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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку своје 57. 
редовне сједнице, одржаном дана 09. 
03.2010.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Правилник о дефинисању 
минималних кадровских 

и материјално-техничких услова  
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Правилник о дефинисању мини-
малних кадровских и материјално-тех-
ничких услова, које морају испуњава-
ти извођачи да би добили лиценцу за 
обављање дјелатности грађења, Мини-
старства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–23-374/10                 П Р Е М И Ј Е Р 
09.03.2010.године              Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 66. Закона о 
организацији органа управе у Федера- 
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цији БиХ („Службене новине Федерац-
ије БиХ“, бр.35/05) и члана 96. став 2. 
Закона о просторном уређењу и грађе-
њу БПК Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“,  број:15/09), Министар за урбани-
зам, просторно уређење и заштиту ок-
олине, уз претходну сагласност Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ДЕФИНИСАЊУ МИНИМАЛНИХ  
КАДРОВСКИХ  И  МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈЕ 
МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ 

ИЗВОЂАЧИ ДА БИ ДОБИЛИ 
ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАЂЕЊА 

 
Члан 1. 

 

Овим Правилником дефинишу 
се минимални кадровски и материјал-
но-технички услови које морају испу-
њавати извођачи за сваку грану грађе-
винарства, односно за сваку врсту обје-
ката и захвата у простору, да би доби-
ли одговарајућу лиценцу за ту грану, 
односно за грађење те врсте објеката, 
као и услове за одузимање тих лицен-
ци. 
 

Члан 2. 
 

Извођач према овом Правилн-
ику је правно лице регистровано за об-
ављање послова грађења грађевина и/ 
или извођења појединих радова на гр-
ађевини и других захвата у простору 
за које одобрење за грађење издаје Ми-
нистарство или јединице локалне сам-
оуправе Кантона. Послове грађења 
може обављати само правно лице које  
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је регистровано за обављање те дјела-
тности и које посједује лиценцу Мини-
старства. 

 
Члан 3. 

 
(1) Услови и мјерила за давање 

иценце односе се на:  
 

- минималан број стручних лица 
и њихову стручну оспособљен-
ост у руковођењу радова, 

- минималан број стручних лица 
и радника из струке, те њихову 
стручну оспособљеност за поје-
дине радове које обавља извођач, 

- техничку и другу опремљеност 
за послове које обавља извођач 
у складу са регистрованом дје-
латношћу, 

- успостављен систем осигурава-
ња квалитете, 

- поштивање принципа одржив-
ог развоја и заштите околиша. 
(2) Извођач испуњава услове ст-

ручне оспособљености и броја радни-
ка за обављање дјелатности грађења 
грађевина или појединих дијелова гра-
ђевина и захвата, ако запошљава: 

 

- најмање једно лице које испуњ-
ава услове за водитеља радова 
те грађевине, 

- најмање три лица која испуњ-
авају услове за обављање посло-
ва предрадника односно посло-
вође, 

- најмање осам лица с петим, че-
твртим односно трећим степен-
ом образовања за свако занима-
ње потребно за извођење радо-
ва за које се лиценца даје, 

- најмање осам лица с другим и 
првим степеном образовања за 
свако занимање потребно за из- 
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вођење радова за које се лице-
нца даје, 

- најмање пет лица с одговарају-
ћим степеном образовања за ру-
ковођење средствима рада (ма-
шинама, уређајима и/или оп-
ремом) потребним за извођење 
радова. Ако се средства рада ос-
игуравају путем уговора о дуго-
рочној сарадњи, тада није потр-
ебно испунити услов стручне ос-
пособљености у погледу лица 
која рукују тим средствима рада, 

- укупан број радника не може 
бити мањи од 25. 
(3) Извођач испуњава услове ст-

ручне оспособљености и броја радни-
ка за извођење појединих дијелова гра-
ђевина ако запошљава: 
 

- најмање једно лице које испуњ-
ава услове за водитеља радова 
тог дијела грађевине, 

- најмање два лица која испуњав-
ају услове за обављање послова 
предрадника односно два посл-
овође, 

- најмање четири лица с петим, 
четвртим односно трећим степ-
еном образовања за свако зани-
мање потребно за извођење ра-
дова за које се лиценца даје, 

- најмање четири лица с другим 
и првим степеном образовања 
за свако занимање потребно за 
извођење радова за које се лице-
нца даје, 

- најмање два лица с одговарају-
ћим степеном образовања за ру-
ковођење средствима рада (ма-
шинама, уређајима и/или оп-
ремом) потребним за извођење 
радова. Ако се средства рада ос-
игуравају путем уговора о дуго- 
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рочној сарадњи тада није потр-
ебно испунити услов стручне 
оспособљености у погледу лица 
која рукују тим средствима ра-
да, 

- укупан број радника не може 
бити мањи од 12. 

