8
-
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21.1.2022.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

ношћу “Обновљиви извори електричне енергије Богатићи
и Месићи” Палe закључиће уговор о уступању Уговора о
концесији за изградњу и коришћење ХЕ “Месићи Нова” на
ријеци Прачи, општина Рогатица.
3. За закључивање уговора из тачке 2. овог рјешења
овлашћује се министар енергетике и рударства Петар Ђокић.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-4136/21
30. децембра 2021. године
Бањалука

Број: 04/1-012-2-4131/21
30. децембра 2021. године
Бањалука
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-

415200 - капитални грантови младима и
омладинским организацијама у руралним
срединама ....................................................5.912,27 КМ,
415200 - текући грантови удружењима
од јавног интереса ......................................5.500,00 КМ.
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Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 83. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18
и 111/21) и члана 28. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11,
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 153. сједници,
одржаној 18.1.2022. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА
ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој
управи за геодетске и имовинско-правне послове.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1/22
18. јануара 2022. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу чланa 40. Закона о концесијама (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20), а у
вези са чланом 10. став 1. Правилника о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре
концесионара (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
65/14 и 61/17), и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 152. сједници, одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УСТУПАЊА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ
ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ ХЕ “МЕСИЋИ НОВА” НА
РИЈЕЦИ ПРАЧИ, ОПШТИНА РОГАТИЦА

1. Одобрава се уступање Уговора о концесији за изградњу и коришћење ХЕ “Месићи Нова” на ријеци Прачи,
општина Рогатица, са досадашњег концесионара МХ “Електропривреда Републике Српске” - МП а.д. Требиње - ЗП
“Електродистрибуција Пале” а.д. Пале на новог концесионара Друштво са ограниченом одговорношћу “Обновљиви
извори електричне енергије Богатићи и Месићи” Палe.
2. Влада Републике Српске, МХ “Електропривреда Републике Српске” - МП а.д. Требиње - ЗП “Електродистрибуција Пале” а.д. Пале и Друштво са ограниченом одговор-

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу чланa 40. Закона о концесијама (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20), а у
вези са чланом 10. став 1. Правилника о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре
концесионара (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
65/14 и 61/17), и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 152. сједници, одржаној 30.12.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УСТУПАЊА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ
ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ ХЕ “БОГАТИЋИ НОВА”
НА РИЈЕЦИ ЖЕЉЕЗНИЦИ, ОПШТИНА ТРНОВО

1. Одобрава се уступање Уговора о концесији за изградњу и коришћење ХЕ “Богатићи Нова” на ријеци Жељезници,
општина Трново, са досадашњег концесионара МХ “Електропривреда Републике Српске” - МП а.д. Требиње - ЗП
“Електродистрибуција Пале” а.д. Пале на новог концесионара Друштво са ограниченом одговорношћу “Обновљиви
извори електричне енергије Богатићи и Месићи” Палe.
2. Влада Републике Српске, МХ “Електропривреда Републике Српске” - МП а.д. Требиње - ЗП “Електродистрибуција Пале” а.д. Пале и Друштво са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије Богатићи
и Месићи” Палe закључиће уговор о уступању Уговора о
концесији за изградњу и коришћење ХЕ “Богатићи Нова”
на ријеци Жељезници, општина Трново.
3. За закључивање уговора из тачке 2. овог рјешења овлашћује се министар енергетике и рударства Петар Ђокић.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-4137/21
30. децембра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 20, а у вези са чланом 17. став 1. тачка ј) Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 6/12, 33/14, 66/18 и 84/19), и члана 76. став 2. Закона
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18 и 111/21), министар за научнотехнолошки
развој, високо образовање и информационо друштво, 18.
јануара 2022. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПОДСТИЦАЊУ НАУЧНЕ ПРОДУКТИВНОСТИ У
МЕЂУНАРОДНИМ РЕФЕРЕНТНИМ ЧАСОПИСИМА И
НАГРАЂИВАЊЕ ЗА НАУЧНА ДОСТИГНУЋА

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјерила и поступак за
подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа.

