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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
РУКОВОДИОЦА ЦЕНТРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ХАРМОНИЗАЦИЈУ ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ, 
КОНТРОЛУ И ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

1. Драгољуб Накић, дипломирани економиста, поста-
вља се за вршиоца дужности руководиоца Централне једи-
нице за хармонизацију за финансијско управљање, контро-
лу и интерну ревизију у Министарству финансија Републи-
ке Српске, на период до 90 дана. 

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

Број: 04/1-012-2-48/16 Предсједница
13. јануара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о др-
жавним службеницима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада 
Републике Српске, на 56. сједници, одржаној 13.1.2016. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

И ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА СМЈЕШТАЈНИМ 
КАПАЦИТЕТИМА У МИНИСТАРСТВУ ЗА 

ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

1. Радован Грајић, професор разредне наставе, поста-
вља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ре-
сор за планирање, пројектовање и послове управљања 
смјештајним капацитетима у Министарству за избјеглице 
и расељена лица, на период од 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-50/16 Предсједница
13. јануара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о др-
жавним службеницима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада 
Републике Српске, на 56. сједници, одржаној 13.1.2016. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК, 

РАЗВОЈ, ИНФОРМИСАЊЕ И АНАЛИТИКУ У 
МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА

1. Вања Купрешак, дипломирани новинар, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за 
другостепени поступак, развој, информисање и аналитику 
у Министарству за избјеглице и расељена лица, на период 
од 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-49/16 Предсједница
13. јануара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 

87/07 и 50/10), генерални секретар Владе Републике Српске  
д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У OДЛУЦИ О 

УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА АКЦИОНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 
ЕНЕРГИЈЕ (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 111/15)

1. У Измјени Акционог плана Републике Српске за 
коришћење обновљивих извора енергије, који као прилог 
чини саставни дио Oдлуке о усвајању измјена Акционог 
плана Републике Српске за коришћење обновљивих изво-
ра енергије (“Службени гласник Републике Српске”, број 
111/15), у Табели В у првој колони у трећем и седмом реду 
написано је: “˂”, а треба да стоји: “≤”.

Број: 04.2/012-147/16 Генерални
22. јануара 2016. године секретар Владе,
Бања Лука Владо Благојевић, с.р.
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На основу члана 76. став 10. Закона о управљању отпа-

дом (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/13), 
те на основу члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију, 11. јануара 2016. го-
дине,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ОПШТОЈ И ПОСЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ 
ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ ОТПАДА

Члан 1.
Овим правилником прописује се општа и посебна доку-

ментација која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за 
увоз, извоз и транзит отпада.

Члан 2.
Захтјев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит 

опасног отпада и захтјев за издавање дозволе за увоз и 
извоз неопасног отпада, са општом и посебном докумен-
тацијом, у складу са законом, подносе увозници или изво-
зници у прекограничном кретању отпада министарству 
надлежном за послове заштите животне средине (у даљем 
тексту: министарство).

Члан 3.
(1) Општа документација, из члана 2. овог правилника, 

која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за увоз и 
извоз неопасног отпада и уз захтјев за издавање дозволе за 
увоз, извоз и транзит опасног отпада, у складу са чланом 
76. Закона, обухвата:

1) Обавјештење о прекограничном кретању отпада,
2) Документ о прекограничном кретању отпада.
(2) Обрасци Обавјештења о прекограничном кретању 

отпада и Документа о прекограничном кретању отпада про-
писани су Уредбом о листама отпада и документима за пре-
когранично кретање отпада (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 86/15), (у даљем тексту: Уредба).

(3) Обавјештење о прекограничном кретању отпада и 
Документ о прекограничном кретању отпада прате сваку 
пошиљку опасног и неопасног отпада за који се издаје до-
звола.

Члан 4.
Посебна документација, из члана 2. овог правилника, 

која се прилаже уз захтјев за издавање дозволе за увоз нео-
пасног отпада, обухвата:




