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На основу члана 2. став 6. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08)
и члана 43. стaв 2. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта 2011. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА
УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА И О
ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови за оснивање и почетак
рада студентског дома, студентског центра и студентског
града (у даљем тексту: установа студентског стандарда), те
поступак за утврђивање испуњености услова за почетак
рада и обављање дјелатности студентског стандарда.
Члан 2.
Установа студентског стандарда може почети да ради и
обавља дјелатност студентског стандарда ако испуњава
прописане просторне, материјално-техничке и кадровске
услове прописане овом уредбом.
Члан 3.
У сврху задовољавања јавних потреба у области студентског стандарда може се успостављати сарадња јавног
и приватног сектора, у складу са прописима којима се регулише јавно-приватно партнерство.
Члан 4.
Граматички изрази употријебљени у овој уредби за
означавање мушког или женског рода подразумијевају оба
рода.
II - УСЛОВИ ЗА ОСНИВАЊЕ УСТАНОВА
1. Општи услови
Члан 5.
Структура простора у установама студентског стандарда у погледу санитарних, здравствено-хигијенских, основних еколошких и естетских мјерила, те других просторних
услова треба да осигура основне предуслове за задовољавање потреба студентског стандарда, али и других животних услова у погледу кубатуре, свјетлости, температуре,
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функционалности и безбједности примјерену савременим
облицима задовољења студентског стандарда.
Члан 6.
Општи услови које треба да испуњава установа студентског стандарда за обављање дјелатности студентског
стандарда су да:
а) постоји потреба за смјештајем и исхраном студената,
б) се оснива у насељеном мјесту гдје су развијене саобраћајне и друге везе и комуникације,
в) су обезбијеђена средства за оснивање и рад,
г) је обезбијеђен потребан број радника одговарајуће
стручне спреме и квалификација,
д) има грађевинску и употребну дозволу,
ђ) има одговарајући простор, опрему и друге објекте
неопходне за дјелатност установе студентског стандарда,
е) је објекат од чврстог грађевинског материјала, у
складу са пројектом и грађевинским стандардом,
ж) се објекат налази на приступачном мјесту, са изграђеним прилазним путем и паркингом,
з) не постоје грађевинске баријере за несметано кретање лица са посебним потребама,
и) је зграда прикључена на електро и ТТ мрежу, те водоводну и канализациону мрежу,
ј) радни простор има јединствену функционалну и технолошку цјелину за обављање дјелатности студентског
стандарда,
к) испуњава опште услове у погледу градње, санитарне, противпожарне, сеизмичке услове, услове заштите на
раду, очувања животне средине и друге прописане услове
и
л) површина потребног земљишта за изградњу установе студентског стандарда, простора за спорт и рекреацију и
зелених површина по студенту износи 20 м².
2. Просторни и материјални-технички услови
за оснивање студентског дома
Члан 7.
(1) Студентски дом је објекат за пружање услуга смјештаја и исхране студената.
(2) Објекат студентског дома је архитектонска и грађевинска цјелина која се састоји од једног или више објеката,
посебно изграђених и опремљених, у складу са техничким
прописима и другим законским прописима из области грађења.
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Члан 8.
(1) Студентски дом се може основати као самостална
установа ако има смјештајни капацитет за минимално 80
студената и максимално 800 студената.
(2) Студентски дом који има смјештајни капацитет за
мање од 80 студената организује се као организациона јединица другог дома или центра.
Члан 9.
(1) Студентски дом треба да има прикључак на јавну
телефонску мрежу, с тим да је једна телефонска линија намијењена студентима - корисницима, као и прикључак на
интернет мрежу.
(2) Студентски дом треба да има озвучење са разгласном станицом.
(3) Загријавање просторија у студентском дому врши
се у складу са нормативом топлотног комфора.
Члан 10.
Главна зграда студентског дома треба да има:
а) собе спаваонице;
б) санитарне просторе које чине:
1) санитарни простор за студенте и
2) санитарни простор за запослене раднике;
в) просторе за комуникацију које чине:
1) улаз,
2) хол,
3) степеништа;
г) прилаз за кориснике са посебним потребама и
д) заједничке просторије.
Члан 11.
(1) Собе спаваонице чине 50% укупног простора објекта дома.
(2) Простор за комуникацију заузима највише 25%
укупне површине зграде студентског дома.
(3) Степеништа студентског дома су најмање ширине
1,20 м, а ходници најмање ширине 1,80 м.
(4) Просторије зграде студентског дома су висине три
метра у кухињском блоку, односно 2,60 у собама.
Члан 12.
(1) Студентски дом има број соба сразмјерно планираном капацитету дома, с тим да је најмања површина собе 5
м² по кориснику, без купатила.
(2) Собе спаваонице могу бити једнокреветне, двокреветне, трокреветне и четворокреветне.
(3) Опрема у собама спаваоницама треба да одговара
намјени и да се може лако одржавати.
Члан 13.
(1) Соба спаваоница треба да буде опремљена са:
а) лежајем димензије најмање 1,90 м x 0,90 м,
б) постељином,
в) ноћним ормарићем или одговарајућом полицом уз
сваки кревет,
г) столом и столицом сразмјерно броју кревета и
д) ормаром, који има дио за вјешање одјеће и дио преграђен полицама, димензија 1,60 x 1,90 м и 0,50 м x 0,60 м.
(2) Намјештај треба да буде функционалан, лако преносив и погодан за одржавање.
Члан 14.
(1) Врата соба су од чврстог материјала без стаклених
површина, најмање ширине 0,80 м.
(2) Прозори у собама имају завјесу и непрозиран застор.
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(3) Подови у собама и другим просторијама дома су од
материјала који није клизав, не упија влагу и лако се одржава.
Члан 15.
Ако су у студентском дому собе без купатила, на сваких десет кревета обезбјеђује се један заједнички санитарни простор, одвојено за жене, односно мушкарце и заједничко купатило, одвојено за жене, односно мушкарце.
Члан 16.
Заједничко купатило треба да има:
а) текућу топлу и хладну воду;
б) туш или каду са тушем;
в) вјешалице за одлагање одјеће;
г) држаче сапуна и пешкира;
д) одвојен простор за умивање који садржи:
1) лавабо,
2) држач сапуна,
3) држач пешкира,
4) апарат за сушење руку или држач за папирне убрусе,
5) корпу за отпатке;
ђ) заједнички санитарни претпростор и опремљене WC
кабине.
Члан 17.
(1) Обавеза студентског дома је да инвалидном лицу студенту или запосленом раднику омогући услове за самосталан приступ објектима студентског дома, самосталну
комуникацију у просторе студентског дома.
(2) Минимални услови у погледу обезбјеђења услова
инвалидним лицима подразумијевају обавезу студентског
дома да омогући том лицу самосталан улазак у објекте студентског дома.
Члан 18.
Објекат за припрему и пружање услуга исхране одвојен је од објекта за студентски смјештај и састоји се од:
а) кухиње,
б) ресторана,
в) претпростора са санитарним чвором и
г) пратећих садржаја.
Члан 19.
Кухиња треба да има одвојене дијелове - боксове за:
а) чишћење и претходну обраду намирница, посебно за
месо, посебно за поврће,
б) термичку и завршну обраду намирница - кухињу
(топли оброк),
в) припрему хладних јела и салате,
г) припрему посластица и меких пецива,
д) прање ресторанског и кухињског посуђа и њихово
одлагање на хигијенски начин,
ђ) чување намирница за дневне потребе - дневни магацин и
е) хладњаче, оставе за трајније чување намирница.
Члан 20.
(1) Површина кухиње одговара најмање површини једне половине ресторана.
(2) Распоред просторија у кухињском блоку мора бити
функционалан, по технолошком реду процеса производње
и пружања услуга.
(3) У кухињи се уграђују уређаји за одвод дима, паре и
мириса.
(4) Подови у кухињи се израђују од керамичких плочица или других водоотпорних материјала, који нису клизави.
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(5) Зидови кухиње се облажу у цјелини, или најмање
два метра од пода керамичким плочицама.
(6) Прозори и одводи у кухињи имају одговарајућу заштиту од инсеката и глодара.
Члан 21.
(1) Површина ре сторанског про стора - трпезарије
износи најмање 1,5 м² по студенту - кориснику.
(2) Ресторан може бити организован на принципу услуживања и самоуслуживања.
(3) Самоуслуживање се организује преко угоститељске
линије хладних и топлих витрина у којој су групе јела и напитак, а изложени према редослиједу јеловника.
Члан 22.
(1) На почетку или на крају угоститељске линије налази се пулт за пријем бонова и каса.
(2) На видном мјесту мора бити изложен јеловник.
(3) Прибор за јело мора бити од нерђајућег материјала.
Члан 23.
(1) Број тоалета у ресторану утврђује се сразмјерно
броју мјеста, односно капацитету ресторана, и то:
а) до 150 мјеста: једна WC кабина за жене и једна WC
кабина за мушкарце,
б) до 300 мјеста: двије WC кабине за жене и једна WC
кабина за мушкарце,
в) до 600 мјеста: три WC кабине за жене и двије WC кабине за мушкарце и
г) преко 600 мјеста: четири кабине за жене и три кабине за мушкарце.
(2) Подови и зидови тоалета од пода до плафона облажу се керамичким плочицама.
(3) Прозори тоалета су од непровидног стакла, а врата
су од чврстог материјала, без стаклених површина.
(4) Претпростор тоалета има умиваоник са текућом водом, огледало, апарат за сушење руку или држач за папирне убрусе.
Члан 24.
Објекат у којем се припрема и услужује храна има посебан улаз за допремање и пријем намирница и отпремање
отпадног материјала.
Члан 25.
(1) Магацин је опремљен одговарајућим полицама за
намјенски смјештај намирница, робе и напитака, водећи
рачуна о врсти и изолацији ароматичне и хидроскопне робе.
(2) Прозори магацина имају мрежу, ради заштите од
инсеката и глодара.
(3) Доњи дио улазних врата треба да је најмање до 0,20
м од земље, обложен нерђајућим металом или другом одговарајућом заштитом.
Члан 26.
(1) Студентски дом мора имати економат, односно просторију за смјештај прибора и средстава за одржавање хигијене.
(2) Студентски дом има издвојен простор за контејнере
за смеће и организован режим одржавања хигијене.
Члан 27.
Хигијена постељног и другог веша обезбјеђује се у
оквиру дома или коришћењем услуга специјализованог
сервиса за прање веша.
Члан 28.
Студентски дом има просторију за портирницу, уз главни улаз зграде, површине најмање 5 м².
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Члан 29.
(1) Канцеларија директора студентског дома је површине најмање 20 м².
(2) Просторија за администрацију студентског дома не
може бити мања од 4 м² по запосленом.
(3) Просторије из ст. 1. и 2. овог члана морају бити
опремљене одговарајућим бројем столова, столица, ормара, гардеробних елемената, рачунара, телефоном и другом
опремом.
Члан 30.
(1) Запослени на одржавању објекта и услужно особље
сразмјерно капацитету објекта имају одговарајуће просторије, површине најмање 3 м² по запосленом, а за смјештај
гардеробе, средстава за рад и одржавање хигијене, у складу са санитарним прописима који важе за поједина радна
мјеста.
(2) Противпожарна заштита у студентском дому се
обезбјеђује у складу са законским прописима којима се
уређује област противпожарне заштите.
3. Студентски центар
Члан 31.
(1) Студентски центар се може основати ако, поред
услова утврђених у чл. од 6. до 30. ове уредбе, има читаоницу и простор за одржавање спортских и културних садржаја.
(2) Дјелатност студентског центра је, поред исхране и
смјештаја, стварање услова за подстицање, остваривање и
унапређивање:
а) физичког здравља,
б) спортско-рекреативних активности,
в) развијање културно-забавних и информативних активности и
г) других друштвених активности студената.
Члан 32.
(1) Студентски центар треба да има читаоницу, односно читаоницу са библиотеком и ТВ салом.
(2) Површина читаонице је најмање 2 м² по студенту,
односно најмање за 20% смјештених студената.
(3) Површина ТВ сале је најмање површине 20 м².
Члан 33.
(1) Студентски центар треба да има простор за спортске садржаје.
(2) Простори за спортске садржаје састоје се од затворених и отворених простора.
(3) Величина, број и опремљеност спортских терена зависи од смјештајног капацитета студентског центра и
спортских активности које се планирају организовати у
оквиру студентског центра.
4. Студентски град
Члан 34.
Студентски град се може основати ако поред услова
утврђених у чл. од 6. до 33. ове уредбе има студентску амбуланту, студентски културни центар, студентску задругу и
пружа друге услуге битне за квалитет студентског стандарда.
Члан 35.
Студентске амбуланте се оснивају у складу са законским прописима који регулишу здравствену заштиту.
Члан 36.
(1) Студентски културни центар, као организациона јединица у оквиру студентског града, обезбјеђује организовање и извођење програма у области културе, умјетности и
науке, а ради подстицања културног, умјетничког и научног стваралаштва студената и задовољавања њихових културних потреба.
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(2) Студентски културни центар сарађује са установама
из области културе, умјетности и науке.
Члан 37.
Студентска задруга, као организациона јединица у
оквиру студентског града, оснива се са примарним циљем
да омогући својим члановима - студентима да на организован начин за потребе послодаваца обављају привремене,
повремене послове и помоћне послове, односно послове
ван радног односа.
5. Испуњеност кадровских услова у установама
студентског стандарда
Члан 38.
Број и структура стручних и других радника у установама студентског стандарда одређују се на основу:
а) смјештајних капацитета, односно броја корисника
смјештених у установи студентског стандарда,
б) посебних функција установа студентског стандарда
или дијелова установа студентског стандарда и
в) грађевинско-техничких особина и локације објекта у
којем су смјештени студенти (постојање више грађевинских објеката једне установе студентског стандарда који су
просторно дислоцирани или се налазе у различитим насељеним мјестима).
Члан 39.
У погледу испуњености кадровских услова установа
студентског стандарда треба да има запослене сљедеће
стручне и друге раднике:
а) директора,
б) секретара,
в) рачуновођу,
г) ноћног чувара,
д) кувара,
ђ) чистачицу и
е) домара.
Члан 40.
За организовање административно-техничких и финансијских послова, јавна установа студентског стандарда
треба да има запослене сљедеће раднике:
а) директора,
б) помоћника директора - управника дома за објекат
ван сједишта установе, односно ако је у установи смјештено од 500 до 1.000 студената, а за сваких сљедећих 1.000
студената установа може имати још једног помоћника управника дома,
в) секретара,
г) рачуновођу,
д) два библиотекара ако установа има библиотеку са
најмање 3.000 библиотечких јединица,
ђ) административног радника ако установа има 50 и више радника,
е) благајника, а ако установа има два и више објеката
при чему је објекат изван сједишта установе или ако установа има више од 1.000 студената може имати још једног
благајника,
ж) оператера ако установа има интернет салу или учионицу са рачунарском опремом коју користе искључиво
студенти,
з) књиговођу ако центар има од 100 до 500 студената, а
за сваких сљедећих 500 студената или за објекат ван сједишта установе, може имати још једног књиговођу и
и) координатора за набавку ако установа има од 100 до
1.000 студената, а преко 1.000 студената установа може да
има још једног координатора за набавку.
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Члан 41.
За организовање послова смјештаја, исхране и одржавања, јавна установа студентског стандарда треба да има
запослене сљедеће раднике:
а) координатора за смјештај ако установа има више од
500 студената и нема помоћника директора или управника
дома,
б) координатора за спорт ако установа има простор за
спортске терене са организованим спортским садржајем и
више од 500 студената,
в) референта за смјештај за сваки објекат установе који има више од 100 студената,
г) медицинску сестру ако центар има амбуланту,
д) два портира за сваки објекат,
ђ) два ноћна чувара за сваки објекат,
е) домара за један објекат установе,
ж) ложача централног гријања, а ако је гријање на чврсто гориво установа може имати два ложача,
з) вешерку за вешарницу у објекту који има мање од
200 студената, а за вешарницу у објекту који има више од
200 студената установа може запослити двије вешерке,
и) чистачицу на 600 м² унутрашњег простора (у површину чишћења не улазе студентске собе),
ј) координатора за исхрану ако установа има двије или
више кухиња и више од 500 студената,
к) референта за исхрану - шефа кухиње за сваки објекат установе који има кухињу,
л) економ-магационера за једно складиште, а ако установа има један магацин за више објеката установе и више
од 1.000 студената, може да има два економ-магационера,
љ) кувара за 60 оброка дневно - ручак,
м) двије сервирке само у ресторану који послужује више од 100 студената и нема линијско послуживање оброка,
н) два помоћна кувара за једну кухињу за 100 оброка ручак и
њ) чистачицу у кухињи у којој се издаје више од 500
оброка дневно.
Члан 42.
(1) Јавна установа студентског стандарда може обављати и другу дјелатност која је у функцији њене основне дјелатности, уз сагласност Министарства.
(2) У оквиру своје дјелатности, ради коришћења слободних капацитета, установа може пружати услуге трећим
лицима о чему води посебну евиденцију.
Члан 43.
Јавне установе због специфичности у пословању, као
што су удаљеност објекта и број студената, могу запослити неопходне раднике, уз сагласност Министарства.
III - ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
Члан 44.
(1) Оснивач установе студентског стандарда у року од
30 дана од дана доношења одлуке о оснивању подноси Министарству захтјев за издавање рјешења о испуњености
услова за почетак рада и обављање дјелатности.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана оснивач прилаже:
а) акт о оснивању,
б) овјерену копију доказа о пословном простору и
опреми у власништву,
в) доказ о обезбјеђености финансијских средстава и
г) овјерену копију употребне дозволе.
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Члан 45.
(1) Поступак утврђивања испуњености услова за обављање дјелатности студентског стандарда спроводи комисија.
(2) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: министар) именује комисију из става 1. овог члана и исту чине предсједник и најмање два члана.
(3) У комисију могу бити именована стручна лица с високим образовањем из грађевинске, архитектонске и правне струке.
(4) Начин и садржај рада комисије, те накнаде за рад
чланова комисије, у складу са важећим прописима, утврђује министар рјешењем.
Члан 46.
(1) Комисија из члана 45. ове уредбе дужна је да у року од 30 дана од дана подношења комплетног захтјева
изврши увид у пословне просторије, опремљеност објекта,
стручно-техничку документацију и кадровску оспособљеност подносиоца захтјева.
(2) Комисија је дужна да сачини записник и да мишљење о испуњености услова за оснивање установа студентског стандарда.
Члан 47.
(1) Оснивач установе студентског стандарда је обавезан да приликом увида комисији омогући несметано вршење контроле испуњености услова и пружи на увид сљедећу документацију:
а) доказе о опремљености објекта,
б) правилника о систематизацији и организацији радних мјеста са описом послова и радних задатака,
в) правилник о заштити на раду и
г) правилник о заштити од пожара.
(2) Оснивач је обавезан да одреди једно или више
стручних лица која ће присуствовати раду комисије ради
давања потребних података и објашњења приликом вршења контроле и сачињавања записника на лицу мјеста.
Члан 48.
(1) Ако комисија утврди да установа студентског стандарда не испуњава неки од услова из члана 6. ове уредбе,
одредиће рок у којем је оснивач дужан да отклони утврђене недостатке.
(2) Министар доноси рјешење којим се одбија захтјев
оснивача за почетак рада установе ако оснивач у року из
става 1. овог члана не отклони утврђене недостатке.
(3) Рјешење из става 2. овог члана је коначно и против
њега није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом.
Члан 49.
На основу позитивног мишљења комисије о испуњености услова за рад установе студентског стандарда, министар доноси рјешење о испуњености услова за рад установе студентског стандарда.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
(1) Услови за оснивање и почетак рада прописани овом
уредбом обавезно се и у потпуности примјењују при
изградњи нових установа.
(2) У постојећим јавним установама студентског стандарда просторни и материјално-технички услови прописани овом уредбом ће се достизати поступно, у складу са
расположивим средствима у буџету.
(3) Јавне установе студентског стандарда кадровске
услове прописане овом уредбом ће достизати постепено, а
најкасније у року од пет година од дана ступања на снагу
ове уредбе.
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Члан 51.
Јавне установе студентског стандарда дужне су доставити Министарству план инвестиционих улагања за постизање услова прописаних овом уредбом у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан 52.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-621/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

589
На основу члана 138. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 73/10)
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ЈАВНИМ
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЗА
АКАДЕМСКУ 2011/12. ГОДИНУ

I
Овом одлуком, на приједлог министра просвјете и културе и јавних високошколских установа, утврђује се висина школарине у академској 2011/2012. години, за редовне
студенте првог циклуса студија који суфинансирају своје
школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској, за сљедеће студијске програме:
1) за студијске програме на медицинским факултетима,
студијске програме музичке умјетности, ликовне умјетности и драмске умјетности - осим филмског и телевизијског
смјера, у износу 660,00 КМ,
2) за студијски програм драмске умјетности - филмски
и телевизијски смјер, у износу 1.500,00 КМ,
3) за све остале студијске програме који се изводе на
јавним високошколским установама, у износу 440,00 КМ.
II
Плаћања школарине из тачке I ове одлуке ослобођени су:
1) студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
2) студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II
категорије,
3) студенти - инвалиди ВРС I-V категорије и
4) студенти са инвалидитетом.
III
Студенти из тачке II подт. 1. и 2. ове одлуке могу бити
ослобођени од плаћања школарине до навршених 25 година живота, у складу са Законом о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 55/07, 59/08 и 118/09).
IV
Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС III-VI категорије и студенти борци ВРС (увјерење надлежног министарства) плаћају 50% од износа школарине утврђеног у
тачки I ове одлуке и могу користити ово право до навршених 25 година живота.
V
Студенти из породица са два или више студената првог
циклуса студија на јавним високошколским установама у
Републици Српској плаћају 50% од износа школарине из
тачке I ове одлуке, под условом да ниједан од њих не обнови ниједну годину студија.
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VI
Студент који обнавља годину губи право да се финансира из буџета Републике у тој академској години.
VII
Право уписа у наредну годину студија у својству студената који се финансирају из буџета Републике имају студенти који се рангирају у оквиру укупног броја студената
чије се студије финансирају из буџета.
VIII
Рангирање студента из тачке VII ове одлуке врши се на
начин и по поступку утврђеним општим актом високошколске установе.
IX
Уписнине утврђује високошколска установа у складу
са Законом и општим актом високошколске установе.
X
Школарине за студенте стране држављане утврђује
надлежни орган високошколске установе.
XI
За реализацију ове одлуке задужују се јавне високошколске установе у Републици Српској.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-590/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

590
На основу члана 14. став 3. Закона о извршењу буџета
Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/11) и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 7. априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЈЕЛУ
ДИЈЕЛА СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА ЗА
ПОДСТИЦАЈ ИЗВОЗА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
КОЈИ ОСТВАРУЈУ ИЗВОЗ, А ПОГОЂЕНИ СУ
ПРИРОДНИМ НЕПОГОДАМА ИЛИ ДРУГИМ
ИЗУЗЕТНИМ ДОГАЂАЈИМА

I
Влада Републике Српске је сагласна да се привредним
субјектима који остварују извоз, а погођени су природним
непогодама или другим изузетним догађајима (у даљем
тексту: подносилац захтјева) додијели дио средстава од
укупних средстава предвиђених Буџетом Републике Српске за 2011. годину у оквиру Министарства индустрије,
енергетике и рударства, на позицији 414100 - Субвенције
за подстицај извоза.
Укупно додијељена средства из претходног става ове
тачке, за све подносиоце захтјева, не могу прећи износ од
3.000.000,00 КМ.
II
Под природним непогодама или другим изузетним догађајима из тачке I ове одлуке подразумијевају се: поплава
или пожар код подносиоца захтјева, који се десио у периоду од 1. јануара 2010. године до дана доношења ове одлуке, као и грађански немири у појединим државама, који су
се десили у периоду послије 1. јануара 2011. године, а због
којих је наступио привремени прекид пласмана готових
производа или услуга на инострано тржиште, те није
остварен уговорени извоз подносиоца захтјева.
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III
Подносилац захтјева којем буду одобрена средства на
основу ове одлуке не може поново бити корисник субвенција које додјељује Министарство индустрије, енергетике
и рударства у 2011. години.
IV
Подносилац захтјева за додјелу средстава из тачке I ове
одлуке мора испуњавати сљедеће услове:
- да има сједиште на територији Републике Српске,
- да се бави производњом или производно-услужном
дјелатношћу за потребе извоза,
- да није био корисник помоћи у 2010. и 2011. години
по истом основу,
- да има учешће извоза у укупном пословном приходу
за 2010. годину више од 15%,
- да је претрпио штету усљед поплаве или пожара, који
се десио у периоду од 1. јануара 2010. године до дана доношења ове одлуке или усљед грађанских немира у појединим државама, који су се десили у периоду послије 1.
јануара 2011. године, усљед чега су нереализовани или дјелимично реализовани уговорени послови за пласман готових производа или услуга на инострано тржиште,
- да запошљава на неодређено вријеме на дан 31.
децембар 2010. године више од 30 радника.
V
Уз захтјев за додјелу средстава подносилац захтјева је
обавезан да достави сљедећу документацију:
- овјерена фото-копија извода о упису у судски регистар,
- овјерена фото-копија биланса успјеха и биланса стања за 2010. годину,
- потврда Управе за индиректно опорезивање, Сектор
за информационе технологије Бања Лука, улица Бана Лазаревића бб, о вриједности укупно оствареног извоза подносиоца захтјева за 2010. годину, или други одговарајући
важећи документ за исти период у случају извозних услуга, а подносилац захтјева који остварује извоз преко посредника или као заједнички извоз дужан је доставити
овјерену фото-копију извозних царинских декларација и
осталу пратећу документацију као доказ да је исти остварио наведени извоз,
- потписан Записник о насталој штети од стране надлежне комисије, у случају поплаве или пожара,
- доказе о неоствареном извозу готових производа или
извршених услуга усљед привременог прекида пласмана
готових производа или услуга на инострано тржиште (копије закључених, а нереализованих или дјелимично реализованих уговора са ино купцима, са пратећом документацијом),
- потврда Пореске управе Републике Српске о броју запослених радника подносиоца захтјева са стањем на дан
31. децембар 2010. године,
- изјава одговорног лица подносиоца захтјева, овјерена
од надлежног општинског органа или нотара, да подносилац захтјева поштује прописе из области радних односа,
запошљавања и заштите на раду,
- програм подносиоца захтјева који, између осталог,
треба да садржи опште стање пословања, запосленост,
извозне резултате у задњој обрачунској години и планиране за 2011. годину, опис природне непогоде или другог изузетног догађаја са образложењем, намјену додијељених
средстава и слично.
VI
Средства се могу одобрити само подносиоцу захтјева
који испуњава услове из тачке IV ове одлуке и који је доставио потребну документацију из тачке V ове одлуке, и то
само за једну од намјена наведених у тачки II ове одлуке.
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VII
Износ средстава која се могу одобрити по једном подносиоцу захтјева утврдиће комисија из тачке X ове одлуке
и предложиће министру индустрије, енергетике и рударства, а на основу броја и износа достављених захтјева, те
укупног износа средстава за расподјелу.
VIII
Критеријум за утврђивање износа средстава који се може одобрити по једном подносиоцу захтјева је до 40% од
износа процијењене штете или од износа неоствареног
извоза, с тим да укупни износ по једном подносиоцу захтјева не може прећи 500.000,00 КМ.
IX
Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да на основу услова и критеријума из ове одлуке распише јавни позив за додјелу средстава, који ће бити
отворен најмање 20 дана, те да исти буде објављен у најмање једним од дневних новина које излазе у Републици Српској, као и на интернет страници Министарства индустрије, енергетике и рударства.
X
Комисију за спровођење поступка додјеле средстава
именоваће Влада Републике Српске, а на приједлог Министарства индустрије, енергетике и рударства.
XI
Задатак Комисије из претходне тачке ове одлуке је
спровођење активности по јавном позиву, односно разматрање приспјелих захтјева са становишта испуњавања
услова и комплетности и исправности пријаве, утврђивање
приједлога износа средстава за додјелу по подносиоцу захтјева и израда приједлога ранг-листе, који се доставља
министру индустрије, енергетике и рударства, на даље поступање.
XII
Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да информацију о спровођењу јавног позива са
приједлогом ранг-листе достави Влади Републике Српске
на разматрање и усвајање.
XIII
Министар индустрије, енергетике и рударства, на основу ранг-листе одобрене од стране Владе Републике Српске
доноси рјешење о додјели средстава и на основу истог закључује уговор са корисником средстава.
XIV
Међусобна права и обавезе између корисника средстава и Министарства индустрије, енергетике и рударства регулисаће се уговором из претходне тачке ове одлуке, којим
ће се између осталог, дефинисати намјена коришћења
средстава и обезбјеђење поврата истих у случају ненамјенског утрошка.
XV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-656/11
7. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

591
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 81. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и чланом 28. став 2. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта 2011. године, д о н и ј е л а ј е
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ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за стандардизацију и метрологију.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-601/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

592
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 81. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и чланом 28. став 2. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА
ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за геолошка истраживања.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-602/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

593
На основу члана 6. став 3. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 7. априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЈЕЛУ
КОНЦЕСИЈЕ

I
Расписује се јавни позив за додјелу конце сије за
изградњу одморишта Лужани са пратећим садржајем и
бензинским станицама на аутопуту Градишка - Бања Лука,
а у складу са Законом о концесијама и Рјешењем Владе Републике Српске о утврђивању јавног интереса за додјелу
концесије, број: 04/1-012-2-2281/10, од 4. новембра 2010.
године (“Службени гласник Републике Српске”, број
117/10).
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II
Предмет концесије за коју се расписује јавни позив из
тачке I ове одлуке је изградња одморишта Лужани са пратећим садржајем и бензинским станицама на аутопуту Градишка - Бања Лука, у складу са исказаним јавним интересом за додјелу концесије.

Исправка вриједности........................................2.186,51 КМ
Књижна вриједност..............................................149,49 КМ.

III
Имајући у виду исказани јавни интерес за додјелу концесије, оправданост додјеле цијени се ефектима улагања и
пословања, што за крајњи циљ има развој овог дијела Републике Српске у привредном, туристичком смислу и кроз
повећан прилив новца у буџет плаћањем пореза и доприноса, као и запошљавање локалне радне снаге.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Генерални секретаријат Владе и Служба предсједника Републике Српске.

IV
Концесија за изградњу одморишта Лужани са пратећим садржајем и бензинским станицама на аутопуту Градишка - Бања Лука додјељује се на рок од 30 година, с тим
да се исти може продужити, али не дуже од 50 година.
V
Концесија ће бити додијељена концесионару који испуњава услове из јавног позива, међу којима ће један од
основних бити:
- да има регистровано предузеће или представништво
на територији Републике Српске,
- да има програм новог запошљавања.
VI
Концесиона накнада обрачунаће се у складу са одредбама Правилника о утврђивању критеријума за одређивање висине концесионе накнаде (“Службени гласник Републике Српске”, број 45/07).
VII
Јавни позив ће у складу са Законом о концесијама и
овом одлуком расписати ЈП “Аутопутеви Републике Српске”, које ће након спроведеног поступка у име Владе Републике Српске закључити уговор са изабраним концесионаром.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-640/11
7. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

594
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над опремом за пренос
података и гласа са Владе Републике Српске - Генералног
секретаријата Владе Републике Српске на институцију
Предсједник Републике Српске - Службу предсједника Републике Српске, и то:
- опрема за пренос података и гласа (011313):
1) 25497 - телефон мобилни Nokia N73 МЕ+2 GB
2) 94477 - телефон мобилни Nokia N95+8 GB
3) 2746 - телефон мобилни Nokia N95
4) 56 - телефон мобилни Nokia E52
Укупно:
Набавна вриједност............................................2.336,00 КМ

II
Право власништва над опремом за пренос података и
гласа из тачке I ове одлуке преноси се без накнаде.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-594/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

595
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над дијелом покретне
војне имовине која је враћена у посјед Републици Српској
са Владе Републике на Манастир Липље, и то:
- кухиња (ап) од 250 до 300 л, ВП 7222-3
Бања Лука, ОК 612..................................................1 комад,
- агрегат, ВП 7222-3 Бања Лука, ОК 612.................1 комад,
- термос за храну од 10, 12, 33, 55 л (по 2 ком.
свих литара) ВП 7222-3 Бања Лука, ОК 610 ........1 комад,
- машина за хљеб, ВП 7222-3 Бања Лука,
ОК 351 ......................................................................1 комад,
- машина за купус, ВП 7222-3 Бања Лука,
ОК 349 ......................................................................1 комад,
- шаторска конструкција, ВП 7601 Залужани,
ОК 236........................................................5 комада (поља),
- електрични казан 100 л, ВП 7222-3
Залужани, ОК 349 ...................................................1 комад,
- сандук за хљеб, ВП 7222-3 Бања Лука,
ОК 351 ..................................................................20 комада,
- кутлаче (разне), ВП 7600 Бања Лука,
ОК 650 ..................................................................15 комада,
- тањири (разни), ВП 7222-3 Бања Лука,
ОК 351 ................................................................500 комада,
- замрзивач од 200 и 500 л, ВП 7222-5
Пале, ОК 351..........................................................2 комада,
- прибор за јело (нож, кашика, виљушака),
ВП 7222-3, ОК 351 ............................................500 комада,
- фрижидери (разни), ВП 7222-5 Пале,
ОК 351 ....................................................................2 комада,
- столице (разне), ВП 7601, 7222-3, 7599,
ОК 236, 351, 01 ..................................................500 комада,
- столови кухињски (разни), ВП 7222-3,
7222-5, ОК 015, 110 ...........................................100 комада,
- плехови за печење (разни), ВП 7222-5
Пале, ОК 351..........................................................6 комада,
- печењара, ВП 7600 Бања Лука, ОК 650................1 комад,
- ваге 10-500 кг, ВП 7222-3 Бања Лука,
ОК 350 ....................................................................2 комада,
- шатор за кухињу, ВП 7222-3 Бања Лука,
ОК 351 ......................................................................1 комад,
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- машина за чишћење кромпира, ВП 7222-5
Пале, ОК 110............................................................1 комад,
- резервоар за воду 100-500 л, ВП 7222-3,
ОК 351 ......................................................................1 комад,
- резервоар за воду 1500 л, ВП 7222-3
Бања Лука, ОК 114 ..................................................1 комад,
- моторно возило “пинцгауер”, ВП 7222-3
Бања Лука, број таблица 732-Т-558, број
мотора 5766263, број шасије 5761162,
ОК 612 ......................................................................1 комад,
- ТАМ 110, ВП 7600 Бања Лука, број таблица
697-Т-811, број мотора 841002788, број
шасије 840007119, ОК 610 .....................................1 комад.
II
Право власништва из тачке I ове одлуке преноси се без
накнаде и ограничења.
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II
Право власништва из тачке I ове одлуке преноси се без
накнаде и ограничења.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме и ЈУ “Студентски центар Пале”.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-617/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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III
За реализацију ове одлуке задужују се Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме, Републички
секретаријат за вјере и Манастир Липље.

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

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

О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

Број: 04/1-012-2-591/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

596
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске” број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над дијелом покретне
војне имовине која је враћена у посјед Републици Српској,
са Владе Републике на Јавну установу “Студентски центар
Пале”, и то:
- казан за припрему оброка ел 256 л,
ВП 7222-05 Пале, ОК 110.......................................1 комад,
- клаоница пољска, ВП 7222-05 Пале, ОК 110.......1 комад,
- печењара конвертомат, ВП 7222-05 Пале,
ОК 110 ....................................................................2 комада,
- машина за гуљење кромпира, ВП 7222-05
Пале, ОК 110..........................................................3 комада,
- лопата, ВП 7222-05 Пале, ОК 110 .....................30 комада,
- крампа, ВП 7222-05 Пале, ОК 110 ....................30 комада,
- аутомобил пасат, ВП 7222-05 Пале, ОК 603 ........1 комад,
- аутомобил голф 2, ВП 7222-05 Пале, ОК 603 ......1 комад,
- агрегат 7,5 KW, ВП 7222-05 Пале, ОК 603 ..........1 комад,
- контејнер за смјештај људства, ВП 7222-05
Пале, ОК 603............................................................1 комад,
- кашике, ВП 7222-05 Пале, ОК 603..................500 комада,
- виљушке, ВП 7222-05 Пале, ОК 603...............500 комада,
- апарат за аутогено варање, ВП 7222-05
Пале, ОК 603............................................................1 комад,
- жељезна каса, ВП 7222-05 Пале, ОК 603 ...........2 комада,
- метални ормар, ВП 7222-05 Пале, ОК 603.........5 комада,
- монтажне металне полице, ВП 7222-05
Пале, ОК 603..........................................................5 комада.

ОД Л У КУ
I
Даје се сагласност Министарству унутрашњих послова
да изврши пренос права власништва над једним специјалним теретним возилом “паук” са дизалицом, број шасије
ZCFA80B0102377028, број мотора C101-00026539, на Општину Градишка, без накнаде.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
унутрашњих послова и Општина Градишка.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-610/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 7. априла
2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва на монтажном објекту
бивше зграде Полицијске станице Рибник, са Министарства унутрашњих послова Републике Српске на општину
Рибник.
II
Право власништва на монтажном објекту преноси се
без накнаде.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-646/11
7. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 31. марта 2011. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 59. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 93/06,
86/07 и 14/10) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства са позиције 412700 - расходи за
владине информативне кампање, у оквиру Владе Републике Српске (организациони код 0405001), у износу од
150.000,00 КМ, за финансијску подршку пројекта Дистрибуције принтаних медија из Републике Српске у Републику Србију.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се дозначити НИГД
Дневне независне новине, ЈИБ 4400848860002, на жиро рачун број 5550070003207584, код “Нова банка” а.д. Бања
Лука.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-604/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 7. априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства са позиције 412700 - расходи за
владине информативне кампање, у оквиру Владе Републике Српске (организациони код 0405001), у износу од
150.000,00 КМ, за финансијску подршку пројекта “Пола
вијека Андрићевог Нобела”.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се дозначити магазину Екстра НИП “Орфеј” д.о.о. Бања Лука ЈИБ
440035826007, на жиро рачун број 1610850001760082 код
Raiffeisen bank BiH.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-649/11
7. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НИКОЛИ МАРКОВИЋУ
ИЗ СОКОЦА (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)

I
У Одлуци о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Николи Марковићу из
Сокоца, број: 04/1-012-1975/08, од 31. јула 2008. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 79/08) у
тачки II број: “12,0111” замјењује се бројем: “11,8341”, а
у тач ки III број: “1.805,00” за мје њу је се бро јем:
“1.769,10”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-612/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈОВАНУ МАРКОВИЋУ
ИЗ СОКОЦА (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)

I
Поништава се Одлука о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Јовану
Марковићу из Сокоца, број: 04/1-012-1977/08, од 31. јула
2008. године (“Службени гласник Републике Српске”,
број 79/08).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-613/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

603
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

15.04.2011.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

ОД Л У КУ
О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЈКУ МАКСИМОВИЋУ
ИЗ СОКОЦА (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)

I
Поништава се Одлука о додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Рајку Максимовићу
из Сокоца, број: 04/1-012-1969/08, од 31. јула 2008. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 79/08).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-614/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДРАГОМИРУ КОЈИЋУ
ИЗ СОКОЦА (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)

I
Поништава се Одлука о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Драгомиру Којићу из Сокоца, број: 04/1-012-1970/08, од 31. јула 2008. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/08).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-615/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

605
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЛОРАДУ МАРКОВИЋУ
ИЗ СОКОЦА (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/08)

I
Поништава се Одлука о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Милораду Марковићу из Сокоца, број: 04/1-012-1973/08, од 31. јула 2008.
године (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/08).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-616/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

42

11

606
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта
2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРОЈЕКТА “ИЗГРАДЊА СИСТЕМА САКУПЉАЊА
ОТПАДНИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА” ФАЗА II, КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА
КРЕДИТНИМ СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА
ОБНОВУ И РАЗВОЈ, ДОНАТОРСКИМ СРЕДСТВИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ШВЕДСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
МЕЂУНАРОДНИ РАЗВОЈ И САРАДЊУ И ВЛАСТИТИМ
СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Именују се чланови Управног одбора Пројекта
“Изградња система сакупљања отпадних вода на подручју
општине Бијељина” фаза II, у саставу:
1) др Зоран Тегелтија, Министарство финансија Републике Српске,
2) Сребренка Голић, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
3) Мићо Мићић, општина Бијељина,
4) Василије Мићић, “Водовод и канализација” а.д.
Бијељина.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-619/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

607
На основу члана 27. Закона о концесијама (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 31. марта 2011. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЈЕЛУ
КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА КРЕЧЊАКА НА
ЛЕЖИШТУ “ПИЛИЦА” ОПШТИНА ЗВОРНИК

1. Утврђује се јавни интерес за додјелу концесије за
експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на
лежишту “Пилица” општина Зворник.
2. Концесија за експлоатацију техничког грађевинског
камена кречњака на лежишту из тачке 1. овог рјешења додијелиће се на основу јавног позива, у складу са одредбама чл. 23. до 26. Закона о концесијама.
3. За спровођење овог рјешења задужује се Министарство индустрије, енергетике и рударства.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-603/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

608
На основу члана 27. Закона о концесијама (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 13. и 14. априла 2011. године, д о н и ј е л а ј е
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РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЈЕЛУ
КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
УГЉОВОДОНИКА (СИРОВЕ НАФТЕ И ГАСА) НА
ЦИЈЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Утврђује се јавни интерес за додјелу концесије за
истраживање и коришћење угљоводоника (сирове нафте и
гаса) на цијелој територији Републике Српске, и то у истражно-експлоатационим блоковима: “Мотајица”, “Мајевица” и “Источна Херцеговина”.
2. Концесија за истраживање и коришћење угљоводоника из тачке 1. овог рјешења додијелиће се у складу са
одредбама члана 27а. став 2. Закона о концесијама.
3. За реализацију овог рјешења задужује се Министарство индустрије, енергетике и рударства.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-694/11
13. априла 2011. године
Бања Лука

На основу члана 36. став 1. Закона о акцизама у БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број 49/09) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 31. марта 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ КОЛИЧИНА ДИЗЕЛ ГОРИВА
КОЈЕ КОРИСТИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “ТЕРЕКС
ИНЖЕЊЕРИНГ” АД БИЈЕЉИНА У ПРОЦЕСУ
ПРОИЗВОДЊЕ, за период 1. јануар - 31. децембар
2011. године

1. Привредном друштву “Терекс инжењеринг” а.д. Бијељина утврђују се количине од 1 038 780 литара дизел горива за потребе производње руде и јаловине.
2. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да ово рјешење достави Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ, у сврху ослобађања
привредног друштва “Терекс инжењеринг” а.д. Бијељина
од плаћања путарине, на количине дизел горива из претходне тачке, сходно Закону о акцизама у БиХ.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-596/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

610
На основу члана 36. став 1. Закона о акцизама у БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број 49/09) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 31. марта 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ КОЛИЧИНА ДИЗЕЛ ГОРИВА
КОЈЕ КОРИСТИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “РУДИНГ”
АД УГЉЕВИК У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ, за период
1. јануар - 31. децембар 2011. године

1. Привредном друштву “Рудинг” а.д. Угљевик утврђују се количине од 190 645 литара дизел горива за потребе
производње руде и јаловине.
2. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да ово рјешење достави Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ, у сврху ослобађања

15.04.2011.

привредног друштва “Рудинг” а.д. Угљевик од плаћања путарине, на количине дизел горива из претходне тачке, сходно Закону о акцизама у БиХ.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-597/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

611
На основу члана 36. став 1. Закона о акцизама у БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број 49/09) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 31. марта 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ КОЛИЧИНА ДИЗЕЛ ГОРИВА
КОЈЕ КОРИСТИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
“КАМЕНОЛОМИ” АД ЗВОРНИК У ПРОЦЕСУ
ПРОИЗВОДЊЕ, за период 1. јануар 31. децембар 2011. године

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

609
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1. Привредном друштву “Каменоломи” а.д. Зворник
утврђују се количине од 109 400 литара дизел горива за потребе производње руде и јаловине.
2. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да ово рјешење достави Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ, у сврху ослобађања
привредног друштва “Каменоломи” а.д. Зворник од плаћања путарине, на количине дизел горива из претходне тачке,
сходно Закону о акцизама у БиХ.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-598/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

612
На основу члана 36. став 1. Закона о акцизама у БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број 49/09) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 31. марта 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ КОЛИЧИНА ДИЗЕЛ ГОРИВА
КОЈЕ КОРИСТИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “ЈЕДИНСТВО”
АД ГРАДИШКА У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ, за период
1. јануар - 31. децембар 2011. године

1. Привредном друштву “Јединство” а.д. Градишка
утврђују се количине од 234 790 литара дизел горива за потребе производње руде и јаловине.
2. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да ово рјешење достави Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ, у сврху ослобађања
привредног друштва “Јединство” а.д. Градишка од плаћања путарине, на количине дизел горива из претходне тачке,
сходно Закону о акцизама у БиХ.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-599/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

613
На основу члана 8, а у вези са чл. 27. и 28. Закона о заштити на раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
1/08 и 13/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
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ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), министар рада и борачко-инвалидске
заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСПОСОБЉАВАЊА РАДНИКА
ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ РАД

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин и поступак оспособљавања у области заштите и здравља на раду радника
за безбједан и здрав рад.
Члан 2.
(1) Правна и физичка лица (у даљем тексту: послодавац), без обзира на број запослених, оспособљавање за безбједан и здрав рад могу повјерити раднику за заштиту и
здравље на раду, који је у радном односу код послодавца
или овлашћеној организацији за обављање послова заштите на раду.
(2) Ако послодавац оспособљавање из става 1. овог
члана повјери овлашћеној организацији за обављање послова заштите на раду, међусобна права и обавезе уређују
се уговором.
(3) На захтјев радника за заштиту и здравље на раду
или ангажоване овлашћене организације послодавац ће
обезбиједити учешће потребних стручних радника за
спровођење оспособљавања.
Члан 3.
(1) Оспособљавање радника за безбједан и здрав рад
врши се по програму о оспособљавању радника за безбједан рад и здрав рад (у даљем тексту: програм), који доноси послодавац у складу са законом и актом о процјени ризика.
(2) Програм оспособљавања доноси се уз учешће повјереника радника за заштиту и здравље на раду.
Члан 4.
Програм из члана 3. овог правилника, у зависности од
дјелатности послодавца, радног мјеста и врсте послова које обавља радник садржи, нарочито:
а) циљ оспособљавања,
б) радна мјеста са процјеном ризика, прописаним мјерама заштите, упутствима за безбједан рад,
в) услове рада, средства за рад, средства и опрему за
личну заштиту на раду, опасне материје и радна мјеста са
повећаним ризиком,
г) вријеме трајања оспособљавања, посебно за теоријски и посебно за практични дио,
д) начин и поступак извођења теоријског и практичног
оспособљавања, као што су курс, семинар, предавања, предавања и разговор, предавања помоћу аудио-визуелних
средстава, демонстрације, практични радови уз употребу
литературе, мјерила, учила, образовна средстава, средстава за рад, уређаји, опрема - организовано на групни или
индивидуални начин и
ђ) начин провјере оспособљености за безбједан и здрав
рад.
Члан 5.
Теоријски дио оспособљавања радника за безбједан и
здрав рад обухвата упознавање радника са:
а) прописима о раду и заштитом на раду,
б) правима, обавезама и одговорностима у области заштите и здравља на раду,
в) организацијом послова заштите и здравља на раду
код послодавца,
г) утврђеним опасностима и штетностима и процјеном
ризика на радном мјесту,
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д) ергономским и психофизичким захтјевима радног
мјеста,
ђ) упутствима за безбједну употребу и одржавање
опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту на
раду,
е) условима радне средине и
ж) организацијом прве помоћи, заштите од пожара,
евакуације запослених.
Члан 6.
(1) Практични дио оспособљавања радника за безбједан и здрав рад спроводи се на радном мјесту уз учешће
непосредног руководиоца и обухвата:
а) оспособљавање радника за безбједно руковање средствима за рад и средствима и опремом за личну заштиту на
раду и
б) упознавање са утврђеним мјерама за спречавање, отклањање или смањење ризика на радном мјесту.
(2) Практични дио оспособљавања обухвата и друге
мјере у складу са процијењеним опасностима и штетностима на радном мјесту.
Члан 7.
(1) Након извршеног теоријског и практичног оспособљавања врши се провјера оспособљености радника за
безбједан и здрав рад и то посебно из теоријског и посебно из практичног дијела.
(2) Провјеру из става 1. овог члана врши комисија, коју именује послодавац.
(3) Провјера оспособљености за безбједан и здрав рад
радника из теоријског дијела врши се по правилу писаним
путем.
(4) Провјера оспособљености за безбједан и здрав рад
радника из практичног дијела врши се на радном мјесту,
тако што је радник дужан да покаже одговарајућу спретност и умјешност у безбједном обављању конкретних послова и радних задатака, за које се оспособљавао.
Члан 8.
(1) О току провјере оспособљености за безбједан и
здрав рад води се записник.
(2) Записник из става 2. овог члана потписују предсједник и чланови комисије.
(3) Учешће у теоријском дијелу оспособљавања и провјери теоријског дијела оспособљавања радник потврђује
својеручним потписом на тесту, а учешће у практичном
дијелу оспособљавања и извршеној оспособљености за
рад на одређеном радном мјесту, потврђује одговарајућом
изјавом радник, непосредни руководилац и радник за заштиту и здравље на раду.
(4) Раднику који је оспособљен за безбједан и здрав
рад, на основу оцјене комисије, послодавац или овлашћена
организација издаје увјерење о оспособљености за безбједан и здрав рад.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-04/3-170-46/2011
марта 2011. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

614
На основу члана 12. Закона о инвестирању јавних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/04)
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), министар финансија д о н о с и
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П РА В И Л Н И К
О ИНВЕСТИРАЊУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА
2011. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим правилником утврђује се политика инвестирања
расположивих новчаних средстава депонованих на рачунима који чине систем Jединственог рачуна трезора у 2011.
години у одобрене инвестиције дефинисане Законом о инвестирању јавних средстава (у даљем тексту: Закон).
Члан 2.
(1) Под политиком инвестирања подразумијевају се поступци:
а) утврђивања података о расположивим новчаним
средствима,
б) обраде примљених екстерних и интерних података
неопходних за доношење одлука о инвестирању средстава
и
в) предузимања активности инвестирања.
(2) Под расположивим средствима подразумијевају се
новчана средства која тренутно нису потребна за друге намјене, нити су ограничена другим намјенама, у складу са
одредбама члана 2. став 2. Закона.
(3) Под системом Јединственог рачуна трезора подразумијевају се рачуни који се воде на име Министарства финансија, у складу са чланом 2. став 1. тачка к) и чланом 4.
Закона о трезору.
Члан 3.
(1) Инвестирање расположивих новчаних средстава из
чл. 4. и 5. Закона мора се вршити уз уважавање принципа
сигурности, ликвидности и дисперзије ризика.
(2) Под принципом сигурности инвестирања подразумијева се утврђивање ограничења и критеријума инвестирања расположивих средстава како би се смањио ризик инвестирања.
(3) Под ликвидношћу инвестирања подразумијева се
поштовање општег правила којим се утврђује да инвестирана средства морају имати рок доспијећа краћи од рока
намјенског трошења расположивих новчаних средстава.
(4) Под дисперзијом ризика подразумијева се активност инвестирања у смислу да се расположива средства
морају инвестирати у већи број различитих средстава инвестирања, односно морају се инвестирати у хартије од
вриједности више емитената или у орочене депозите код
више банака, а у складу са чланом 5. став 2. Закона.
(5) Циљ инвестирања расположивих новчаних средстава, уважавајући наведене принципе инвестирања, јесте
остваривање добити, односно капитализација јавних средстава.
Члан 4.
Утврђивање расположивих јавних средстава у складу
са чланом 2. став 2. Закона, те доношење одлуке у које инструменте ће средства бити инвестирана засновано је на
прикупљеним информацијама од појединих ресора Министарства финансија:
а) Ресор за трезор је дужан да утврди термински мјесечни план дефинисан годишњим одлукама о буџету, односно кварталним финансијским плановима потрошње буџетских средстава, у складу са чланом 7. став 1. Закона о
извршењу буџета Републике Српске за 2011. годину,
б) Ресор за фискални систем квартално врши процјену
остварења прилива буџетских средстава за сваки мјесец
наведеног квартала, појединачно по врстама прихода,
в) Ресор за трезор, Одјељење за расподјелу јавних прихода дневно сачињава преглед јавних прихода по свим
основима који се прерасподјељују на систем јединствених
рачуна трезора у складу са чланом 4. Закона о трезору.
г) Ресор за трезор је дужан сачинити мјесечну пројекцију наплате потраживања по основу средстава, по основу
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осталих потраживања, те остале приливе по основу пријема средстава посебних намјена (средства од сукцесије
имовине бивше СФРЈ, средства од продаје државног капитала на посебним escrow рачунима, средства од продаје
GSM лиценци итд.),
д) Ресор за трезор одговарајуће податке о банкама који
ће служити као критеријум код инвестирања расположивих средстава у депозите обезбјеђује из годишњих ревизорских, те периодичних финансијских извјештаја банака,
као и из извјештаја Агенција за банкарство и
ђ) Ресор за трезор је, на бази информација добијених
од Министарства финансија и трезора БиХ, дужан да сачини кварталну пројекцију отплате ино-дуга.
Члан 5.
(1) Обраду података из члана 4. овог правилника врши
Министарство финансија, Ресор за трезор (Одјељење за
управљање средствима и плаћање) који сачињава:
а) приједлог дневног трошења буџетских средстава по
свим основима,
б) приједлог мјесечног трошења средстава, као и термински план плаћања и
в) приједлог расположивих средстава за инвестирање
са терминским планом доспијећа.
(2) Приједлог расположивих средстава за инвестирање
са терминским планом Ресор за трезор у писаној форми
доставља инвестиционом менаџеру.
(3) Инвестициони менаџер може захтијевати да му се
доставе и други приједлози из става 1. овог члана, те додатне анализе и објашњења у вези са наведеним приједлозима.
Члан 6.
Расположива новчана средства из члана 1. овог правилника инвестираће се у 2011. години искључиво у орочене
депозите код банака које имају цертификат о чланству или
које посједују важећу сагласност ентитетских агенција за
банкарство на акционе планове о приступању програму
осигурања депозита, у складу са Одлуком о критеријумима за учешће банака у програму осигурања депозита Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине.
Члан 7.
(1) У орочене депозите код једне банке ће се инвестирати највише до 25% расположивих новчаних средстава.
(2) Најмање 10% инвестираних јавних средстава ће се
инвестирати у орочене депозите код банке са роком доспијећа до седам дана.
Члан 8.
(1) Инвестициони менаџер доноси одлуку о инвестирању расположивих новчаних средстава у орочене депозите
код банака према ограничењима из овог правилника, а у
складу са Законом.
(2) Инвестициони менаџер одлуку о инвестирању расположивих новчаних средстава у орочене депозите код банака у писаном облику доставља Ресору за трезор на реализацију и припрему уговора о орочавању.
(3) Секретар Министарства финансија или лице које
својим рјешењем одреди министар финансија дужно је
прегледати и одобрити уговор из става 2. овог члана, у
складу са законима који регулишу облигационе односе и
јавне набавке.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.01/020-622/11
11. априла 2011. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
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На основу члана 107. став 4. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 67/10 – Пречишћени текст) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на срећу, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБРАЧУНА
И ЕВИДЕНТИРАЊА ДОБИТАКА ОД
ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
У Правилнику о начину обрачуна и евидентирања добитака од игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/09 и 110/10) Образац ПП-ИСЗ, који се налази као прилог и саставни је дио Правилника, замјењује се новим
Обрасцем ПП-ИСЗ, који се налази у прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-416-1/11
28. марта 2011. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
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Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној дужности, на основу члана 76. ст. 1, 3. и 4. Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10), обавјештења о извршеној контроли републичког урбанистичко-грађевинског инспектора и члана
190. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10),
доноси

РЈЕШЕЊЕ
1. Укида се Рјешење и лиценца о испуњености услова
за израду техничке документације за објекте високоградње
- архитектонска, конструктивна, машинска и електро фаза
за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и
техничке документације за објекте нискоградње и хидроградње, за које одобрење за грађење издаје општински ор-
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ган управе, број: 4083/2010, од 4. фебруара 2010. године,
предузећу Урбанистички завод Републике Српске а.д. Бања
Лука.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15-361-272/11
14. априла 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

617
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној дужности, на основу члана 76. ст. 1, 3. и 4. Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10), обавјештења о извршеној контроли републичког урбанистичко-грађевинског инспектора и члана
190. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
1. Укида се Рјешење и лиценца о испуњености услова
за израду просторних, урбанистичких и регулационих планова и урбанистичких пројеката, број: 3100/07, од 19. маја
2007. године, предузећу Урбанистички завод Републике
Српске а.д. Бања Лука.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15-361-272-1/11
14. априла 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске
На основу члана 44. Закона о Пензијском резервном
фонду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08 и
50/10) и члана 12. тачка 7. Статута Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/03, 67/04, 85/07, 105/07 и
27/10), а у вези са чланом 180. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
127/08 и 58/09), чланом 22. Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској (“Службени гласник Републике
Српске”, број 74/10) и одредбама Уредбе о класификацији
дјелатно сти Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 119/10), Управни одбор Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, на
Петој ванредној сједници, одржаној 22. фебруара 2011. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ
ФОНДОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У Одлуци о оснивању Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 65/10 - у даљем тексту:
Одлука) тачка III мијења се и гласи:
“Сједиште Друштва је у Бањој Луци, улица Бана Милосављевића 8.”.
II
У тачки V Одлуке став 2. мијења се и гласи:
“Дјелатност описана у ставу 1. ове тачке класификује
се по Закону о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској и
Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске
као - дјелатности управљања фондовима - шифра 66.30.”.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 717-1/11
22. фебруара 2011. године
Бијељина

Предсједник,
Др Жељко Родић, с.р.

На основу члана 44. Закона о Пензијском резервном
фонду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08 и
50/10) и члана 12. тачка 7. Статута Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/03, 67/04, 85/07, 105/07 и
27/10), а у вези са чланом 180. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
127/08 и 58/09), чланом 22. Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској (“Службени гласник Републике
Српске”, број 74/10) и одредбама Уредбе о класификацији
дјелатно сти Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 119/10), Управни одбор Фонда за
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пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, на
Петој ванредној сједници, одржаној 22. фебруара 2011. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ПЕНЗИЈСКОГ РЕЗЕРВНОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У Одлуци о оснивању Пензијског резервног фонда Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 65/10 - у даљем тексту: Одлука) тачка III мијења се и
гласи:
“Сједиште Резервног фонда је у Бањој Луци, улица Бана Милосављевића 8.”.
II
У тачки V Одлуке став 2. мијења се и гласи:
“Дјелатност описана у ставу 1. ове тачке класификује
се по Закону о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској и
Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске
као - трустови, фондови и слични финансијски субјекти шифра 64.30.”.
III
Тачка VII Одлуке мијења се и гласи:
“Основни капитал
Основни капитал Резервног фонда чине новац и имовинска права чија је вриједност процијењена од Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске,
што укупно износи 275.002.895,00 КМ.
Структуру основног капитала чине имовинска права
оснивача и новац, и то:
- право власништва над акцијама у другим акционарским друштвима чија је вриједност процијењена на износ
242.190.009,00 КМ,
- право власништва над осталим хартијама од вриједности (акције у некорпоратизованим привредним друштвима и удјели у друштвима са ограниченом одговорношћу) 32.622.566,00 КМ,
- новац, у износу 190.320,00 КМ.
Оснивач дио износа основног капитала у цијелости
уписује и уноси као права чија је вриједност процијењена
у новчаном облику, а дио износа основног капитала у новцу у цијелости уплаћује, уписује и уноси.”.
IV
Тачка VIII став 1. Одлуке мијења се и гласи:
“На име унесених права, Резервни фонд оснивачу издаје 275.002.895 обичних (редовних) акција, које чине основни капитал Резервног фонда.”.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се након прибављања потребних сагласности у
складу са законом.
Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 717-2/11
22. фебруара 2011. године
Бијељина

Предсједник,
Др Жељко Родић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу чл. 49., 58., 59. и 60. Закона о здравственом
осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), а у
складу са чланом 125. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 106/09) и
члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републи-
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ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
6/04, 19/05, 63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда
здравственог осигурања Републике Српске, на III сједници, одржаној 31. марта 2011. године, д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПРИНЦИПИМА, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА ДАВАОЦИМА
ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ У 2011. ГОДИНИ

Члан 1.
У члану 2. Правилника о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга у Републици Српској у 2011. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 26/11) тачка 19.
мијења се и гласи:
“19. Понуда представља преглед врста здравствених
услуга које ће давалац услуге пружати осигураним лицима
Фонда у 2011. години.”.
Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка а) текст: “(примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита)” брише се.
Члан 3.
У члану 4. став 1. тачка в) брише се.
У истом члану т. г) и д) постају т. в) и г).
Члан 4.
У члану 7. додаје се нови став 3. и гласи:
“(3) Уколико се на основу критеријума из ст. 1. и 2. овог
члана не обезбиједе довољна средства за функционисање
примарног нивоа здравствене заштите, за то ће се обезбиједити додатна средства у складу са законом.”.
Члан 5.
Члан 12. мијења се и гласи:
“Члан 12.
(1) Дом здравља уговара хитну медицинску помоћ.
Хитна медицинска помоћ се уговара на основу броја регистрованих верификованих становника на подручју припадајућег дома здравља и опште капитације за ову дјелатност.
(2) Укупна средства за хитну медицинску помоћ уговарају се на основу броја тимова хитне медицинске помоћи,
а према важећим стандардима и нормативима.
(3) За хитну медицинску помоћ се не сачињава посебан
план услуга и не врши се фактурисање услуга за друге становнике Републике Српске, већ се такве услуге исказују
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путем извјештаја као и за становништво локалне заједнице
на чијем подручју се налази давалац услуге.
(4) У хитној медицинској помоћи се ординира искључиво парентерална терапија, а по потреби се врше и услуге за друге дјелатности даваоца услуга и не фактуришу се
посебно.
(5) Са домом здравља се уговара вршење превоза осигураних лица Фонда у медицински индикованим случајевима, и то до болнице и из болнице у другу болницу, до висине уговорених средстава, а према финансијском плану
Фонда.
(6) Са домом здравља се уговара и вршење превоза
осигураних лица Фонда у здравствену установу ван Републике Српске и назад, по рјешењима Фонда, односно по
позиву (телеграму) здравствене установе ван Републике
Српске, из средстава која су финансијским планом Фонда
планирана за терцијарну здравствену заштиту ван Републике Српске.
(7) Са домом здравља уговара се и вршење превоза
осигураних лица Фонда на дијализу, из средстава која су
финансијским планом Фонда планирана за дијализу и превоз на дијализу.”.
Члан 6.
Члан 22. мијења се и гласи:
“Члан 22.
(1) Са болницом се уговара санитетски превоз до и из
других болница, у медицински индикованим случајевима,
до висине уговорених средстава, а према финансијском
плану Фонда.
(2) Болница може ангажовати и друге превознике.”.
Члан 7.
Члан 29. мијења се и гласи:
“Члан 29.
(1) Фонд са даваоцем услуга уговара ризик прекорачења трошкова код:
а) прописивања лијекова на рецепт,
б) упућивања на дијагностичке процедуре (MR и KT) и
в) упућивања на микробиолошке анализе.
(2) Директор Фонда ће посебним актом регулисати ризик прекорачења трошкова из става 1. овог члана.”.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/015-1612-2/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.
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На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Бања
Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04,
19/05, 63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на III сједници, одржаној 31. марта 2011. године, д о н и о ј е

љем тексту: Цјеновник), у дјелатности 1350 - Стоматологија, додају се здравствене услуге, како слиједи:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
1350017 Тоталне протезе у условима
дисгнатије вилица
183,00
1350018 Реокудација и реартикулација
готових протеза (анализа и
усклађивање оклузије)
15,50

ОД Л У КУ

II
У истом прилогу, у дјелатности 3080 - Педијатрија, додају се здравствене услуге, како слиједи:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
3080073 Ултразвучна микциона цистографија
са Левовистом
136,20
3080074 UROFLOW
49,80
3080075 Компјутеризовани ехокардиографски
преглед дјетета до једне године старости50,70
3080076 Фетална ехокардиографија
51,20
3080077 Едукативни рад са групом у склопу
тимова за хронично обољелу дјецу Тим за дијабетес (петодневна
ACCU-CHEK едукација, глукозни
сензор и едукација хране)
482,20
3080078 Инзулинска пумпа 200 мин. / 7 дана
129,10
3080079 Психоедукативни рад са групом у
склопу тимова за хронично обољелу
дјецу - Тим за дијабетес (цјелокупан
третман - пет дана)
205,40
3080080 Групна едукација обољелих од ДМ тип
1 (цјелокупан третман кроз пет дана) 1.467,60
3080081 Узимање желучаног испирка и спутума
на KAB, LB и LÖW
31,20
3080082 Математички прорачун енергетских
потреба и потреба у градивним и
заштитним материјалима
15,00
3080083 Израда дневног јеловника (три главна
оброка и два међуоброка) са уопштеним
препорукама за правилну исхрану и
начин припреме намирница
75,00
3080084 Израда седмичног јеловника
515,00
3080085 Израда дневног јеловника - до три
ризична фактора
95,00
3080086 Израда дневног јеловника - три и више
ризичних фактора
125,00
3080087 Први преглед доктора супспецијалисте
за исхрану
24,10
3080088 Контролни преглед доктора
супспецијалисте за исхрану
33,40
3080089 Мјерење крвног притиска
3,10

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА
ОРТОПЕДСКИХ И ДРУГИХ ПОМАГАЛА

Члан 1.
У Одлуци о усвајању Цјеновника ортопедских и других помагала (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/09, 2/10 и 73/10) у Прилогу број 1. - Цјеновник ортопедских и других помагала, у групи - Ортотичка помагала,
додаје се помагало:
Ознака
Назив помагала
Цијена
помагала
у КМ
6030100 Стакла за корекцију ±0,5 D до ±2 D
5,00
У истом прилогу, у групи - Стоматолошке надокнаде,
додаје се помагало:
Ознака
Назив помагала
Цијена
помагала
у КМ
6050008 Оптуратор плоча без зуба
100,00
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/015-1612-4/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.

На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда здравственог
осигурања Републике Српске, на III сједници, одржаној 31.
марта 2011. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/10, 73/10 и
101/10) у Прилогу - Цјеновник здравствених услуга (у да-
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Антропометријска мјерења (тјелесне
висине, тјелесне масе, обим струка,
обим кукова, мјерење кожних набора
на четири тачке)
3,60
Планиран развој - интервју медицинске
сестре
9,90
Едукација болесника/чланова породице
о правилном начину исхране
16,60

III
У истом прилогу, у дјелатности 5214 - Физикална медицина и рехабилитација - БОД секундрани ниво, мијењају се цијене здравствених услуга и гласе:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
5214001 БОД секундарни ниво - рехабилитација
лица са неуролошким обољењима
80,00
5214002 БОД секундарни ниво - рехабилитација
лица са ампутацијама
60,00
5214003 БОД секундарни ниво - рехабилитација
реуматолошких болесника
- упални реуматизам
72,00
5214004 БОД секундарни ниво - хабилитација
и рехабилитација дјеце и омладине
74,00
5214005 БОД секундарни ниво - рехабилитација
лица од кардиоваскуларних обољења
48,00
5214006 БОД секундарни ниво - лијечење у
бањама
54,00
5214007 БОД секундарни ниво - рехабилитација
постоперативних и посттрауматских
стања
67,00
5214008 БОД секундарни ниво - рехабилитација
реуматолошких болесника - остало
72,00
5214009 БОД секундарни ниво - рехабилитација
лица обољелих од псоријазе
56,00
IV
У истом прилогу додаје се дјелатност 3341 - МР и КТ
ПРОЈЕКАТ (дијагностичке услуге) и сљедеће здравствене
услуге:
Шифра
Назив услуге
3341001 Магнетна резонанца са контрастом
3341002 Магнетна резонанца без контраста
3341003 Компјутеризована томографија (КТ) са
контрастом
3341004 Компјутеризована томографија (КТ) без
контраста
V
У истом прилогу додаје се дјелатност “2240 Завод за
стоматологију” и сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
2240000 Први преглед специјалисте
22,00
2240001 Контролни преглед специјалисте
20,00
2240002 Консултативни преглед са писаним
мишљењем
26,00
2240003 Конзилијарни преглед у другој
установи
35,00
2240004 Систематски преглед
29,00
2240005 Израчунавање епидемиолошких индекса 2,50
2240006 Стоматолошка анкета са анализом
5,20
2240007 Здравствено-васпитни рад у групи са
предавањем и демонстрацијом
22,70
2240008 Мотивација и обучавање корисника у
одржавању правилне оралне хигијене
у ординацији
2,60
2240009 Израда програма превенције
204,80
2240010 Идентификација денталног плака
3,80

