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На основу члана 9. став 8. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, број 90/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), 
министар здравља и социјалне заштите, 27. августа 2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САНИТАРНО-ТЕХНИЧКИМ И ХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ЗА 

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ

Члан 1.
У Правилнику о санитарно-техничким и хигијенским условима за јавне површине и пословне објекте (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 98/18) у члану 28. у ставу 4. Прилог 1. замјењује се новим Прилогом 1, који чини саставни 
дио овог правилника.

Члан 2.
Члан 44. мијења се и гласи:
“Одредбе овог правилника које се односе на физичко-хемијске параметре чисте базенске воде не примјењују се на базе-

не који користе воду специфичног састава у терапеутске сврхе, односно те воде посматрају се у складу са својим основним 
карактеристикама.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/08-020-16/19
27. августа 2019. године  Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Физички, хемијски и микробиолошки параметри базенске воде 
Број Показатељ Јединица Вриједност Вриједност

Чиста вода Базенска вода
минимално максимално минимално максимално

1 Mикрoбиoлoшки
1.1 Pseudomonas aeruginosa cfu/100 ml - < 1 - < 1
1.2 Escherichia coli cfu/100 ml - < 1 - < 1
1.3 Legionella pneumophila cfu/100 ml - - - < 1*
1.4 Staphylococcus aureus** cfu/100 ml - < 1 - -
1.5 Укупан број аеробних бактерија 

при 37 °C / 48 h
cfu/ml - 20 - 200

2 Физичко-хемијски
2.1 Боја Co-Pt - - < 20
2.2 Замућеност NTU - - - 4,0
2.3 pH вриједност

а) слатка вода - 6,5 9,5 6,5 9,5
б) морска вода - 6,5 9,5 6,5 9,5

в) природна минерална вода - 6,5 9,5 6,5 9,5
2.4 Оксидативност [mgО2/l] mg/l - 0,75 - 5
2.5 Слободни хлор mg/l 0,05 0,5 0,12 1,01

2.6 Везани хлор mg/l - 0,3 - 0,3
2.7 Трихалометани (укупни) μg/l - - - 100
2.8 Хлор-диоксид² mg/l - - 0,2 0,3

* У базенима с мијешањем воде и/или у базенима код којих се може стварати аеросол ако је температура воде у базену ≥ 23 ºС.
** У базенима са морском водом и базенима у које се додаје морска со.
1 У базенима с мијешањем топле воде концентрација слободног хлора мора бити најмање 0,7 mg/l, а највише 1 mg/l. У чистој води 

ових базена за купање концентрација треба да буде најмање 0,7 mg/l. 
² Само код одговарајуће технолошке припреме воде.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “МВО инжењеринг” 
д.о.о. Добој за издавање лиценце за вршење енергетског 
прегледа зграда, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 76. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18) и члана 23. Правилника о условима за издава-
ње 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 ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ 

ПРЕГЛЕДА ЗГРАДА

Утврђује се да “МВО инжењеринг” д.о.о. Добој испу-
њава услове за добијање лиценце за вршење енергетског 
прегледа зграда:

1. енергетског прегледа зграда за које грађевинску до-
зволу издаје орган јединице локалне самоуправе.

Лиценца важи од 29.7.2019. године до 29.7.2023. 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: 15.03-361-567-1/19
29. јула 2019. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Елит - инвест” д.о.о. 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-