       (4) Водитељ радова из става (2) 
алинеја 2. и става (3) алинеја 2. овог чл-
ана мора бити инжењер (VI степен) са 
пет година радног искуства у струци.  
       (5) Предрадник, односно посл-
овођа може бити лице са петим или 
четвртим степеном стручне спреме и 
пет година радног искуства. 

  (6) Извођач испуњава услове те-
хничке опремљености за обављање дј-
елатности грађења одређене грађеви-
не или за извођење појединих радова 
на грађевини ако располаже одговара-
јућим грађевинским машинама, уређа-
јима и направама, грађевинском и др-
угом опремом, превозним средствима, 
или ако се та средства рада осигурава-
ју путем уговора о дугорочној сарад-
њи, те пословним простором потребн-
им за обављање послова за сваку врсту 
радова за које се тражи лиценца и по-
требним за технолошки примјерено 
извршење радова. 

(7) Услов техничке опремљенос-
ти подразумијева и опрему за заштиту 
радника на раду и заштиту од штетн-
их дјеловања за сва лица која се стално 
или повремено налазе на градилишту 
и опрему за заштиту од штетних дјело-
вања на околиш уколико таква дјелов-
ања постоје. 

 
Члан 4. 

 
Лиценце из члана (1) овог Пра-

вилника издају се по захтјеву правног  
лица које се бави грађењем грађевина 
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и/или извођењем појединих радова. 
 

Члан 5. 
 

(1) Захтјев за издавање лиценце 
за грађење грађевина и других захвата 
у простору садржи: 

 

- назив правног лица, 
- сједиште и адресу правног лица, 
- овјерен извод из судског регис-

тра са рјешењем о упису у суд-
ски регистар, идентификацио-
ним бројем и шифром дјелатн-
ости,  

- доказе о испуњавању услова ст-
ручне оспособљености и броја 
радника, 

- акт надлежног органа о испуњ-
авању услова у погледу технич-
ке опремљености и осигурања 
пословног простора, 

- потврду надлежног тијела која 
није старија од шест мјесеци да 
одговорно лице извођача у пос-
љедње три године није правом-
оћно осуђивано за кривично дј-
ело чија је природа у вези с оба-
вљањем дјелатности грађења. 
 (2) Доказом о испуњавању стр-

учне оспособљености и броја радника 
у смислу става (1) алинеја 4. овог члана  
сматрају се: 

 

- за све запослене раднике табе-
ларно приказани подаци о: 
 

 (а) укупном радном искуству, 
 (б) мајсторским дипломама или 

о признатом мајсторском статусу, 
 (ц) свједочанствима о завршном 

спиту, дипломама, 
 (д) увјерењима о положеном 

стручном испиту, 
 (е) увјерењима о стручној оспо-

собљености; 
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- потврда надлежне установе пе-
нзијског и здравственог осигур-
ања о уредном подмирењу оба-
веза. 
(3) Доказима о испуњавању ус-

лова техничке опремљености у смислу 
става (1) алинеја 5. овог члана сматрају 
се: 

 

- попис основних средстава рада, 
- уговор о дугорочној сарадњи ра-

ди осигуравања средстава рада. 
 

Члан 6. 
 

(1) Захтјев за издавање лиценце 
за грађење грађевина и других захвата 
у простору се подноси Министарству. 

(2) За разматрање захтјева из 
става (1) овог члана, Министар именује 
стручну комисију. 

(3) Стручна комисија из прет-
ходног става оцјењује валидност доку-
ментације из члана 5. овог Правилни-
ка, те предлаже Министру, уколико су 
испуњени сви прописани услови за об-
ављање дјелатности грађења, да доне-
се одговарајуће рјешење о испуњавању 
услова. 

(4) У случају запримања непот-
пуног, неуредног захтјева или захтјева 
који садржи неки формални недоста-
так, комисија из претходног става ће 
предложити Министарству да позове 
подносиоца захтјева да у одређеном 
року отклони недостатке. 

(5) Стручна комисија о свом 
раду води записник. 
 

Члан 7. 
 

Правно лице са сједиштем изв-
ан Кантона мора бити регистровано за 
обављање дјелатности грађења грађев- 
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ина и других захвата у простору, те 
посједовати лиценцу за обављање ре-
гистроване дјелатности издату од стр-
ане надлежног органа кантона или ен-
титета у којем има сједиште, уколико 
њихови прописи то налажу, или овла-
штење/лиценцу за обављање дјелатн-
ости грађења грађевина издату од ст-
ране Федералног министарства прос-
торног уређења.  
 

Члан 8. 
 

(1) На приједлог стручне коми-
сије из члана 6. овог Правилника, Ми-
нистарство у року од 30 дана, од дана 
подношења захтјева од стране правног 
лица, доноси рјешење о испуњавању 
услова из члана 3. овог Правилника, 
без којег извођач не може отпочети об-
ављање дјелатности за коју је регист-
рован. 