2240011
2240012
2240013
2240014
2240015
2240016
2240017
2240018
2240019
2240020
2240021
2240022
2240023
2240024
2240025
2240026
2240027
2240028
2240029
2240030
2240031
2240032
2240033
2240034
2240035
2240036
2240037
2240038
2240039
2240040
2240041
2240042
2240043
2240044
2240045
2240046
2240047
2240048
2240049
2240050
2240051
2240052
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Утврђивање стања потпорних ткива
примјеном парадонталних индекса
Уклањање денталног плака са
полирањем
Локална апликација флуорида
Заливање фисура
Превентивна oдонтомија
Испитивање виталитета зуба
Анестезија површинска - локална
спрејом
Локална инјекциона анестезија
Спроводна инјекциона анестезија
Уклањање испуна
Анализа рендгенографије зуба
Амалгамски испун на једној површини
Амалгамски испун на двије површине
Амалгамски испун на три површине
Композитни испун на предњим зубима
Композитни испун на бочним зубима
Композитни испун са додатним
елементима за ретенцију
Надоградња фрактурираног зуба
композитним материјалом уз додатне
елементе за ретенцију
Гласјономер испун
Терапија дубоког каријеса
Интралезијска и перилезијска
апликација лијека
Привремени испун
Витална ампутација/екстирпација
Мортална ампутација код млијечних
зуба
Мортална екстирпација
Интерсеансно медикаментозно пуњење
канала коријена
Ендодонтски третман пулпе код зуба
са незавршеним растом коријена
Термокаутеризација полипа пулпе или
гингиве
Ендодонтска терапија неинфициране
пулпе по каналу
Ендодонтска терапија абрадираних
зуба по каналу
Ендодонтска терапија инфициране
пулпе по каналу
Ендодонтска терапија зуба са
компликованим каналним системима
Терапија перфорације коријена
Ретретман канала коријена по каналу
Дефинитивна оптурација каналног
система
Припрема једнокоријеног зуба за
хируршки захват
Припрема сваког наредног канала
коријена за хируршки захват
Дренажа пародонталног апсцеса
Лијечење апикалног пародонтита
једнокоријених зуба
Лијечење апикалног пародонтита
вишекоријених зуба
Уклањање страног тијела из канала
коријена
Одонтометрија

28,40
3,70
2,10
8,70
14,20
1,00
1,00
5,40
6,40
8,40
1,00
16,60
21,70
29,60
27,40
25,20
38,20
38,20
17,60
8,30
8,80
7,70
26,70
26,70
43,30
6,50
69,80
5,70
19,30
35,40
28,90
42,40
42,40
32,30
69,00
19,40
19,40
3,50
42,00
56,00
15,20
12,00

15.04.2011.
2240053
2240054
2240055
2240056
2240057
2240058
2240059
2240060
2240061
2240062
2240063
2240064
2240065
2240066
2240067
2240068
2240069
2240070
2240071
2240072
2240073
2240074
2240075
2240076
2240077
2240078
2240079
2240080
2240081
2240082
2240083
2240084
2240085
2240086
2240087
2240088
2240089
2240090
2240091
2240092
2240093
2240094
2240095
2240096
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Екстракција млијечних зуба
4,30
Екстракција сталних зуба
8,10
Екстракција зуба пацијентима са
системским обољењима
9,30
Компликована екстракција зуба
10,30
Хируршка екстракција зуба
39,00
Хируршка екстракција импактираних
умњака
56,00
Хируршка екстракција импактираних
очњака и других прекобројних зуба
41,90
Хируршка терапија зуба у ницању
44,30
Хируршка терапија зуба у ницању са
извлачењем
48,30
Лијечење алвеолита
9,00
Хируршко лијечење остеомијелита
16,20
Хируршко лијечење екстраоралних
дентогених фистула
55,20
Биопсија
12,90
Заустављање крварења
6,20
Заустављање крварења хируршким
путем
8,70
Интраорална инцизија апсцеса
5,20
Екстрорална инцизија апсцеса
16,40
Ресекција једнокоријених зуба
68,10
Ресекција једнокоријених зуба са
ретроградним затварањем
96,90
Ресекција вишекоријених зуба
90,60
Примарна пластика ороантралне
комуникације
93,30
Примарна пластика ороантралне
комуникације са вађењем страног
тијела
110,80
Ревизија синуса Caldwell - Luc
129,40
Уклањање мукозних циста
64,40
Уклањање виличних циста
64,90
Одстрањивање епулиса и мањих
тумора
43,00
Уклањање бенигних тумора вилица
73,80
Пластика плика и френулума
18,70
Уклањање хипертрофичне мукозе
44,30
Дјелимично продубљивање
вестибулума
24,90
Транспозиција n. Mentalisa
56,30
Лијечење неуралгије н. тригеминуса
примјеном блокада
86,60
Нивелација алвеоларног гребена по
квадранту
69,80
Уклањање мукокеле синуса
48,00
Уклањање страног тијела из меких и
коштаних ткива лица и вилица
64,70
Уклањање конаца
5,20
Репозиција луксиране доње вилице
5,70
Збрињавање прелома вилица методом
жичане имобилизације
56,20
Фиксација трауматских луксираних
зуба сплинтом
62,30
Реплатанција авулзираних зуба
51,80
Уклањање имобилизационих направа
18,30
Примарна обрада ране са сутуром
20,40
Конзервативно лијечење обољења ТМЗ 20,40
Давање инјекција у терапијске /
дијагностичке сврхе
7,60

2240097
2240098
2240099
2240100
2240101
2240102
2240103
2240104
2240105
2240106
2240107

2240108
2240109

2240110
2240111
2240112

2240113
2240114
2240115
2240116
2240117
2240118
2240119
2240120
2240121
2240122
2240123
2240124
2240125
2240126
2240127
2240128
2240129
2240130
2240131
2240132
2240133
2240134
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Етиолошка дијагноза консекутивних
обољења
22,90
Примјена тестова у дијагнози орално
медицинских обољења
32,40
Елиминација иритацијаоралне слузокоже 8,30
Каутеризација ткива
8,30
Продужење клиничке круне зуба
хируршким путем
34,70
Уклањање супрагингивалног зубног
каменца по вилици
16,10
Уклањање и обрада пародонталног
џепа по зубу
12,90
Импрегнација осјетљивих дентинских
површина
2,10
Дијагностика оралних фокуса
19,10
Остеопластика и остеотомија у терапији
обољелих од пародонтопатије по зубу
6,50
Специфично вођена регенерација
пародонта уз примјену мембрана по
зубу
108,00
Бисекција зуба
22,90
Примјена коштаних имплантата у
терапији инфракоштаних
пародонталних џепова - без материјала 12,60
Латерално помјерени режањ
42,00
Режањ “дупла папила” по зубу
75,60
Модификована Widmanova режањ
операција у лијечењу пародонтопатије по зубу
22,40
Уклањање грубих поремећаја у оклузији
брушењем - по зубу
2,90
Функцијска анализа оклузије
15,50
Фиксни чувар простора
49,10
Израда и анализа студијског модела
28,40
Дијагностика оклузалних
неправилности
15,50
Анализа ортопантомографије
8,50
Ортодонски завртањ у апарату
10,80
Ортодонска опруга - перце
10,80
Израда лабијалног лука
13,00
Израда фиксационе кукице
13,00
Адаптација апарата у устима пацијента 14,20
Терапијска реадаптација ортодонског
апарата
16,60
Репаратура ортодонског апарата
14,30
Репаратура ортодонског апарата са
отиском
25,30
Додатак зуба у ортодонски апарат
5,20
Узимање отиска код новорођенчета са
конгениталним аномалијама
36,60
РВГ снимак зуба
9,50
Збрињавање пацијената са посебним
потребама у општој анестезији
172,00
Анестезија у оралној хирургији по
започетом сату
162,00
Реадаптација и реоклудација тоталне
протезе
15,50
Реадаптација и реоклудација оптуратора 15,50
Протеза са оптуратором
150,00

VI
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења.
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Т. I, II и III примјењују се од 1. јануара 2011. године,
тачка IV примјењује се од 1. јуна 2010. године, а тачка V
примјењује се од 1. априла 2011. године.
Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/015-1612-5/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.

На основу чл. 20. и 49. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99,
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 22.
Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту и партиципацији (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 54/07, 59/07, 63/08, 42/09, 101/09, 38/10 и
73/10) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор
Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на III
сједници, одржаној 31. марта 2011. године, д о н и о ј е

2240026
2240027
2240028

2240029
2240030
2240031
2240032
2240033
2240035
2240036
2240038
2240039

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПАРТИЦИПАЦИЈИ

I
У Одлуци о партиципацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/10 73/10 и 101/10) у Прилогу - Преглед учешћа осигураних лица у трошковима коришћења
здравствене заштите и осталих права из здравственог осигурања (партиципација), поглавље I - Здравствене услуге, у
дјелатности 1350 - Стоматологија, додаје се партиципација за сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
у КМ
1350017 Тоталне протезе у условима
дисгнатије вилица
183,00
1350018 Реокудација и реартикулација
готових протеза (анализа и
усклађивање оклузије)
15,50
II
У истом Прилогу и поглављу додаје се дјелатност
“2240 Завод за стоматологију” и партиципација за сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
у КМ
2240000 Први преглед специјалисте
4,00
2240001 Контролни преглед специјалисте
3,00
2240002 Консултативни преглед са писаним
мишљењем
5,00
2240003 Конзилијарни преглед у другој установи 7,00
2240010 Идентификација денталног плака
1,90
2240011 Утврђивање стања потпорних ткива
примјеном парадонталних индекса
14,20
2240012 Уклањање денталног плака са
полирањем
1,90
2240016 Испитивање виталитета зуба
0,50
2240017 Анестезија површинска - локална
спрејом
0,50
2240018 Локална инјекциона анестезија
3,00
2240019 Спроводна инјекциона анестезија
3,00
2240020 Уклањање испуна
4,20
2240021 Анализа рендгенографије зуба
0,50
2240022 Амалгамски испун на једној површини 8,30
2240023 Амалгамски испун на двије површине 10,90
2240024 Амалгамски испун на три површине
14,80
2240025 Композитни испун на предњим зубима 13,70

2240040
2240041
2240042
2240043
2240044
2240045
2240046
2240047
2240048
2240049
2240050
2240051
2240052
2240054
2240055
2240056
2240057
2240058
2240059
2240060
2240063
2240064
2240065
2240066
2240068
2240069
2240070
2240071
2240072
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Композитни испун на бочним зубима
12,60
Композитни испун са додатним
елементима за ретенцију
19,10
Надоградња фрактурираног зуба
композитним материјалом уз додатне
елементе за ретенцију
19,10
Гласјономер испун
8,80
Терапија дубоког каријеса
4,10
Интралезијска и перилезијска апликација
лијека
4,40
Привремени испун
4,00
Витална ампутација/екстирпација
13,40
Мортална екстирпација
21,70
Интерсеансно медикаментозно пуњење
канала коријена
3,20
Термокаутеризација полипа пулпе или
гингиве
2,90
Ендодонтска терапија неинфициране
пулпе по каналу
9,70
Ендодонтска терапија абрадираних зуба
по каналу
17,70
Ендодонтска терапија инфициране
пулпе по каналу
14,50
Ендодонтска терапија зуба са
компликованим каналним системима
21,20
Терапија перфорације коријена
21,20
Ретретман канала коријена по каналу
16,10
Дефинитивна оптурација каналног
система
34,50
Припрема једнокоријеног зуба за
хируршки захват
9,70
Припрема сваког наредног канала
коријена за хируршки захват
9,70
Дренажа пародонталног апсцеса
1,70
Лијечење апикалног пародонтита
једнокоријених зуба
21,00
Лијечење апикалног пародонтита
вишекоријених зуба
28,00
Уклањање страног тијела из канала
коријена
8,00
Одонтометрија
6,00
Екстракција сталних зуба
4,00
Екстракција зуба пацијентима са
системским обољењима
5,00
Компликована екстракција зуба
5,00
Хируршка екстракција зуба
19,50
Хируршка екстракција импактираних
умњака
28,00
Хируршка екстракција импактираних
очњака и других прекобројних зуба
21,00
Хируршка терапија зуба у ницању
22,00
Хируршко лијечење остеомијелита
8,00
Хируршко лијечење екстраоралних
дентогених фистула
27,60
Биопсија
6,50
Заустављање крварења
3,10
Интраорална инцизија апсцеса
3,00
Екстрорална инцизија апсцеса
8,20
Ресекција једнокоријених зуба
34,00
Ресекција једнокоријених зуба са
ретроградним затварањем
48,50
Ресекција вишекоријених зуба
45,30

15.04.2011.
2240073
2240074

2240075
2240077
2240078
2240079
2240080
2240081
2240082
2240083
2240084
2240085
2240086
2240087
2240088
2240089
2240090
2240091
2240092
2240093
2240094
2240095
2240096
2240097
2240098
2240099
2240100
2240101
2240102
2240103
2240105
2240106
2240107

2240108
2240109

2240110
2240111
2240112
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Примарна пластика ороантралне
комуникације
47,00
Примарна пластика ороантралне
комуникације са вађењем страног
тијела
55,40
Ревизија синуса Caldwell - Luc
64,70
Уклањање виличних циста
32,50
Одстрањивање епулиса и мањих
тумора
21,50
Уклањање бенигних тумора вилица
36,90
Пластика плика и френулума
9,40
Уклањање хипертрофичне мукозе
22,00
Дјелимично продубљивање
вестибулума
12,50
Транспозиција n. Mentalisa
28,20
Лијечење неуралгије н. тригеминуса
примјеном блокада
43,30
Нивелација алвеоларног гребена по
квадранту
35,00
Уклањање мукокеле синуса
24,00
Уклањање страног тијела из меких и
коштаних ткива лица и вилица
32,30
Уклањање конаца
3,00
Репозиција луксиране доње вилице
2,90
Збрињавање прелома вилица методом
жичане имобилизације
28,00
Фиксација трауматских луксираних
зуба сплинтом
31,00
Реплатанција авулзираних зуба
26,00
Уклањање имобилизационих направа
9,00
Примарна обрада ране са сутуром
10,00
Конзервативно лијечење обољења
ТМЗ
10,20
Давање инјекција у терапијске /
дијагностичке сврхе
3,80
Етиолошка дијагноза консекутивних
обољења
11,50
Примјена тестова у дијагнози орално
медицинских обољења
16,20
Елиминација иритацијаоралне
слузокоже
4,10
Каутеризација ткива
4,10
Продужење клиничке круне зуба
хируршким путем
17,50
Уклањање супрагингивалног зубног
каменца по вилици
8,10
Уклањање и обрада пародонталног
џепа по зубу
6,50
Дијагностика оралних фокуса
10,00
Остеопластика и остеотомија у терапији
обољелих од пародонтопатије по зубу
3,20
Специфично вођена регенерација
пародонта уз примјену мембрана
по зубу
54,00
Бисекција зуба
11,50
Примјена коштаних имплантата у
терапији инфракоштаних пародонталних
џепова - без материјала
6,30
Латерално помјерени режањ
21,00
Режањ “дупла папила” по зубу
37,80
Модификована Widmanova режањ
операција у лијечењу пародонтопатије по зубу
11,20

2240113
2240114
2240116
2240117
2240118
2240119
2240120
2240121
2240122
2240123
2240124
2240125
2240126
2240127
2240129
2240131
2240132
2240133
2240134
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Уклањање грубих поремећаја у оклузији
брушењем - по зубу
1,50
Функцијска анализа оклузије
7,80
Израда и анализа студијског модела
14,20
Дијагностика оклузалних неправилности 8,00
Анализа ортопантомографије
3,00
Ортодонски завртањ у апарату
5,50
Ортодонска опруга - перце
5,50
Израда лабијалног лука
6,50
Израда фиксационе кукице
6,50
Адаптација апарата у устима пацијента 7,10
Терапијска реадаптација ортодонског
апарата
8,30
Репаратура ортодонског апарата
7,00
Репаратура ортодонског апарата са
отиском
12,60
Додатак зуба у ортодонски апарат
3,00
РВГ снимак зуба
4,80
Анестезија у оралној хирургији по
започетом сату
81,00
Реадаптација и реоклудација тоталне
протезе
15,50
Реадаптација и реоклудација
оптуратора
15,50
Протеза са оптуратором
75,00

III
У истом прилогу и поглављу, у дјелатности 5214 - Физикална медицина и рехабилитација - БОД секундрани ниво, мијењају се износи партиципације код здравствених
услуга и гласе:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
у КМ
5214003 БОД секундарни ниво - рехабилитација
реуматолошких болесника
- упални реуматизам
12,00
5214004 БОД секундарни ниво - хабилитација
и рехабилитација дјеце и омладине
11,00
5214005 БОД секундарни ниво - рехабилитација
лица од кардиоваскуларних обољења
7,00
5214006 БОД секундарни ниво - лијечење у
бањама
16,00
5214007 БОД секундарни ниво - рехабилитација
постоперативних и посттрауматских
стања
9,50
5214008 БОД секундарни ниво - рехабилитација
реуматолошких болесника - остало
24,00
5214009 БОД секундарни ниво - рехабилитација
лица обољелих од псоријазе
8,00
IV
У истом прилогу, поглавље II - Ортопедска и друга помагала, потпоглавље 6030 - Ортотичка помагала, додаје се
партиципација за помагало, како слиједи:
Шифра
Врста помагала
Партиципација
у КМ
6030100 Стакла за корекцију ±0,5 D до ±2 D
0,50
У истом прилогу и поглављу, потпоглавље 6050 - Стоматолошке надокнаде, додаје се партиципација за помагало, како слиједи:
Шифра
Врста помагала
Партиципација
у КМ
6050008 Оптуратор плоча без зуба
50,00
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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Т. I и III примјењују се од 1. јануара 2011. године, тачка II примјењује се од 1. априла 2011. године, а тачка IV ће
се почети примјењивати осмог дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/015-1612-6/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.

