
ж) преглед мјерних инструмената потребних за контро-
лу и подешавање система,

з) преглед заштитних мјера и

и) податке у вези са експлозивном заштитом.

Члан 16.

Сервисно упутство садржи податке о произвођачу у
складу са чланом 7. овог правилника.

Члан 17.

(1) Прва и посљедња страница техничке документаци-
је прописанe су чланом 7. овог правилника.

(2) Илустрације, као саставни дио техничке документа-
ције (шеме, скице, цртежи, фотографије, дијаграми и та-
беле), јасне су, једноставне, прегледне и прецизно израђе-
не.

(3) Илустрације из става 2. овог члана означавају се
пуним или скраћеним називом врсте илустрације (шема,
слика и сл.) и арапским бројевима од један па навише (нпр.
шема 2, слика 1. и слично).

(4) Ради лакшег праћења употребљавају се заједнички
називи свих врста илустрација из става 2. овог члана, без
обзира на врсту илустрације.

Члан 18.

(1) Степен повјерљивости техничке документације је:

а) за упутство за употребу “БЕЗ СТЕПЕНА ПОВЈЕР-
ЉИВОСТИ” и

б) за сервисно упутство “ПОВJЕРЉИВО”. 

(2) У складу са степеном повјерљивости утврђује се на-
чин употребе и чувања документације.

Члан 19.

(1) Упутство за употребу издаје се кориснику уз сваки
систем.

(2) Сервисно упутство уз евиденцију издаје се само
кориснику који одржава системе, уз обавезу чувања у скла-
ду са чланом 18. став 1. тачка б) овог правилника.

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-155
10. маја 2013. године Министар,
Бања Лука Радислав Јовичић, 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, 24/12 и 121/12), министар унутрашњих посло-
ва д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОМ

ОСПОСОБЉАВАЊУ ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА

ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА И ДРУГИХ ЛИЦА КОЈА

УЧЕСТВУЈУ У ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Члан 1.

(1) У Правилнику о стручном оспособљавању возача
моторних возила за превоз опасних материја и других лица
која учествују у превозу опасних материја (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 26/13) у члану 14. послије
става 1. додаје се нови став 1а, који гласи:

“(1а) Потврда из става 1. овог члана садржи у горњем
десном углу амблем Републике Српске у боји, а у горњем
лијевом углу садржи грб Босне и Херцеговине у боји, који
је исте величине као амблем Републике Српске.”.

(2) Прилог 2. Правилника замјењује се новим Прило-
гом 2, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-28
10. маја 2013. године Министар,
Бања Лука Радислав Јовичић, с.р.
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На основу члана 19. став 6. Закона о рударству (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 59/12) 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 индустрије, енергетике и рударства
д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ
ПОЉА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О

ОДОБРЕНИМ ЕКСПЛОАТАЦИОНИМ ПОЉИМА

Члан 1.

Овим правилником прописују се поступак одобравања
експлоатационог поља и начин вођења евиденције о одо-
бреним експлоатационим пољима.

Члан 2.

(1) Под експлоатационим пољем у смислу овог правил-
ника подразумијева се истражни простор у коме су овјере-
не резерве минералних сировина, простор предвиђен за
одлагање сировине и јаловине, као и простор за изградњу
рударских објеката, постројења, уређаја и опреме.

(2) Експлоатационо поље ограничено је одговарајућим
линијама на површини или природним границама и про-
стире се неограничено у дубину земље.
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