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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-
логију Републике Српске, на захтјев “Делта МД” ДОО Бања 
Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 17. Пра-
вилника о условима за издавање и одузимање лиценци уче-
сника 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 ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Делта МД” ДОО Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце:

А) за грађење, односно извођење радова на објектима за 
које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију:

1. грађевинских радова на објектима високоградње;
Б) за грађење, односно извођење радова на објектима 

за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 
самоуправе:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова 

за грађење објеката, број: 15.03-361-136/17, од 17.2.2017. 
године, и Лиценца број: ПЛ-1152/2017, од 17.2.2017. годи-
не.

Лиценца важи од 11.1.2021. године до 11.1.2025. 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: 15.03-361-825/20
11. јануара 2021. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Унис” институт д.о.о. 
Пале за издавање лиценце за вршење енергетског прегледа 
зграда, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18) и члана 23. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник 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 “Унис” институт д.о.о. Пале испуњава 
услове за добијање лиценце за вршење енергетског прегле-
да зграда:

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

Лиценца важи од 29.1.2021. године до 29.1.2025. 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: 15.03-361-37/21
29. јануара 2021. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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Министарство за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној 
дужности, на основу члана 121. став 3. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/) и члана 190. Закона о оп-
штем управном поступку (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Стављају се ван снаге Рјешење Министарства за про-

сторно уређење, грађевинарство и екологију, број: 15.03-
361-238/19, од 20.3.2019. године, и Лиценца број: ПЛ-
1836/2019, од 20.3.2019. године, којим је предузећу “ГП То-
мић” д.о.о. Бијељина дато овлашћење за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе: грађевинских 
радова на објектима високоградње.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-47/21
16. фебруара 2021. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 10. Закона о вјештацима Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/17), 
Министарство правде Републике Српске  с а ч и њ а в а

ДОПУНУ
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА

Допуњава се Јединствена листа вјештака, број: 
08.020/704-144/20, од 27.10.2020. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 110/20), како слиједи:

3. ВЈЕШТАЦИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОБЛАСТИ
40. Бранко (Душан) Блануша, Српских добровољаца 5, 

Бања Лука, доктор електротехничких наука, телефон број: 
065/649-031, Рјешењем број: 08.020/704-32/21, од 10.3.2021. 
године, именује се за вјештака из електротехничке области, 
специјалност електроника и електронски системи.

Број: 08.020/704-144/20
10. марта 2021. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

Агенција за банкарство Републике Српске
На основу члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка 

б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 
4/17) и члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. тачка б. Статута 
Агенције за банкарство Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 63/17), Управни одбор Аген-
ције за банкарство Републике Српске, на 30. сједници, одр-
жаној 12.3.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ O ПРИВРЕМЕНИМ МЈЕРАМА 

БАНКАМА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ 
ЕКОНОМСКИХ ПОСЉЕДИЦА УЗРОКОВАНИХ 

ВИРУСНИМ ОБОЉЕЊЕМ “COVID-19”

Члан 1.
(1) У Одлуци o привременим мјерама банкама за убла-

жавање негативних економских посљедица узрокованих 
вирусним обољењем “COVID-19” (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 89/20) у члану 3. став 1. тачка 1. 
ријечи: “од најдуже шест мјесеци” замјењују се ријечима: 
“најдуже до 30.6.2021. године”.

(2) У ставу 1. тачка 2. ријечи: “од најдуже 12 мјесеци” 
замјењују се ријечима: “најдуже до 31.12.2021. године”.
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(3) У ставу 1. тачка 4. ријечи: “од најдуже 12 мјесеци” 
замјењују се ријечима: “најдуже до 31.12.2021. године”.

Члан 2.
У члану 4. став 3. ријечи: “на период од укупно 12 мје-

сеци” замјењују се ријечима: “до 31.12.2021. године”.

Члан 3.
У члану 10. став 2. брише се и досадашњи став 3. 

постаје став 2.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: УО-218/21 Предсједник
12. марта 2021. године Управног одбора,
Бањалука Братољуб Радуловић, с.р.

На основу члана 5. став 1. тачка. б, члана 20. став 2. тачка 
б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 
4/17) и члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. тачка б. Статута 
Агенције за банкарство Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 63/17), Управни одбор Аген-
ције за банкарство Републике Српске, на 30. сједници, одр-
жаној 12.3.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ O ПРИВРЕМЕНИМ 

МЈЕРАМА МИКРОКРЕДИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ 

ПОСЉЕДИЦА УЗРОКОВАНИХ ВИРУСНИМ 
ОБОЉЕЊЕМ “COVID-19”

Члан 1.
(1) У Одлуци o привременим мјерама микрокре-

дитним организацијама за ублажавање негативних еко-
номских посљедица узрокованих вирусним обољењем 
“COVID-19” (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 89/20) у члану 3. став 1. тачка 1. ријечи: “од најду-
же шест мјесеци” замјењују се ријечима: “најдуже до 
30.6.2021. године”.