21.1.2022.
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Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику
имају сљедеће значење:
1) Web of Science (WoS) база, раније позната под називом Web of Knowledge, представља међународно референтну претплатну цитатну базу компаније Клеривет аналитикс
(Clarivate Analytics). Ријеч је о истој цитатној бази која је
раније била под надлежношћу компанија Томсон Ројтерс
(Thomson Reuters), односно Института за научне информације (Institute for Scientific Information - ISI). На основу цитатног учинка часописа у овој бази обрачунава се фактор
утицајности, односно импакт фактор часописа (IF или JIF).
WoS база састоји се од више поделемената, тзв. цитатних
индекса, од којих су за потребе овог правилника најважнији:
1. Science Citation Index Expanded - SCI-E: проширени
цитатни индекс часописа из природних, биомедицинских и
техничких наука,
2. Social Sciences Citation Index - SSCI: цитатни индекс
часописа из друштвених наука,
3. Arts & Humanities Citation Index - A&HCI: цитатни
индекс часописа из умјетности и хуманистике,
4. Emerging Sources Citation Index - ESCI: цитатни индекс који обухвата часописе из разних научних дисциплина,
који су на посматрању, односно још увијек нису заслужили
да буду уврштени у нека од три цитатна индекса наведена у
подт. 1, 2. и 3. ове тачке,
5. Conference Proceedings Citation Index - Science - SPCIS: конференцијски цитатни индекс за природне науке,
6. Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences
& Humanities - CPCI-SSH: конференцијски цитатни индекс
за друштвене и хуманистичке науке;
2) Journal Citation Reports (JCR) je извјештај који се
заснива на цитатном учинку часописа у WoS бази и, као и
сама база, такође је претплатног карактера и под надлежношћу компаније Клеривет аналитикс (Clarivate Analytics).
Овај извјештај се издаје годишње и у њему се приказују
импакт фактори часописа. Само уже подселекције најбољих часописа са SCI-E и SSCI WoS цитатних индекса
могу добити импакт фактор, односно бити уврштени на
JCR. Како се импакт фактори часописа у различитим научним областима умногоме разликују, због другачијих брзина и количина којима се цитати уобичајено генеришу, JCR
разврстава часописе по научним категоријама и унутар тих
категорија обрачунава и приказује њихове квартиле, којих
може бити четири (Q1, Q2, Q3, Q4) и који се могу користити за релативне компарације часописа из различитих наука
или научних области. JCR квартили се рачунају на сљедећи
начин:
Перцентилни
ранг (Z)

=

Ранг часописа у датој научној категорији
према његовом цитатном учинку (нпр. JIF)
(Укупни број часописа у датој научној категорији)