 (2) Против рјешења из става (1) 
овог члана не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор 
код надлежног суда у року од 30 дана 
од дана пријема истог. 

(3) На основу правоснажног рј-
ешења из става (1) овог члана, Минис-
тарство издаје лиценцу за обављање дј-
елатности грађења, на обрасцу прика-
заном у Прилогу 1. овог Правилника и 
чини његов саставни дио. 

(4) Лиценце из претходног ст-
ава објављују се у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“.  

 

Члан 9. 
 

(1) Лиценца се даје на период 
од пет година, а правно лице које до-
бија лиценцу дужно је Министарство 
обавијестити о свим промјенама у пр- 
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авном лицу, које утичу на испуњеност 
услова за добијање лиценце. 

(2) На захтјев правног лица ли-
ценца се може продужити. Захтјев за 
продужење лиценце подноси се најра-
није годину дана, а најкасније два мјес-
еца прије истека рока важења лицен-
це. Захтјев за продужење лиценце по-
днесен прије наведеног рока одбацит 
ће се. 

(3) Извођач је дужан у року од 
15 дана од дана настале промјене од 
Министарства затражити измјену лиц-
енце, ако су се накнадно промјенили 
подаци на темељу којих је лиценца из-
дата, на начин да извођач више не ис-
пуњава услове прописане овим Пра-
вилником за обављање послова грађе-
ња, за које је лиценцу добио. 
 

Члан 10. 
 

(1) Лиценца се одузима када се 
накнадном провјером, од стране Мин-
истарства или надлежне инспекције, 
утврди да правно лице послове грађе-
ња обавља супротно важећим пропи-
сима, да је престало да испуњава усло-
ве под којима је лиценца издата, одно-
сно ако је издата на основу неистинит-
их или нетачних података. 

(2) Рјешење о одузимању лице-
нце доноси Министарство и поред по-
датака прописаних законом, садржи и 
рок на који се лиценца одузима. 

(3) Уколико је лиценца одузета 
због престанка испуњавања услова за 
издавање лиценце, може се поднијети 
захтјев за издавање нове лиценце када 
се испуне одређени услови. 

 
Члан 11. 

 

О издавању, продужењу, измје- 

Број 4 – страна 433 
 

 
ни и/или допуни и одузимању лицен-
це обавјештава се надлежна инспекц-
ија. 

 
Члан 12. 

 
(1) Трошкове утврђивања испу-

њавања услова за обављање дјелатнос-
ти грађења сноси подносилац захтјева. 

(2) Трошкови поступка из става 
(1) овог члана износе 300 КМ, а уплата 
се извршава на: ЈРТ БПК Горажде број: 
132-731-04102931-54, са врстом прихода: 
721121 и шифром буџетске организа-
ције: 2301001. Поред трошкова поступ-
ка, подносилац захтјева је дужан плат-
ити и трошкове административне так-
се. 

(3) Лиценца, њено продужење, 
измјена и/или допуна неће се издати 
извођачу без достављеног доказа о из-
мирењу трошкова из става (2) овог чл-
ана. 

 
Члан 13. 

 
Поступак издавања лиценце, 

продужења рокова важења, измјене и/ 
или допуне или одузимање лиценце, 
води се по одредбама Закона о упра-
вном поступку („Сл. новине Федера-
ције БиХ“, број: 2/98). 

 
Члан 14. 

 
(1) Министарство води регистар 

извођача којима је дата, продужена, 
измјењена и/или допуњена лиценца. 

(2) Регистар из става (1) овог 
члана садржи: 

 

- редни број уписа, 
- датум уписа, 
- назив и сједиште правног лица, 
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- број и датум издавања рјешења 
о испуњавању услова за обављ-
ање дјелатности изградње гра-
ђевина или појединих дијелова 
грађевине, односно за продуже-
ње, измјену и/или допуну рје-
шења, 

- број и датум издавања лиценце, 
- врсту стручних послова за изво-

ђење радова,  
- попис и стручну спрему запос-

лених, 
- промјене битне за обављање ст-

ручних послова на извођењу ра-
дова (измјена података о правн-
ом лицу, престанак рада прав-
ног лица итд.). 

 
Члан 15. 

 
Правно лице које је било, прије 

доношења овог Правилника, регистр-
овано за обављање дјелатности грађе-
ња, након доношења овог Правилника 
дужно је одмах поднијети захтјев за до-
бијање лиценце, а до издавања лицен-
це може наставити обављање дјелатно-
сти за коју је регистровано. 
 

Члан 16. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:09-23-1-123/10  М И Н И С Т А Р 
15.03.2010. године     Владимир Недимовић,с.р. 
    Г о р а ж д е 

 

 
 

 

 

16. март/ожујак 2010 
 

 
На овај Правилник сагласност 

је дала Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде својом Одлуком број: 
03-23-374/10 од  09.03.2010. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


