичне наставе,
в) располаже техничком опремом и училима за из-

вођење наставе и
г) располаже стручним кадром одговарајуће стручне 

спреме за извођење теоретске и практичне наставе.
(2) Привредно друштво или друго правно лице које врши 

оспособљавање лица која учествују у превозу опасних мате-
рија, ако не располаже са простором за извођење практичне 
наставе склапа уговор о коришћењу простора за извођење 
практичне наставе, са привредним друштвом које посједује 
простор за извођење практичне наставе.

Члан 4.
Под одговарајућим простором из члана 3. тачка б) овог 

правилника сматра се:
а) простор за извођење теоретске наставе,
б) отворени простор за извођење практичних вјежби и 

поступање с опасним материјама за вријеме припреме за 
превоз, утовар, претовар, истовар опасних материја и дру-
гих радњи у вези са превозом, као и поступања у случају 
саобраћајне или друге незгоде.

Члан 5.
(1) Простор за извођење теоретске наставе има најмање 

1,5 m2 радне површине, односно 3 m3 радне запремине за 
свако лице.

(2) Отворени простор за извођење практичних вјежби и 
поступање с опасним материјама има:

а) радну површину од најмање 50 m2 и
б) удаљеност од најмање 30 m од пословних објеката, 

стамбених зграда и других објеката и површина (јавних 
паркова, путева и сл.) гдје се задржавају, бораве или се 
крећу лица.

Члан 6.
Простор за извођење теоретске наставе опремљен је са:
а) одговарајућим канцеларијским намјештајем,
б) шемама, цртежима и фотографијама о начину обиље-

жавања моторних возила којима се превозе опасне мате-
рије, начину означавања опасних материја, идентифика-
ционим бројевима опасних материја и друго и

в) обрасцима превозних докумената (одобрења за пре-
воз опасних материја, упутство о начину поступања са 
опасном материјом, цертификат о стручној оспособље-
ности лица која учествују у превозу опасних материја, 
цертификат о техничкој исправности моторног возила и 
безбједносно-технички лист – БТЛ).

Члан 7.
Отворени простор за извођење практичних вјежби и 

поступање с опасним материјама опремљен је са:
а) покретним апаратом за гашење пожара,
б) буретом са водом од најмање 200 l,
в) сандуком са пијеском од најмање 0,5 m3,
г) двије лопате и
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д) двије кофе за воду од најмање по 10 l.

Члан 8.
(1) Послове стручног оспособљавања лица која учест-

вују у превозу опасних материја обавља лице које има високу 
стручну спрему техничке струке, a за токсичне, загађујуће и 
заразне и лице које има високу стручну спрему медицинске 
струке или друге струке која омогућава познавање особина 
токсичних материја.

(2) Привредно друштво или друго правно лице за оба-
вљање послова стручног оспособљавања лица која учес-
твују у превозу опасних материја за класе 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.2, 8. и 9. има три лица различитих техничких 
струка, од којих је најмање једно у радном односу на не-
одређено вријеме, а остали се ангажују на основу угово-
ра.

Члан 9.
Привредно друштво или друго правно лице уз захтјев 

за добијање овлашћења за обављање стручног оспособља-
вања лица која учествују у превозу опасних материја при-
лаже:

а) доказ о упису у судски регистар,
б) општи акт о организацији и начину стручног оспо-

собљавања лица која учествују у превозу опасних материја,
в) списак лица која ће обављати послове стручног оспо-

собљавања са доказом о прописаној стручној спреми,
г) доказ да је најмање једно лице у радном односу на 

неодређено вријеме,
д) попис и опис простора у којем ће се обављати струч-

но оспособљавање,
ђ) списак наставних средстава, техничке опреме и учи-

ла,
е) скицу отвореног простора за извођење практичних 

вјежби, са описом техничких особина и
ж) доказ о власништву или уговор о коришћењу просто-

ра за извођење практичне наставе.

Члан 10.
(1) Поступак утврђивања испуњености прописаних 

услова за обављање стручног оспособљавања лица која 
учествују у превозу опасних материја за класе 1, 2, 3, 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8. и 9. води Mинистaрствo унутрашњих 
послова.

(2) Поступак из става 1. овог члана за класе 6.1 и 6.2 
води Mинистaрствo здравља и социјалне заштите.

(3) Mинистaр унутрашњих послова у складу са Зако-
ном доноси рјешење о испуњавању прописаних услова за 
обављање стручног оспособљавања лица која учествују у 
превозу опасних материја за класе из става 1. овог члана, 
а за класе из става 2. овог члана рјешење доноси министар 
здравља и социјалне заштите у складу са Законом.

Члан 11.
(1) Ако привредно друштво или друго правно лице 

не испуњава прописане услове, министар надлежног ми-
нистарства у складу са Законом доноси рјешење којим се 
захтјев одбија.

(2) Рјешење из става 1. овог члана је коначно и про-
тив њега се може покренути управни спор код надлежног 
суда.

Члан 12.
Ако се у току инспекцијског надзора утврди да привред-

но друштво или друго правно лице којем је дато овлашћење 
за обављање стручног оспособљавања лица која учествују 
у превозу опасних материја престане да испуњава услове 
прописане овим правилником, надлежно министарство у 

складу са Законом из члана 10. ст. 1. и 2. овог правилника 
доноси одлуку о одузимању овлашћења.

Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о техничким условима које морају да испуња-
вају предузећа и друга правна лица која врше стручно оспо-
собљавање возача моторних возила за превоз опасних ма-
терија и других лица која учествују у превозу опасних ма-
терија (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/08).

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-88
10. јуна 2013. године Министар,
Бања Лука Радислав Јовичић, с.р.
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На основу члана 51. став 4. Закона о полицијским 

службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/10 и 78/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар унутрашњих 
послова, на приједлог директора полиције,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ОСНОВНЕ ОБУКЕ И ОБАВЕЗА 

КАДЕТА У ТОКУ ОБУКЕ

Члан 1.
Овим правилником регулишу се пoступак основне 

полицијске обуке, трајање обуке и обавезе кадета у току 
обуке, као и друга питања у вези са обуком кадета основне 
полицијске обуке (у даљем тексту: кадет) у Министарству 
унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство). 

Члан 2.
Кадети из члана 1. овог правилника су одабрани канди-

дати који похађају основну полицијску обуку организовану 
као:

а) основна полицијска обука првог нивоа и
б) основна полицијска обука другог нивоа.

Члан 3.
(1) Основна полицијска обука првог нивоа је:
 а) обука кадета са најмање четвртим степеном стручне 

спреме који се оспособљавају за чин полицајац,
 б) обука кадета са четвртим степеном стручне спреме, 

без основног полицијског образовања, који се оспособља-
вају за чин полицајац, а који су претходно засновали радни 
однос у Министарству и

 в) обука понављања знања. 
(2) Основна полицијска обука првог нивоа из става 1. 

овог члана реализује се у Јединици за основну обуку – По-
лицијској академији (у даљем тексту: Полицијска акаде-
мија). 

Члан 4.
Обука понављања знања организује се за:
а) припаднике Министарства који нису обављали поли-

цијске послове дуже од три године, а претходно су обавља-
ли полицијске послове у Министарству,

б) полицијске службенике из других полицијских орга-
на који се распоређују у Министарство,