на основу чега је онда одговарајући JCR квартил часописа:
1. Q1: 0,0 < Z ≤ 0,25;
2. Q2: 0,25 < Z ≤ 0,5;
3. Q3: 0,5 < Z ≤ 0,75;
4. Q4: 0,75 < Z.
Члан 3.
(1) Подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима (у даљем тексту: подстицање научне продуктивности) подразумијева финансијска
средства која издваја Министарство за научнотехнолошки
развој, високо образовање и информационо друштво (у
даљем тексту: Министарство) за публиковање научних радова реферисаних у одговарајуће индексе WoS базе и у JCR
извјештају.
(2) Награђивање за научна достигнућа у развоју науке (у даљем тексту: Награда) додјељује се научницима и
истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.
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Члан 4.
(1) Средства за подстицање научне продуктивности
и за Награду обезбјеђују се у буџету Републике Српске
(у даљем тексту: Република), а воде се у Министарству, у
складу са Законом о научноистраживачкој дјелатности и
технолошком развоју (у даљем тексту: Закон).
(2) Министарство сваке године утврђује новчани износ
за подстицање научне продуктивности и за Награду, у складу са средствима планираним за ту намјену у финансијском
плану Министарства, у складу са Законом.
Члан 5.
Кандидати за средства за подстицање научне продуктивности и за Награду (у даљем тексту: кандидати) треба
да испуњавају сљедеће услове:
1) да имају мјесто пребивалишта у Републици,
2) да имају држављанство Босне и Херцеговине, односно Републике.
Члан 6.
(1) Кандидат конкурише за средства за подстицање
научне продуктивности у међународним референтним часописима са највише два научна рада, објављена у форми
пуног текста и индексираним у WoS-u од дана објављивања
претходног конкурса.
(2) Пријаву за додјељивање средстава за подстицање
научне продуктивности у међународним референтним часописима могуће је поднијети по четири основа:
1) ако индивидуални научни рад којим се конкурише
има остварену WoS цитираност,
2) ако је публикација, у којој је објављен индивидуални
WoS научни рад којим се конкурише, укључена у актуелну
верзију JCR извјештаja,
3) ако је публикација, у којој је објављен индивидуални
WoS научни рад којим се конкурише, укључена у A&HCI,
4) ако је публикација, у којој је објављен индивидуални
WoS научни рад којим се конкурише, укључена у SPCI-S
или CPCI-SSH.
Члан 7.
Мјерила по основу WoS цитираности индивидуалног
научног рада су:
1) пријављени научни рад не може бити старији од пет
година,
2) пријављени научни рад треба да буде доступан, односно индексиран у WoS-u од дана објављивања претходног конкурса,
3) научни рад са оствареном WoS цитираношћу треба
да је индексиран у било којем од сљедећих WoS индекса
од дана објављивања претходног конкурса, без обзира на
то да ли је публикација у којој је рад објављен укључена
у актуелни JCR или није укључена: SCI-E, SSCI, A&HCI,
ESCI, SPCI-S, CPCI-SSH,
4) пријављени научни рад треба да има најмање један
остварен WoS цитат.
Члан 8.
(1) Мјерила по основу укључености у актуелну верзију
JCR извјештаja WoS часописа у којем је индивидуални рад
објављен су:
1) пријављени научни рад не може бити старији од дана
објављивања претходног конкурса,
2) пријављени научни рад треба да буде доступан, односно индексиран у WoS-u од дана објављивања претходног конкурса,
3) висина JCR квартила часописа објављеног рада у одговарајућој JCR категорији.
(2) Пријављени научни рад не мора имати остварену
WoS цитираност на дан објављивања конкурса.
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Члан 9.
(1) Мјерила по основу укључености у A&HCI WoS часописа у којем је индивидуални рад објављен су:
1) пријављени научни рад не може бити старији од дана
објављивања претходног конкурса,
2) пријављени научни рад треба да буде доступан, односно индексиран у WoS-u од дана објављивања претходног конкурса,
3) индексираност часописа објављеног рада у A&HCI.
(2) Пријављени научни рад не мора имати остварену
WoS цитираност на дан објављивања конкурса.
Члан 10.
(1) Мјерила по основу укључености WoS публикације
у којем је индивидуални рад објављен у SPCI-S или CPCISSH индексе су:
1) пријављени рад не може бити старији од дана објављивања претходног конкурса,
2) пријављени научни рад треба да буде доступан, односно индексиран у WoS-u од дана објављивања претходног конкурса,
3) индексираност публикације објављеног рада у SPCIS или CPCI-SSH.
(2) Пријављени научни рад не мора имати остварену
WoS цитираност на дан објављивања конкурса.
Члан 11.
(1) Ако је научни рад коауторски, односно има више аутора из Републике, право пријаве има било који коаутор уз
сагласност, у писаној форми, осталих коаутора из Републике, у којој се наводи начин расподјеле подстицаја за научну
продуктивност међу коауторима, изражен у постоцима.
(2) Ако је научни рад објављен у међународној коауторској сарадњи, право пријаве има било који коаутор из
Републике, независно од тога који по реду је на списку
коаутора, а ако је и на том раду потписано више коаутора
из Републике, потребно је обезбиједити сагласност, у писаној форми, и план расподјеле средстава за све коауторе
из Републике, на исти начин како је наведено у ставу 1.
овог члана.
(3) Један кандидат може добити средства за подстицање научне продуктивности за највише два рада, у складу
са чланом 6. овог правилника, зависно од обезбијеђених
буџетских средстава за ту годину.
(4) Ако један коаутор добије средства за подстицање научне продуктивности, након тога ниједан коаутор нема право конкурисати за исте научне радове по било којем основу
наведеном у члану 6. овог правилника.
(5) Ако су научни радови пријављени по основима
наведним у члану 6. став 2. т. 2), 3) и 4) овог правилника
истовремено остварили и WoS цитираност, то ће бити узето
у обзир приликом одређивања висине средстава за подстицање научне продуктивности.
(6) Ако се публикација из члана 6. став 2. тачка 2) овог
правилника налази у више JCR категорија, у обзир ће бити
узета највиша категорија по било којој JCR категорији у
коју је публикација класификована.
(7) Радови објављени у потенцијалним, могућим или
вјероватним предаторским часописима сматрају се неетичким праксама и неће се разматрати.
Члан 12.
(1) Награда се додјељује једном кандидату или једном
истраживачком тиму који чине кандидати који испуњавају
услове из члана 5. овог правилника и који је од дана објављивања претходног конкурса, а закључно са текућом календарском годином, до тренутка објављивања конкурса,