(2) У ставу 1. тачка 2. ријечи: “од најдуже 12 мјесеци” 
замјењују се ријечима: “најдуже до 31.12.2021. године”.

(3) У ставу 1. тачка 4. ријечи: “од најдуже 12 мјесеци” 
замјењују се ријечима: “најдуже до 31.12.2021. године”.

Члан 2.
У члану 4. став 3. ријечи: “на период од укупно 12 мје-

сеци” замјењују се ријечима: “до 31.12.2021. године”.

Члан 3.
У члану 10. став 2. брише се и досадашњи став 3. 

постаје став 2.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: УО-219/21 Предсједник
12. марта 2021. године Управног одбора,
Бањалука Братољуб Радуловић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу одредби члана 9. став 1. и члана 21. став 
1. Закона о гасу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 22/18 и 15/21), члана 190. ст. 1. и 2. Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 10. став 1. тачка 
5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/10 

и 107/19), члана 33. став 1. тачка г) и члана 43. став 1. По-
словника о раду Регулаторне комисије за енергетику Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 59/10) и члана 16. став 1. Правилника о издавању до-
звола (“Службени гласник Републике Српске”, број 7/19), 
одлучујући по Захтјеву Акционарског друштва за тран-
спорт и управљање транспортним системом природног 
гаса “Гас промет” Пале за издавање Дозволе за обављање 
дјелатности транспорта и управљање транспортним си-
стемом природног гаса, Регулаторна комисија за енергети-
ку Републике Српске, на 170. редовној сједници, одржаној 
4.3.2021. године, у Требињу,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ТРАНСПОРТА И УПРАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТНИМ 
СИСТЕМОМ ПРИРОДНОГ ГАСА

1. Усваја се Захтјев Акционарског друштва за транспорт 
и управљање транспортним системом природног гаса “Гас 
промет” Пале за издавање дозволе за обављање дјелатно-
сти транспорта и управљања транспортним системом при-
родног гаса.

2. Дозвола за обављање дјелатности транспорта и упра-
вљања транспортним системом природног гаса из тачке 1. 
овог рјешења издаје се на период важења од 15 година, по-
чевши од 4.3.2021. године.

3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за оба-
вљање дјелатности транспорта и управљања транспортним 
системом природног гаса и Услови дозволе за обављање 
дјелатности транспорта и управљања транспортним систе-
мом природног гаса, регистарски број: 01-450-04-2/17/21.

4. Корисник Дозволе обавезан је плаћати регулатор-
ну накнаду у периоду важења Дозволе, у року и на начин 
утврђен посебним рјешењем о регулаторној накнади Регу-
латорне комисије за енергетику Републике Српске.

5. Ово рјешење се објављује у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и на интернет страници Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л ож е њ е
Акционарско друштво за транспорт и управљање 

транспортним системом природног гаса “Гас промет” 
Пале (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је 
27.11.2020. године Регулаторној комисији за енергетику 
Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) 
Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности тран-
спорта и управљања транспортним системом природног 
гаса, број: 01-1018/20, од 23.11.2020. године.

Дана 18.11.2020. године Регулаторна комисија је на 160. 
редовној сједници, уз прибављено претходно мишљење 
Секретаријата Енергетске заједнице донијела Рјешење о 
цертификацији оператера транспортног система природног 
гаса, број: 01-334-24/19/P-160-291, којим се цертификује 
подносилац захтјева, према моделу власничког раздвајања, 
чиме је испуњен и услов из одредбе члана 10. став 4. Закона 
о гасу, за издавање ове дозволе.

Након обраде поднесеног захтјева, утврђено је да Зах-
тјев садржи одређене недостатке, па је, у складу са чланом 
10. став 2. Правилника о издавању дозвола (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 7/19 – у даљем тексту: 
Правилник), од подносиоца захтјева затражено да отклони 
утврђене недостатке и допуни Захтјев 11.12.2020. године.

Након што је подносилац захтјева отклонио утврђене не-
достатке и допунио Захтјев, Регулаторна комисија је на 167. 
редовној сједници, одржаној 26.1.2021. године, размотрила 
Захтјев и на основу одредби члана 13. ст. 2. и 3. Правилника, 
утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности транспор-
та и управљања транспортним системом природног гаса, те 
донијела закључак да се 5.2.2021. године, у 11.00, часова у 
просторијама Општине Пале, Романијска улица бр. 15,  одр-
жи општа јавна расправа, ради прибављања коментара на 
Нацрт дозволе од стране подносиоца захтјева и других заин-
тересованих лица. Закључком о одржавању опште расправе 