На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда здравственог
осигурања Републике Српске, на III сједници, одржаној 31.
марта 2011. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
У БОЛНИЧКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У 2011. ГОДИНИ

I
У Одлуци о начину финансирања здравствених услуга
у болничком сектору Републике Српске у 2011. години
(“Службени гласник Републике Српске”, број 26/11) у Прилогу број 2. - Номенклатура по услугама, у дјелатности
2010 - Консултативно-специјалистичка дјелатност - интерно, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2010001 Први преглед доктора специјалисте
22,00
2010010 Вађење/стављање катетера
2,00
2010151 Ергометрија
37,90
2010190 Тестови скрининга на окултна
крварења, жучне боје и др.
4,10
2010825 Ултразвук кардиолошки
50,00
2010905 Haemocult тест
18,40
2010909 Ехокардиографија (стандардни
униполарни или прекордијални одводи) 31,90
2010910 Холтер-мониторинг
60,00
У истом прилогу, у дјелатности - 2030 - КСЗ - Општа и
абдоминалана хирургија, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2030001 Први преглед
22,00
2030039 Примарна обрада ране/без сутуре
14,30
2030047 Примарна обрада ране са сутуром
21,50
2030055 Електрокаутеризација
9,20
2030060 Примарна обрада веће ране са сутуром 55,30
2030063 Секундарна обрада ране
17,40
2030080 Обрада средње опекотине II степена
27,60
2030128 Хируршка обрада инфициране ране
21,50
2030136 Блокада нерва
9,20
2030144 Вађење страног тијела из меких
дијелова тијела
24,60
2030152 Одстрањење бенигних тумора меких
ткива
44,00
2030160 Скидање обољелог и ураслог нокта
16,40
2030205 Превијање мање ране
10,20
2030206 Превијање средње велике ране уз
аналгезију
27,60
2030208 Хируршка обрада декубитуса и гангрене33,80
2030215 Екстирпација лимфних жлијезда, бурзе
или хигрома
29,70

2030220
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Скидање конаца /или granulomea
e ligaturae/
3,10
У истом прилогу, у дјелатности - 2110 - Пнеумофтизиологија, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2110001 Први преглед доктора специјалисте
22,00
2110172 Гасна анализа без оптерећења
2,10
2110220 Вјежбе дисања
6,10
2110300 Мјерење врш. протока (PEF)
3,60
2110305 Бронхопровокацијски тестови (NBPT,
и фармакодинамски-BDT)
22,50
У истом прилогу, у дјелатности - 2120 - КСЗ - Неурологија, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2120038 Одређивање грубе мишићне снаге
мануелном методом
2,00
2120119 Простигмински тест
2,00
2120120 Први преглед
22,00
2120161 Електромиографија по регији
33,80
2120167 Ултразвук транскранијални васкуларни Доплер
60,00
У истом прилогу, у дјелатности - 2140 - КСЗ - ОРЛ,
бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2140055 Вађење страног тијела из ждријела
10,20
2140071 Апликација лијека у ухо и нос
2,00
2140098 Хемостаза крв. из носа, туширањем
лапизили електрокаутер.
10,20
2140152 Промјена каниле и тоалета
5,10
2140160 Репозиција прелома носних костију
10,20
2140195 Отомикроскопија
7,20
2140209 Отомикроскопија са аспирацијом
15,40
2140320 Први преглед
22,00
У истом прилогу, у дјелатности - 2142 - КСЗ - Аудиологија, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2142023 Аудиометријско испитивање слуха
код одрасле особе
9,20
2142074 Тимпанометрија и и рефлекс
стапедиуса
23,50
2142104 Одређивање слушног апарата
14,30
2142120 Вестибулометрија калоријски тест
9,20
У истом прилогу, у дјелатности - 2150 - КСЗ - Офталмологија, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2150001 Први преглед
22,00
2150069 Давање супконјуктивалних инјекција
7,20
2150086 Вађење страних тијела из ока
11,30
2150131 Механичко одстрањивање и испирање
хемијских агенаса из ока
25,60
2150255 Преглед коморног угла
9,20
2150263 Скијаскопија
18,40
2150298 Тонометрија
3,10
2150344 Одређивање и прописивање наочала
7,20
2150360 Одређивање и прописивање наочала
код астигматизма
18,40

15.04.2011.
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Директна офталмоскопија, преглед
очног дна (fundus)
11,30
2150409 Преглед на биомикроскопу
3,10
2150412 Компјутерско одређивање рефракције
2,00
2150420 Мјерење закривљености рожњаче
4,10
2150480 Флуоресцеинска проба
12,30
2150522 Амслерова решетка
1,00
2150602 Епилација цилија
2,00
2150621 Schirmerov тест
4,10
2150625 Seidlov тест
3,10
2150832 Испитивање конвергенције
(ПП конвергенције и ПП акомодације)
2,00
2150995 Одређивање видне оштрине на
оптотипу
4,10
У истом прилогу, у дјелатности - 2160 - КСЗ - Ортопедија, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2160001 Први преглед
22,00
2160056 Пункција зглоба
13,30
2160099 Стављање имобил. код дисторзија
10,20
2160145 Шанцов овратник
15,40
2160269 Репозиција и надлактични гипс
31,70
2160323 Подлактични гипс лонгета
18,40
2160331 Тутор гипс
26,60
2160340 Гипс лонгета за шаку и прсте
18,40
2160358 Репозиција и дуга наткољена лонгета
18,40
2160374 Репозиција и висока гипс чизма
28,70
2160382 Репозиција и Sarmiento гипс
28,70
2160404 Репозиција и поткољена гипс чизма
22,50
2160420 Гипсана ципела
17,40
2160447 Matzen завој
14,30
2160471 Корекција раније постављеног гипса
10,20
2160498 Скидање затворен. гипса
2,00
2160502 Desault завој или гипс
15,40
2160503 Подлактични функционални гипс
18,40
2160505 Наткољенични функционални гипс
23,50
У истом прилогу, у дјелатности - 2170 - КСЗ - Урологија, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2170001 Први преглед
22,00
2170035 Цистоскопија
181,20
2170036 Уретроскопија
181,20
2170159 Пункција хидрокеле
81,90
2170167 Frenulum breve
85,00
2170213 Меатотомија
143,30
2170221 Парафимоза, мануелне репозиције
2,00
2170222 Дорзалне инцизије-парафимозе
14,30
У истом прилогу, у дјелатности - 2180 - Дерматовенерологија, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2180049 Узимање материјала за бактериолошку,
микробиолошку или цитолошку анализу
у орд.
1,70
2180065 Микроскопска анализа препарата на
гонореју по Grammu
7,60
2180073 Микроскопска анализа нативног
препарата на гљивице или trihomonas
vaginalis
7,60

2180095
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Нативни препарат на Sarcoptes scabiei
и Demodex folliculorum
7,80
2180111 Екскохлеација verrucae vulgaris
19,00
2180120 Екскохелација већег броја verruca
31,80
2180154 Екскохлеација већег броја
палмоплантарних verruca vulgaris
25,40
2180170 Електрокаутеризација или
термокаутеризација фиброма,
verucae или бенигних тумора
7,60
2180235 Дијагностика Woodovom лампом
9,20
2180316 Инцизија acnae conglobatae уз
чишћење лица
22,30
2180502 Физикални тест (топло, хладно,
притисак, напор, тест знојењем)
10,30
2180516 Примјена локалне терапије
12,40
2180537 Хемијска аблација нокта
8,80
2180552 Фотодокументација (фотографисање
и фотографско праћење кутаних
промјена)
13,30
2180567 Узимање материјала са коже и
видљивих слузокожа за миколошки
и бактериолошки преглед и
дијагностика
34,80
2180568 Узимање материјала са кожних аднекса
(длака, нокат) за миколошки преглед
и дијагностика
34,80
2180570 Tzancov тест AIDS-a
34,80
2180573 Алерголошко тестирање prick методом 27,40
2180574 Епикутани алерголошки тестови
82,20
2180576 Криотерапија по сеанси до пет лезија 25,30
2180586 Обрада улцерације
25,30
2180591 Апликација хидроколоидног фластера
на улцерацију
22,10
2180593 Узимање мјера за еластичне чарапе са
градуисаном компресијом уз
одређивање компресионе класе
10,50
2180594 Трајна компресивна бандажа
25,30
У истом прилогу, у дјелатности - 2300 - Радиологија,
бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
2300710 ЦТ преглед главе; Ц кичме; Тх кичме,
ЛС кичме
106,60
2300711 ЦТ преглед хипофизе
106,60
2300712 ЦТ преглед ПЦ угла; назофарингса;
орбита; параназалних шупљина;
паротидне жљезде; ангио главе и
стандардно главе; ангио и стандардно
врата; кичме; мyело ЦТ
106,60
2300713 ЦТ преглед врата; торакса,плућа;
горњег абдомена (јетра, слезена,
бубрези, панкреас, надбубрези); мале
карлице; екстремитета
106,60
2300715 Компјутеризована томографија (ЦТ) 183,00
2300716 Компјутеризована томографија са
ЦТ контрастом
268,50
У истом прилогу, у дјелатности - 3080 - Педијатрија,
додају се услуге, како слиједи:
Шифра
Назив услуге
Бодови
3080073 Ултразвучна микциона цистографија
са Левовистом
136,20
3080074 UROFLOW
49,80
3080075 Комјутеризовани ехокардиографски
преглед дјетета до једне г. старости
50,70
3080076 Фетална ехокардиографија
51,20
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3080077