постигао најмање један изузетан резултат у научноистраживачком раду на међународном плану, као што су:
1) координација међународним истраживачким пројектом који финансира Европска комисија кроз Оквирне про-
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граме (Horizon 2020, Horizon Europe и COST) или друге
програме које финансирају међународне организације,
2) објављена или уређена научна монографија међународног значаја код престижног иностраног издавача, и то:
Elsevier, Cambridge University Press, Oxford University Press,
Routledge, Sage Publications, University of Chicago Press,
Wiley, Springer и Taylor and Francis,
3) доказана примјена резултата истраживања, као што
су: међународни патенти, руковођење пројектима кроз које
је остварена мјерљива корист за пословни сектор, допринос рјешавању актуелних глобалних научнотехнолошких
проблема (као такав препознат и признат од академске
заједнице и референтних / надлежних научно-струковних
тијела),
4) менторство или коменторство на међународном нивоу, не рачунајући земље бивше Југославије,
5) објављен научни рад у часопису чији је WoS/JCR
фактор утицајности (Journal Impact Factor - IF) једнак или
већи од 10 према актуелном JCR извјештају или у часопису
који је рангиран као првопласирани унутар своје JCR категорије (у конкуренцији најмање 20 других часописа у истој
WoS/JCR категорији) или рад који је на WoS-u добио ознаку
високоцитираног (тзв. hot paper) у актуелној години.
(2) Свако мјерило наведено у ставу 1. т. од 1) до 5) овог
члана носи по један бод.
(3) Награда се додјељује кандидату са највише бодова, а
у случају да два или више кандидата и/или истраживачких
тимова имају исти број бодова, дијеле награду на једнаке
дијелове.
(4) Уколико нико од пријављених кандидата за додјелу
Награде не оствари најмање три бода, Награда неће бити
додијељена за текућу годину.
Члан 13.
(1) За подстицање научне продуктивности и Награду,
једном годишње, Министарство објављује конкурс на интернет страници Министарства.
(2) Пријаву на конкурс подносе кандидати појединачно,
а у случају конкурисања за Награду, поред самих кандидата, пријаву на конкурс може поднијети научноистраживачка
организација за кандидата или групу кандидата запослених
у тој научноистраживачкој организацији, као и студијски
програм, уколико се ради о високошколској институцији.
Члан 14.
(1) Кандидати који конкуришу за средства за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима достављају сљедећу документацију:
1) попуњен пријавни образац који се налази на интернет страници Министарства,
2) назнаку по којем основу из члана 6. став 2. овог правилника кандидат конкурише са датим радом,
3) увјерење о држављанству Републике, односно Босне
и Херцеговине,
4) увјерење о пребивалишту у Републици,
5) копију објављеног научног рада у електронској или
штампаној верзији, уз приложен веб-линк на којем се налази званична, објављена верзија сажетка рада (или линк на
сам објављени рад, ако је објављен у модалитету отвореног
приступа),
6) у случају коауторског рада: потписану сагласност
свих коаутора из Републике, у којој се наводи начин расподјеле средстава за подстицање научне продуктивности
међу ауторима из Републике, изражен у постоцима,
7) доказ да се часопис налази у JCR извјештају од дана
објављивања претходног конкурса (одговарајући извод из
профила часописа претраженог путем Clarivate Analytics
Search Journal функције или директан извод из WoS/JCR-а),
8) доказ (извод из WoS-а) о броју WoS цитата (односи
се само на кандидате који конкуришу по основу остварене
цитираности).
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(2) Кандидати који конкуришу за Награду достављају
сљедећу документацију:
1) попуњен пријавни образац који се налази на интернет страници Министарства,
2) увјерење о држављанству Републике, односно Босне
и Херцеговине,
3) увјерење о пребивалишту у Републици,
4) доказе о оствареним научним достигнућима у штампаном или електронском облику и детаљно образложење за
свако појединачно достигнуће,
5) у случају истраживачког тима, потписану сагласност
свих чланова истраживачког тима, у којој се наводи начин
расподјеле Награде изражен у постоцима.
Члан 15.
(1) Министар за научнотехнолошки развој, високо
образовање и информационо друштво (у даљем тексту: министар) рјешењем именује Комисију за додјелу средстава
за подстицање научне продуктивности и Награду (у даљем
тексту: Комисија), у складу са Законом.
(2) Комисију чине три члана:
1) један члан из Министарства,
2) један члан из Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске и
3) један члан из реда научних радника и универзитетских професора, који има објављене радове у часописима
индексираним у WoS, од којих најмање један има остварену
цитираност.
(3) Задатак Комисије је да по затварању конкурса, у
складу са утврђеним условима и мјерилима из овог правилника, размотри достављене пријаве, оцијени испуњеност
формално-правних услова за учествовање на конкурсу, те
сачини прелиминарну листу кандидата који су предложени
за додјелу средстава за подстицање научне продуктивности
и Награду.
(4) Комисија о свом раду подноси извјештај министру,
у складу са Законом.
(5) Чланови Комисије из Народне и универзитетске
библиотеке Републике Српске и из реда научних радника
и универзитетских професора за свој рад имају право на
накнаду.
Члан 16.
(1) Министарство објављује прелиминарну листу кандидата предложених за додјелу средстава за подстицање
научне продуктивности и Награду на својој интернет страници.
(2) На листу из става 1. овог члана кандидати имају право приговора у року од седам дана од дана објављивања
листе.
(3) Након што су размотрени приговори, а најкасније у
року од 20 дана од дана објављивања прелиминарне листе,
Комисија утврђује приједлог коначне листе кандидата који
ће бити финансијски подржани.
(4) Коначну листу утврђује министар и она се објављује
на интернет страници Министарства.
Члан 17.
(1) На основу коначне листе, министар доноси рјешење
о додјели средстава за подстицање научне продуктивности
и Награду.
(2) Кандидат којем је одобрена финансијска подршка
закључује са Министарством уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о подстицању научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа (“Службени гласник Републике Српске”,
број 116/18).
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Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19.02/020-10/22
18. јануара 2022. године
Бањалука

Министар
Мр Срђан Рајчевић, с.р.

75
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, на основу члана 6. став 1. тачка ђ) Закона о
измјенама и допуни Закона о заштити на раду (“Службени
гласник Републике Српске”, број 13/10) и рјешења о испуњености услова за издавање лиценце за обављање послова
из члана 40. Закона о заштити на раду (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 1/08 и 13/10) и члана 3. Правилника
о висини трошкова за издавање лиценци (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/08, 28/12 и 52/12), и з д а ј е

ЛИЦЕНЦУ
“Alfa i omega zaštite” d.о.о. Brčko, Ул. Скендера Куленовића 68, Брчко Дистрикт БиХ, испуњава услове за обављање послова из члана 40. Закона о заштити на раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 и 13/10).
Ова лиценца издаје се на период од четири године, и то
од 4.12.2021. године до 4.12.2025. године, а протеком тог
рока подлијеже обавезном обнављању.
У складу са чланом 17. тачка 4. Правилника лиценца
за обављање послова заштите и здравља на раду из члана
40. Закона о заштити на раду објављује се у “Службеном
гласнику Републике Српске”.
Број регистра: 2/2021
2. децембра 2021. године
Бања Лука

Министар,
Душко Милуновић, с.р.

76
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, на основу члана 6. став 1. тачка ђ) Закона о
измјенама и допуни Закона о заштити на раду (“Службени
гласник Републике Српске”, број 13/10) и рјешења о испуњености услова за издавање лиценце за обављање послова
из члана 40. Закона о заштити на раду (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 1/08 и 13/10) и члана 3. Правилника
о висини трошкова за издавање лиценци (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/08, 28/12 и 52/12), и з д а ј е

ЛИЦЕНЦУ
“Protehna” d.о.о. Modriča, Trg Jovana Raškovića br. 15,
испуњава услове за обављање послова из члана 40. Закона
о заштити на раду (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 1/08 и 13/10).
Ова лиценца издаје се на период од четири године, и то
од 4.1.2021. године до 4.1.2025. године, а протеком тог рока
подлијеже обавезном обнављању.
У складу са чланом 17. тачка 4. Правилника лиценца
за обављање послова заштите и здравља на раду из члана
40. Закона о заштити на раду објављује се у “Службеном
гласнику Републике Српске”.
Број регистра: 3/2021
20. децембра 2021. године
Бања Лука

Министар,
Душко Милуновић, с.р.

77
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, на основу члана 2. тачка р) Закона о заштити
на раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08
и 13/10), и Рјешења број: 16-04/3-170-250/21, од 29.9.2021.
године, о испуњености услова из члана 25. Правилника о
превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору
угроженом експлозивном атмосфером (“Службени гласник
Републике Српске”, број 79/11), и з д а ј е