Едукативни рад са групом у склопу
тимова за хронично обољелу дјецу Тим за дијабетес (петодневна
ACCU-CHEK едукација, глукозни
сензор и едукација хране)
482,20
3080078 Инзулинска пумпа 200 мин. / 7дана
129,10
3080079 Психоедукативни рад са групом у
склопу тимова за хронично обољелу
дјецу - Тим за дијабетес (цјелокупан
третман - пет дана)
205,40
3080080 Групна едукација обољелих од ДМ
тип 1 (цјелокупан третман кроз
пет дана)
1.467,60
3080081 Узимање желучаног испирка и
спутума на KAB, LB и LÖW
31,20
3080082 Математички прорачун енергетских
потреба и потреба у градивним и
заштитним материјалима
15,00
3080083 Израда дневног јеловника (три главна
оброка, и 2 међуоброка) са уопштеним
препорукама за правилну исхрану и
начин припреме намирница
75,00
3080084 Израда седмичног јеловника
515,00
3080085 Израда дневног јеловника - до три ризична
фактора
95,00
3080086 Израда дневног јеловника - три и више
ризичних фактора
125,00
3080087 Први преглед доктора супспецијалисте
за исхрану
24,10
3080088 Контролни преглед доктора
супспецијалисте за исхрану
33,40
3080089 Мјерење крвног притиска
3,10
3080090 Антропометријска мјерења (тјелесне
висине, тјелесне масе, обим струка,
обим кукова, мјерење кожних набора
на четири тачке)
3,60
3080091 Планиран развој - интервју медицинске
сестре
9,90
3080092 Едукација болесника/чланова породице
о правилном начину исхране
16,60
У истом прилогу, у дјелатности - 3340 - Радиологија,
бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
Назив услуге
Бодови
услуге
3340287 Магнетна резонанца без контраста
299,50
3340288 Магнетна резонанца са контрастом
361,50
II
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 1. априла до 31. децембра 2011. године.
Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/015-1612-7/11
31. марта 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора
Оливера Марковић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у
предмету број АП 1520/08, рјешавајући апелацију “Mediamara “
д.о.о. Копер, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
члана 59. став 2. алинеја 2. и члана 61. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија и
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- Мирсад Ћеман, судија,
на сједници одржаној 9. фебруара 2011. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Усваја се апелација “Mediamara” д.о.о. Копер.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3.е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у односу на доношење одлуке у разумном року у извршном поступку окончаном
Рјешењем Кантоналног суда у Тузли број 03 0 Ип 003978 08 Пж од
24. новембра 2010. године.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. “Mediamar” д.о.о. Копер (у даљем тексту: апелант) из Републике Словеније, којег заступају адвокати Горан Јездић и Владо
Матузовић, поднио је 26. маја 2008. године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) због дужине трајања извршног поступка који се води код Општинског суда
у Тузли (у даљем тексту: Општински суд) број 032-Ип-08-000064.
Апелант је допунио апелацију 28. августа 2008. године и 17. јануара 2011. године. Предметни поступак је у међувремену окончан
Рјешењем Кантоналног суда у Тузли (у даљем тексту: Кантонални
суд) број 03 0 Ип 003978 08 Пж од 24. новембра 2010. године.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од
Општинског суда је затражено 29. маја и 23. јула 2008. године да
достави одговор на апелацију.
3. Општински суд је 19. августа 2008. године доставио одговор на апелацију.
4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговор
Општинског суда достављен је апеланту 27. августа 2008. године.
5. Уставни суд је 6. октобра 2010. године, у складу са чланом
22. став 1. Правила Уставног суда, од Општинског суда затражио
доставу списа број 032-Ип-08-000064.
6. Општински суд у остављеном року који је истекао 19. октобра 2010. године није доставио Уставном суду на увид спис број
032-Ип-08-000064.
7. На основу члана 33. Правила Уставног суда, од Кантоналног
суда је затражена достава података на околности доношења одлуке по апелантовој жалби изјављеној против Рјешења Општинског
суда број 032-Ип-08-000064 од 16. маја 2008. године. Кантонални
суд је доставио тражене податке Уставном суду 22. новембра 2010.
године, те га обавијестио да се спис Општинског суда налази код
тог суда ради рјешавања поводом жалбе.
8. С обзиром на наведено, Уставни суд је 29. новембра 2010.
године затражио од Кантоналног суда доставу списа Општинског
суда број 032-Ип-08-000064, те доставу одговора на апелацију.
Кантонални суд је 3. децембра 2010. године доставио Уставном суду копију списа Општинског суда, те обавијестио Уставни суд да
је на сједници вијећа одржаној 24. новембра 2010. године донио
одлуку о апелантовој жалби, али да је није доставио Уставном суду.
9. На тражење Уставног суда Кантонални суд је 17. децембра
2010. године доставио Уставном суду Рјешење тог суда број 03 0
Ип 003978 08 Пж од 24. новембра 2010. године. Предметно рјешење је достављено апеланту 13. децембра 2010. године.
III - Чињенично стање
10. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин.
Успостављање заложног права
11. Рјешењем Општинског суда број Ип-1017/02 од 16. августа
2002. године одређено је осигурање новчаног потраживања од
400.000,00 евра заложног повјериоца “ Bank Winter & CO” Беч,
Аустрија, према заложном дужнику “Ливници челика” д.о.о. Тузла, пописом и укњижбом заложног права на непокретностима у
државној својини са правом располагања у корист заложног дужника, означеним као к.ч. број 1923/1, економско двориште, површине 32.901 м2, уписаним у зк. улошку број 11479 к.о. Тузла (у
даљем тексту: предметне непокретности), у корист заложног повјериоца “ Bank Winter & CO” Беч, Аустрија. Одређено је да ће,
уколико заложни дужник не испуни прихваћене обавезе под усло-
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вима прецизно регулисаним закљученим уговором о кредиту од
23. јула 2002. године, предметно рјешење имати својство извршног наслова, те да ће на основу њега и споразума повјерилаца и
дужника повјерилац моћи захтијевати продају заложених непокретности у извршном поступку, све до потпуног намирења. Заложном дужнику је, под пријетњом кривичном одговорношћу, забрањено да располаже заложеним непокретностима. Констатовано је
да је предметно рјешење правоснажно и извршно даном доношења.
12. Рјешењем Службе за геодетске и имовинскоправне послове Општине Тузла (у даљем тексту: Служба) број Дн: 1347/2002 од
16. августа 2002. године Рјешење Општинског суда број Ип1017/02 од 16. августа 2002. године је спроведено кроз земљишне
књиге.
Извршни поступак
13. На основу правоснажног рјешења Општинског суда “ Bank
Winter & CO” Беч, Аустрија (у даљем тексту: тражилац извршења), 10. марта 2005. године Општинском суду поднио је предлог за
извршење Рјешења Општинског суда број Ип-1017/02 од 16. августа 2002. године против “Ливнице челика” д.о.о. Тузла (у даљем
тексту: извршеник) ради намирења новчаног потраживања. Тражилац извршења је предложио да суд донесе рјешење о извршењу
којим ће дозволити извршење на предметним (заложеним) непокретностима извршеника (к.ч. број 1923/1, економско двориште
површине 32.901 м2, уписаним у зк. улошку број 11479 к.о. Тузла)
забиљежбом рјешења о извршењу у земљишној књизи, утврђивањем вриједности предметних непокретности, те продајом и намирењем тражиоца извршења из средстава добијених продајом.
14. Закључком Општинског суда број Ип.175/05 од 30. јуна
2005. године наложено је тражиоцу извршења да у року од 15 дана достави записник о пљенидбеном попису непокретности по
Рјешењу тог суда број Ип-1017/02 од 16. августа 2002. године и
посједовни лист број 221 к.о. Тузла IV.
15. Поднеском од 5. јула 2005. године тражилац извршења је
доставио тражени посједовни лист, те обавијестио суд да не посједује записник о пљенидбеном попису.
16. Закључком суда од 6. септембра 2005. године наложено је
тражиоцу извршења да достави земљишнокњижни извод за предметне непокретности са правом располагања уписаном на извршеника будући да је у достављеном земљишнокњижном изводу уписано право коришћења у корист извршеника.
17. Поднеском од 16. септембра 2005. године тражилац извршења је изнио своја схватања везана за чињенична и правна питања предметног поступка, те предложио хитно поступање Општинског суда.
18. Рјешењем Општинског суда број Ип-175/05 од 3. октобра
2005. године одбијен је предлог тражиоца извршења за дозволу
извршења са образложењем да тражилац извршења није суду доставио уредну документацију и није доказао да су се испунили
услови за промјену земљишнокњижног стања у складу са чланом
70. став 2. Закона о извршном поступку (у даљем тексту: ЗИП), односно да суду није достављена посебна одлука или рјешење
управног органа о брисању државне и упису приватне својине.
Наведено је да би тек у случају доставе такве документације били
испуњени услови за промјену земљишнокњижног стања и спровођење извршења по Рјешењу Општинског суда број Ип-1017/02 од
16. августа 2002. године због чега је одбијен предлог тражиоца за
доношење рјешења о извршењу.
19. Одлучујући о жалби тражиоца извршења од 11. октобра
2005. године, Кантонални суд је донио Рјешење број Пж. 202/05 од
28. априла 2006. године којим је жалбу уважио и предмет вратио
првостепеном суду на поновни поступак. Образложено је да је
преурањен закључак првостепеног суда да непокретност из извршне исправе није својина извршеника, нити да та непокретност
није подобна за извршење, због наводног статуса предмета хипотеке као неизграђеног земљишта у друштвеној својини. С обзиром
на то да по закључку Кантоналног суда образложење првостепеног рјешења о томе не садржи ваљане разлоге, предмет је враћен
Општинском суду на поновни поступак. Спис је враћен Општинском суду 15. јуна 2006. године.
20. Општински суд је 22. јуна 2006. године запримио поднесак
са приложеним уговором којим је обавијештен да је ранији тражилац извршења “ Bank Winter & CO” Беч, Аустрија, закључио уговор са апелантом о уступању потраживања, те да, сходно наведеном, од тог момента апелант у предметном поступку има позицију тражиоца извршења. Апелант је поднеском од 28. августа 2006.
године тражио да суд одмах одобри предложено извршење, истичући да је од подношења предлога за извршење протекло више од
18 мјесеци, а од доношења рјешења Кантоналног суда којим је
предмет враћен на поновни поступак више од три мјесеца.
21. Суд је, затим, заказао два рочишта, за 5. и 18. септембар
2006. године, те наложио извршенику да достави документацију
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везану за поступак приватизације извршеника, те у два наврата
код Земљишнокњижног уреда ургирао да достави комплетан зк.
извод за предметне непокретности а од надлежне општинске службе више пута (6. децембра 2006. године, 8. јануара, те 7, 13. и 20.
фебруара 2007. године) податке да ли је предметна непокретност
(к.ч. број 1923/1 – економско двориште) утврђена као земљиште за
редовну употребу.
22. Апелант је 5. јануара 2007. године поново ургирао узимање предмета у рад, истичући да је од доношења рјешења Кантоналног суда протекло више од седам мјесеци.
23. Суд је одржао рочиште 30. марта 2007. године на којем је
саслушао представника надлежне општинске службе.
24. Рјешењем Општинског суда број 032-Ип-06-0-000 360 од
5. априла 2007. године (а не како очигледно погрешно пише 5.
априла 2006. године) донесеним у поновном поступку одбијен је
апелантов предлог за доношење рјешења о извршењу на основу
извршне исправе – Рјешења број Ип-1017/02 од 16. августа 2002.
године. У образложењу рјешења је наведено да је претходно рјешење тог суда донесено у предметној правној ствари укинуто Рјешењем Кантоналног суда број Пж. 202/05 од 28. априла 2006. године, те да је 22. јуна 2006. године Општински суд запримио поднесак са приложеним уговором којим је обавијештен да је ранији
тражилац извршења “Bank Winter & CO” Беч, Аустрија, закључио
уговор са апелантом о уступању потраживања, те да, сходно наведеном, од тог момента апелант у предметном поступку има позицију тражиоца извршења. Даље је наведено да је у вријеме заснивања заложног права апелантов предник имао уписано само право
располагања (које је једнако својини) на зградама, али не и на
предметним непокретностима (к.ч. број 1923/1, економско двориште) на којим постоји само право коришћења које, према тадашњим позитивноправним прописима, није једнако праву својине.
Истакнуто је да заложно право не може настати без претходног
конституисања права својине на заложеној непокретности која мора бити у промету. Такође је наведено да предметно земљиште, које служи за редовну употребу свих објеката у кругу извршеника,
није у промету, будући да се ради о градском грађевинском земљишту које дијели правну судбину зграде.
25. Апелант је 18. априла 2007. године против рјешења Општинског суда о одбијању предлога за доношење рјешења о извршењу поднио жалбу. Спис је 20. јула 2007. године достављен Кантоналном суду на надлежно поступање.
26. Поднеском од 14. септембра 2007. године апелант је код
Кантоналног суда ургирао доношење одлуке о жалби, истичући да
тај суд по други пут одлучује у конкретном спору.
27. Рјешењем Кантоналног суда број 003-0-Пж-07-000155 од
9. јануара 2008. године уважена је апелантова жалба, укинуто Рјешење Општинског суда број 032-Ип-06-0-000 360 од 5. априла
2006. године, те је предмет враћен првостепеном суду на поновни
поступак. Истакнуто је да апелант у жалби основано указује да је
првостепени суд онемогућио апеланта да расправља пред судом о
чињеницама, будући да није позвао апелантовог пуномоћника на
расправе одржане 18. септембра 2006. године и 30. марта 2007. године. Спис је враћен Општинском суду 29. јануара 2008. године.
28. Поднеском од 25. фебруара 2008. године апелант је ургирао наставак поступка.
29. Општински суд је у поновном поступку одржао расправу
10. априла 2008. године, те је донио Рјешење број 032-Ип-08000064 од 16. маја 2008. године којим је поново одбио апелантов
предлог за доношење рјешења о извршењу којим ће дозволити
извршење на заложеним непокретностима извршеника утврђивањем вриједности предметних непокретности, те продајом и намирењем тражиоца извршења из средстава добијених продајом уз забиљежбу рјешења о извршењу у земљишној књизи. Наведено је да
је, сходно упутама датим у рјешењу Кантоналног суда, у поновном поступку, Општински суд одржао расправу 10. априла 2008.
године. Такође је истакнуто да је утврђено да је вриједност предметне парцеле (к.ч. број 1923/1, економско двориште) била обухваћена-одобрена почетним билансом у поступку приватизације,
да предметна парцела служи за редовну употребу свих објеката
извршеника, да стога не постоје законске сметње да се сада и на
парцели упише својина извршеника, али да земљиште дијели судбину зграде (принцип правног јединства непокретности), те да не
постоји законска могућност да се прода, односно оптерети хипотеком земљиште или дио земљишта које служи за редовну употребу зграде.
30. Апелант је 27. маја 2008. године поднио жалбу против Рјешења Општинског суда број 032-Ип-08-000064 од 16. маја 2008.
године.
31. Рјешењем Кантоналног суда број 03 0 Ип 003978 08 Пж од
24. новембра 2010. године одбијена је апелантова жалба и потврђено Рјешење Општинског суда број 032-Ип-08-000064 од 16. маја 2008. године. Образлажући своју одлуку, Кантонални суд је пр-
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венствено навео да, према оцјени тог суда, апелант нема активну
легитимацију у предметном извршном поступку, будући да споразум који је закључио са првобитним тражиоцем извршења о уступању потраживања од 18. маја 2006. године није никада спроведен
у земљишним књигама, нити су извршени пренос и упис заложног
права и упис хипотеке на предметним непокретностима. Наведено је да истовремени пренос хипотеке заједно са потраживањем
које је њоме осигурано према члану 473. Закона о облигационим
односима (у даљем тексту: ЗОО) нема значење преношења хипотеке по сили самог закона ex lege, будући да је апеланту, осим
правног основа за стицање хипотеке, потребан и начин тог стицања (modus aquirendi), а то је упис преноса хипотеке у земљишне
књиге. Даље је наведено да је правилан закључак првостепеног
суда да рјешење Општинског суда од 16. августа 2002. године, којим је укњижено и заложно право, није спроводиво на начин на који је то захтијевано предлогом за извршење, будући да објекат хипотеке могу бити само непокретности које се налазе у промету.
Истакнуто је да је неизграђено градско грађевинско земљиште, како је у свом налазу предметно земљиште третирао вјештак процјенитељ, у државној својини ван промета, те стога не може бити
предмет хипотекарног залагања а такви правни послови су ништави у смислу члана 1. Закона о грађевинском земљишту, односно
члана 103. ЗОО. С друге стране је наведено да није спорно да се
цијели комплекс земљишта и свих непокретности извршеника води као изграђено градско грађевинско земљиште на којем постоји
трајно право коришћења (члан 57. Закона о грађевинском земљишту) и оно се може хипотекарно оптеретити само зградом (члан
42. Закона о грађевинском земљишту). Истакнуто је да градско
грађевинско земљиште на којем је изграђена зграда дијели правну
судбину те зграде, те се, дакле, може пренијети – отуђити само заједно са зградом, а хипотеком се не може оптеретити само земљиште које служи за редовну употребу.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
32. Апелант наводи да, “иако су од подношења предлога за
извршење протекле више од три године и упркос бројним апелантовим ургенцијама, овај поступак још увијек није окончан, односно још није правоснажно одлучено да ли се извршење одређује,
односно да ли се допушта или не. Необјашњиве су упорност и
истрајност Општинског суда Тузла да не дозволи извршење у овој
правној ствари”. Апелант сматра да је, због дужине трајања поступка, повријеђено његово право на “суђење у разумном року”
као један од елемената права на правично суђење из члана II/3.е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода ( у даљем тексту:
Европска конвенција). Даље, апелант сматра да му је повријеђено
и право на имовину из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и
члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију, јер не може да
врати средства које је пласирао извршенику по основу кредита.
Апелант предлаже да суд утврди кршење члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. Европске конвенције у односу на доношење одлуке у разумном року. У допуни апелације од 17. јануара 2011. године апелант је обавијестио Уставни суд да је овај
извршни поступак окончан Рјешењем Кантоналног суда број 03 0
Ип 003978 08 Пж од 24. новембра 2010. године, те је доставио копију тог рјешења.
b) Одговор на апелацију
33. Кантонални суд, приликом доставе списа Општинског суда Уставном суду, првенствено је навео да му уз поднесак није
“достављена апелација, па из тих разлога нисмо у могућности да
се изјаснимо на наводе апелације у погледу кршења права за које
апелант сматра да су му повријеђена”. Даље, Кантонални суд је
навео да је “предмет Општинског суда у Тузли број 032-Ип-08000064 који је достављен ради рјешавања жалбе у овом суду заведен под пословним бројем 03 0 Ип 003978 08 Пз и у том предмету сједница Вијећа одржана је 24.11.2010. године. Одлука која је
донесена у сједници Вијећа биће урађена у законском року од 30
дана и благовремено достављена странкама”. С обзиром на то да
се у овом поступку апелант жалио због повреде права на “суђење
у разумном року”, Уставни суд је ово изјашњење Кантоналног суда третирао као одговор на апелацију.
34. Општински суд је навео хронологију предметног поступка,
да је више пута (два) доносио рјешење којим је одбијао предлог за
извршење, а која су у жалбеном поступку укинута и предмет враћен
том суду на поновни поступак, те истакао да је у коначници, поступајући по упутама датим у Рјешењу Кантоналног суда број 003-0Пж-07-000155 од 9. јануара 2008. године, у поновном поступку одржао рочиште 10. априла 2008. године и након тога 16. маја 2008. године донио Рјешење број 032-Ип-08-000064 којим је одбио предлог
за извршење. Наведено је да је “од подношења предлога за извршење па до данас у овом извршном предмету суд поступао, те доносио
одлуке поводом поднесеног предлога за извршење”, те да се у конкретном случају не ради о кршењу права на доношење одлуке у разумном року из члана 6. Европске конвенције.
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V - Релевантни прописи
35. Закон о извршном поступку (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 32/03 и 33/06) у релевантном дијелу гласи:
Члан 5.
Хитност и редослијед поступања
(1) У поступку извршења суд је дужан да поступа хитно.
(2) Суд је дужан да предмете узима у рад редом како их је примио, осим ако природа потраживања или посебне околности захтијевају да се поступи другачије.
Члан 15.
Рокови поступања
Суд је по правилу дужан да о приједлогу за извршење одлучи
у року од осам дана, а о приговору у року од 15 дана од дана испуњавања увјета да се о приговору одлучи.
Члан 21. став 1.
У извршном поступку на одговарајући начин примјењују се
одредбе Закона о парничном поступку, ако овим законом није
друкчије одређено.
Члан 64.
Довршење извршења
Поступак извршења сматра се завршеним правоснажношћу
одлуке о одбацивању или одбијању извршног приједлога, провођењем извршне радње којом се извршење довршава или обуставом извршења.
VI - Допустивост
36. У складу са чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.
37. У складу са чланом 16. став 1. Правила Уставног суда, Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме побија, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у року од 60 дана
од дана када је подносилац апелације примио одлуку о посљедњем
дјелотворном правном лијеку који је користио.
38. У складу са чланом 16. став 3. Правила, Уставни суд може
изузетно разматрати апелацију и када нема одлуке надлежног суда уколико апелација указује на озбиљна кршења права и основних слобода које штити Устав Босне и Херцеговине или међународна документа која се примјењују у Босни и Херцеговини. Апелант се Уставном суду обратио због чињенице да извршни поступак поводом његовог захтјева за извршење правоснажне пресуде
неразумно дуго траје, односно да се одлука не доноси у “разумном
року”, у смислу члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана
6. став 1. Европске конвенције.
39. С обзиром на наведено, Уставни суд сматра да је предметна апелација допустива у смислу члана 16. став 3. Правила Уставног суда у односу на доношење одлуке у разумном року као једном од аспеката права на правично суђење из члана II/3.е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције. Коначно, апелација у овом дијелу испуњава и услове из члана 16. ст.
2. и 4. Правила Уставног суда, јер није очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други формални разлог због којег апелација није допустива.
VII - Меритум
40. Апелант сматра да је, због дужине трајања поступка, повријеђено његово право на “суђење у разумном року” као један од
елемената права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне
и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције. При томе је
навео да, иако су од подношења предлога за извршење протекле
више од три године и упркос бројним апелантовим ургенцијама,
овај поступак још увијек није окончан, односно још није правоснажно одлучено да ли се извршење одређује, односно да ли се
допушта или не.
Право на правичан поступак
41. Члан II/3.е) Устава Босне и Херцеговине:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и слободе из става 2. овог члана, што укључује:
е) Право на правично саслушање у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.
Члан 6. став 1. Европске конвенције у релевантном дијелу гласи:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или
основаности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има
право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним, законом установљеним судом.
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42. Уставни суд запажа да се у конкретном случају ради о апелантовом захтјеву да се у извршном поступку омогући извршење
правоснажног и извршног рјешења Општинског суда о успостављању заложног права на непокретностима извршеника а ради
осигурања апелантовог новчаног потраживања, односно његовог
правног предника, па је члан 6. став 1. Европске конвенције примјењив у овом предмету.
Доношење одлуке у разумном року
43. Уставни суд наглашава да се, према конзистентној пракси
Европског суда за људска права (у даљем тексту: Европски суд) и
Уставног суда, разумност дужине трајања поступка мора оцјењивати у свјетлу околности појединог предмета, водећи рачуна о
критеријумима успостављеним судском праксом Европског суда,
сложености предмета, понашању страна у поступку и надлежног
суда или других јавних власти, те о значају који конкретна правна
ствар има за апеланта (види, Европски суд, Микулић против
Хрватске, апликација број 53176/99 од 7. фебруара 2002. године,
Извјештај број 2002-I, став 38.).
а) Период који се узима у обзир
44. У конкретном случају није спорно да апелант посједује
правоснажну и извршну судску одлуку - рјешење о успостави заложног права на непокретностима извршеника. У вези с тим,
Уставни суд запажа да је апелантов правни предник поднио предлог за извршење правоснажне пресуде 10. марта 2005. године, а
да је поступак окончан Рјешењем тог суда број 03 0 Ип 003978 08
Пж од 24. новембра 2010. године. Према томе, предметни извршни поступак је трајао пет година, осам мјесеци и 14 дана.
b) Анализа дужине трајања поступка
45. Оцјењујући сложеност овог предмета, Уставни суд сматра
да са аспекта правних питања која покреће овај предмет, а који
подразумијева расправљање о правним питањима везаним за примјену не само ЗИП-а већ и материјалних прописа (првенствено Закона о грађевинском земљишту и Закона о својинскоправним односима), спада у категорију релативно сложених.
46. Посматрајући апелантово понашање, односно његовог
правног предника, Уставни суд, имајући у виду чињенице конкретног предмета, као и садржину одговора на апелацију надлежних судова, закључује да апелант својим понашањем није допринио дужини предметног поступка.
47. С друге стране, Уставни суд сматра да је окончање предметног извршног поступка у разумном року, а који по изричитој
законској норми спада у категорију хитних предмета, од изузетне
важности за апеланта, будући да је исход поступка од кључне важности за остваривање апелантовог права на намирење дуга, проистеклог из заложног права апелантовог предника на непокретностима извршеника, а које је пренесено на апеланта уговором о
уступању потраживања.
48. Посматрајући понашање редовних судова, Уставни суд запажа да је Општински суд у релативно кратким роковима, мада не
у законом прописаним роковима, предузимао послове из своје
надлежности (више пута тражио допуну документације од апеланта и од надлежних органа, одржао више расправа, те у току поступка донио три првостепене одлуке). Даље, евидентно је да је
Кантонални суд у току поступка, такође, донио три другостепене
одлуке при чему је одлуку о жалбама у прва два случаја донио у
релативно кратком, мада не законском року (више од шест, односно осам мјесеци). Међутим, Уставни суд сматра да је Кантоналном суду за рјешавање апелантове посљедње жалбе (од 27. маја
2008. године) требао непримјерено дуги рок од двије године и пет
мјесеци, који се у конкретном случају не може сматрати “разумним” особито имајући у виду да је Кантонални суд располагао сазнањима да је у дотадашњем току поступка већ два пута укидао
рјешења првостепеног суда, те да је, с обзиром на ту околност, морао исказати већи степен ажурности, односно промптно поступити по апелантовој жалби, што је очигледно пропустио учинити.
Стога, Уставни суд сматра да је укупна дужина жалбених поступака допринијела свеукупном трајању конкретног извршног поступка. Уставни суд напомиње да стално враћање на поновни поступак
може учинити правне лијекове илузорним, а поступак бесконачним и беспредметним. Само у изузетним случајевима укидање и
поништавање одлука, враћање нижестепеним органима и понављање поступка може бити оправдано поготово ако се ради о хитним поступцима као што је извршни поступак (види Одлуку
Уставног суда Босне и Херцеговине број АП 1360/06 од 13. децембра 2007. године, тачка 86, “Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 12/08). Због наведеног, редовни судови у конкретном
случају морали су исказати већи степен ажурности, те уложити
додатни напор како би поступак ријешили у разумном року.
49. У вези с тим, Уставни суд понавља да у извршном поступку, због саме његове природе, треба поступати хитно (види,
Европски суд за људска права, Comingersoll S.A. против Португалије, став 23, 2000. година). Наведено је регулисано чланом 5.
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ЗИП-а. Стога, Уставни суд закључује да је дужина предметног извршног поступка, који траје пет година, осам мјесеци и четрнаест
дана, a priori ван “разумног рока” и његова би дужина могла да се
оправда само у изузетним околностима. Међутим, у конкретном
случају Уставни суд не налази те изузетне околности. Стога, оцјењујући понашање редовних судова у цјелини, независно од чињенице да су судови у појединим фазама поступка исказивали одређену ажурност, мада ни у тим периодима нису поступали у законом прописаним роковима, те имајући у виду да апелант својим
понашањем није допринио дужини поступка, Уставни суд сматра
да се дужина предметног извршног поступка који се, дакле, сматра хитним, а који је трајао пет година, осам мјесеци и четрнаест
дана, може у цијелости приписати редовним судовима.
50. Имајући у виду наведено, Уставни суд закључује да је
предметни извршни поступак неоправдано дуго трајао и да је прешао границе “разумног рока” у смислу члана 6. став 1. Европске
конвенције. С тим у вези, Уставни суд сматра да је, због недоношења коначне одлуке у разумном року, повријеђено апелантово
право из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став
1. Европске конвенције.
Остали наводи
51. С обзиром на закључак Уставног суда у погледу повреде
права из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став
1. Европске конвенције у односу на доношење одлуке у разумном
року, Уставни суд сматра да није неопходно посебно разматрати
апелантове наводе о повреди члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
VIII - Закључак
52. Уставни суд закључује да постоји повреда права на правичан поступак из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана
6. став 1. Европске конвенције у односу на “доношење одлуке у
разумном року” у ситуацији када поступак извршења, који се сматра хитним, траје пет година, осам мјесеци и 14 дана, те кад се такво неоправдано трајање извршног поступка може приписати
искључиво понашању надлежних судова.
53. На основу члана 61. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
54. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Др Миодраг Симовић, с.р.
Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у
предмету број АП 2069/08, рјешавајући апелацију Томе Говедарице, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана
16. став 4. тачка 15, члана 59. став 2. алинеја 2, члана 61. ст. 1, 2.
и 3. и члана 76. став 2. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и
51/09), у саставу:
- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија и
- Мирсад Ћеман, судија,
на сједници одржаној 9. фебруара 2011. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Дјелимично се усваја апелација Томе Говедарице.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3.е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у односу на доношење одлуке у разумном року у поступку Основног суда у Требињу - Одјељење Невесиње број П-22/00 (нови број 095-1-П-06000-156) који је окончан Пресудом Окружног суда у Требињу број
015-0-Гж-07-000 414 од 19. јуна 2008. године.
Налаже се Влади Републике Српске да Томи Говедарици, у
складу са чланом 76. став 2. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке,
исплати износ од 2.400,00 КМ на име нематеријалне штете због
недоношења одлуке у разумном року.
Налаже се Влади Републике Српске да, у складу са чланом 74.
став 5. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од три
мјесеца од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни суд
Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења
ове одлуке.
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Одбија се као неоснована апелација Томе Говедарице поднесена против Пресуде Окружног суда у Требињу број 015-0-Гж-07000 414 од 19. јуна 2008. године и Пресуде Основног суда у Требињу - Одјељење у Невесињу број 095-1-П-06-000 156 од 20. јула
2007. године у односу на остале аспекте права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1.
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.
Одбацује се као недозвољена апелација Томе Говедарице поднесена против Рјешења Врховног суда Републике Српске број 1180-Рев-08-001 236 од 3. јуна 2009. године због неисцрпљивања
правних лијекова могућих према закону.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. Томо Говедарица (у даљем тексту: апелант) из Гацка, којег
заступа Михајло Шиповац, адвокат из Невесиња, поднио је 8. јула
2008. године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Уставни суд) против Пресуде Окружног суда у Требињу (у даљем тексту: Окружни суд) број 015-0-Гж-07-000 414 од
19. јуна 2008. године и Пресуде Основног суда у Требињу - Одјељење Невесиње (у даљем тексту: Основни суд) број 095-1-П-06000-156 од 20. јуна 2007. године. Апелант је допунио апелацију 5.
августа 2009. године. У допуни апелације апелант је оспорио Рјешење Врховног суда Републике Српске (у даљем тексту: Врховни
суд) број 118-0-Рев-08-001 236 од 3. јуна 2009. године.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од
Окружног суда, Основног суда и учесника у поступку АД “Превоз” Гацко (у даљем тексту: тужени) затражено је 6. августа 2008.
године да доставе одговоре на апелацију.
3. Окружни и Основни суд су доставили одговоре на апелацију 19. и 22. септембра 2008. године. Тужени је доставио одговор
29. августа 2008. године.
4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговори на апелацију достављени су апеланту 15. јануара 2009. године.
III - Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода
и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин.
6. Апелант је 27. марта 2000. године поднио тужбу Основном
суду против туженог “ради радног односа и исплате” у којој је навео да је код туженог радио од 1986. године, од када је обављао послове возача тешких теретних возила. По демобилисању из Војске
РС у другој половини децембра 1995. године јавља се на посао и
том приликом му тужени саопштава да иде на чекање и да ће бити позван на посао. Апелант је тражио да суд обавеже туженог да
у року од 15 дана од правоснажности пресуде омогући апеланту да
обавља послове возача тешких теретних возила, те да га за све
вријеме чекања, почевши од 1. децембра 1995. године, обештети
тако што ће му за сваки мјесец чекања на посао исплатити износ
од 60% плате.
7. До доношења Пресуде Основног суда број П-22/00 од 25.
априла 2006. године Основни суд је заказао девет рочишта (25.
марта, 16. октобра, 10. новембра, 4. децембра 2000. године, 15. новембра, 27. децембра 2005. године, 26. јануара, 27. фебруара и 29.
марта 2006. године). Апелант није приступио рочиштима заказаним за 17. новембар 2005. године и 27. фебруара 2006. године иако
је био уредно позван. Апелант је поднеском од 15. новембра 2005.
године тражио одгоду припремног рочишта заказаног за 17. новембар 2005. године.
8. Рјешењем Основног суда број П-22/00 од 7. јуна 2004. године одређено је да се тужба у предметној правној ствари сматра повученом. У образложењу је наведено да припремном рочишту заказаном за 7. јуни 2004. године није приступио уредно позвани
апелант, односно његов пуномоћник. Апелант је 16. јула 2004. године поднио захтјев за поврат у пређашње стање, наводећи да пуномоћник није приступио заказаном рочишту због тога што је
присуствовао сахрани једног лица. Наведени захтјев суд је усвојио.
9. Основни суд је Пресудом број П-22/00 од 25. априла 2006.
године одбио апелантов прецизирани тужбени захтјев да се поништи Рјешење о престанку радног односа број 01-122/96 од 31. децембра 1996. године, те да му тужени омогући да обавља послове
возача тешких теретних возила. Апелант је обавезан да туженом
накнади трошкове парничног поступка у износу од 1.060,00 КМ у
року од 30 дана од дана правоснажности пресуде.
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10. Против првостепене пресуде апелант је 9. маја 2006. године изјавио жалбу коју је Окружни суд Рјешењем број 015-0-Гж-06000-253 од 23. августа 2006. године уважио и првостепену пресуду укинуо, те предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак.
11. У образложењу рјешења је наведено да се у предметној
правној ствари треба примијенити Закон о радним односима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/93, 14/94, 15/96 и
21/96), који је био на снази у вријеме доношења спорног рјешења.
12. Истакнуто је да је одредбом члана 55. Закона о радним односима прописано да радник има право да се ради заштите својих
права обрати надлежном органу у предузећу, синдикату, инспекцији рада и надлежном суду. Према одредби члана 56. став 1. наведеног закона, радник који није задовољан рјешењем надлежног
органа у предузећу може у року од 15 дана од дана достављања
рјешења да поднесе приговор управном одбору предузећа или по
функцији другом одговарајућем органу који је одређен колективним уговором, а ставом 2. истог члана је прописано да је орган из
става 1. наведеног члана дужан да одлучи о приговору у року од
15 дана од дана улагања приговора.
13. Даље је истакнуто да, према одредби члана 57. Закона о
радним односима, радник има право да у року од 15 дана од дана
достављања рјешења другостепеном органу из члана 56. став 1.
наведеног закона, односно од истека рока за одлучивање по приговору, ако о приговору није одлучено, поднесе тужбу надлежном
суду ради заштите својих права у складу са законом. Радник који
се није користио правом приговора у предузећу нема право на судску заштиту у смислу претходног става.
14. Истакнуто је да су наведени рокови материјалноправни
преклузивни рокови који се не могу скраћивати ни продужавати а
почињу тећи од дана уручења одлуке оном коме је повријеђено
право, односно од сазнања за повреду права. Према мишљењу суда, то значи да одлука о праву радника из радног односа неће производити правно дејство док не буде уручена оном о чијем је праву одлучено, односно од дана када је сазнао за повреду права, од
када почиње тећи законски рок за подношење приговора.
15. Окружни суд је навео да појам “од дана када је сазнао за
повреду права” треба схватити тако да је потребно сазнање о одлуци којом је повријеђено право радника, као и сазнање за разлоге због којих је донесена таква одлука. Тек тада радник сазнаје за
одлуку и разлоге такве одлуке, од када, у смислу наведене законске одредбе члана 55, има право на подношење приговора у року
од 15 дана, а након истека рока по приговору и на подношење тужбе (члан 56. став 2.) у даљем року од 15 дана. Стога, пошто апелант није на прописан законски начин примио оспорено рјешење,
то је тужени поступио супротно одредби члана 87. у вези са чланом 81. Закона о општем управном поступку (“Службени лист
СФРЈ”, број 47/86) који је био на снази у вријеме доношења спорног рјешења, у смислу члана 12. Уставног закона за спровођење
Устава РС.
16. Стога, према мишљењу Окружног суда, осим што је првостепени суд повриједио материјално право, које је довело до погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, првостепени
суд је повриједио и одредбе члана 8. у вези са чл. 209. и 227. став
1. тачка 2 Закона о парничном поступку (у даљем тексту: ЗПП), а
што је противно и одредбама члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту:
Европска конвенција), која има приоритет у односу на домаће позитивно законодавство.
17. На основу наведеног, према мишљењу Окружног суда,
жалбом је правилно указано на погрешну оцјену спроведених доказа (члан 8. ЗПП). Закључено је да у првостепеној пресуди разлози нису довољно образложени, што је противно одредби члана 8.
ЗПП у вези са чланом 6. Европске конвенције (право на правично
суђење и приступ суду), а што је један од разлога за укидање, те је
стога Окружни суд одлучио у смислу одредбе члана 224. став 1.
тачка 3. ЗПП.
18. У поновном поступку до доношења Пресуде Основног суда број 095-1-П-06-000-156 од 20. јула 2007. године Основни суд
је заказао два рочишта (15. маја и 20. јуна 2007. године) којима је
приступио апелант.
19. Пресудом Основног суда број 095-1-П-06-000-156 од 20.
јула 2007. године одбијен је апелантов прецизирани тужбени захтјев да се поништи као незаконито Рјешење о престанку радног
односа број 01-122/96 од 31. децембра 1996. године, те да се тужени обавеже да са апелантом успостави радноправни статус и накнади му трошкове парничног поступка у износу од 3.250,00 КМ,
све у року од 30 дана од дана правоснажности пресуде. Апелант је
обавезан да накнади трошкове парничног поступка туженом у
износу од 2.510,00 КМ у року од 30 дана од дана правоснажности
пресуде.

15.04.2011.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

20. У образложењу пресуде се наводи да из Рјешења о престанку радног односа апеланту број 01-122/96 од 31. децембра
1996. године произилази да је апеланту престао радни однос код
туженог 31. децембра 1995. године. Утврђено је да поменуто рјешење није уручено апеланту на прописан начин, те да је апелант
поднио тужбу Основном суду 27. марта 2000. године. Даље је
утврђено да из апелантове изјаве произилази да је апелант тужбу
поднио, а да није знао да му је престао радни однос. Даље је утврђено да апеланту тужени није уручио спорно рјешење о престанку радног односа према важећим прописима, али да апелант у моменту подношења тужбе није знао да му је престао радни однос,
односно да је тужени донио спорно рјешење о престанку радног
односа апеланту. Према мишљењу суда, из наведеног произилази
да је апелант поднио тужбу прије него што му је одлука којом му
је право повријеђено уручена, односно прије него што је сазнао да
таква одлука, то јесте рјешење постоји. Према томе, став Основног суда јесте да у конкретном случају, у вези са подношењем тужбе, није одлучујућа нити битна чињеница када је апелант сазнао
за спорно рјешење којим му је повријеђено право из радног односа, јер је он тужбом тражио судску заштиту због повреде права из
радног односа.
21. Истакнуто је да се апелант није користио правом приговора надлежном органу у предузећу за заштиту својих права, те је, у
смислу одредбе члана 57. став 2. тада важећег Закона о радним односима (“Службени гласник”, број 25/93), изгубио право на судску
заштиту због чега суд није одлучивао о основаности његовог тужбеног захтјева.
22. Против првостепене пресуде апелант је 31. јула 2007. године поднио жалбу коју је Окружни суд Пресудом број 015-0-Гж-07000 414 од 19. јуна 2008. године одбио и првостепену пресуду потврдио.
23. У образложењу другостепене пресуде се наводи да, према
стању списа и према казивању туженог, што није оспорио ни апелант, апелант није долазио на посао дужи низ година, самовољно
напустивши предузеће. Истакнуто је да је апелант тужбу поднио
27. марта 2000. године, што значи да он није долазио на посао од
почетка рата па све до подношења тужбе, што указује на то да је
апелант са посла изостао више од девет година, рачунајући до дана подношења тужбе. Због тог разлога Окружни суд није прихватио апелантов жалбени приговор у којем он истиче да му није било омогућено да уложи приговор органима туженог због престанка радног односа. Сама чињеница да је апелант не долазећи на посао ћутао све до подношења тужбе, тј. 2000. године, односно у периоду дужем од девет година, према мишљењу Окружног суда,
указује да се основано може закључити да је сам апелант самовољно напустио радни однос – предузеће, не обраћајући се њему
писмено или на било који начин. Према томе, првостепени суд је
правилно закључио да се апелант није користио правом приговора који је био обавезан према одредбама ранијег важећег Закона о
радним односима (“Службени гласник РС”, број 25/93).
24. Против другостепене пресуде апелант је 7. јула 2008. године изјавио ревизију коју је Врховни суд Рјешењем број 118-0-Рев08-001 236 од 3. јуна 2009. године одбацио.
25. У образложењу рјешења је наведено да вриједност спора у
предметној правној ствари није означена у првобитном поднеску
тужбе, већ је то учињено на рочишту од 16. октобра 2000. године,
тако да је та вриједност означена у износу од 6.200,00 КМ. Након
тога апелант је у писменом поднеску од 14. децембра 2000. године, уз наведени неновчани тужбени захтјев, поставио и захтјев за
накнаду штете у износу од 7.800,00 КМ. Међутим, на рочишту од
26. јануара 2006. године одустао је од тог накнадно постављеног
тужбеног захтјева, тако да је вриједност предмета спора остала у
износу од 6.200,00 КМ.
26. Врховни суд се позвао на одредбу члана 237. став 2. ЗПП
према којој ревизија није дозвољена ако вриједност оспореног дијела правоснажне пресуде не прелази 10.000,00 КМ. С друге стране, Врховни суд је навео да не налази да би одлучивање о ревизији у предметној правној ствари било од значаја за примјену права
у другим случајевима, да би се она изузетно дозволила према
одредбама члана 237. став 3. тог закона.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
27. Апелант се жали да му је оспореним одлукама повријеђено право на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција) и право на имовину из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију. Жали се
на погрешно утврђено чињенично стање и произвољну примјену
материјалног права, наводећи да је доказао да му рјешење о престанку радног односа никад није достављено. Сматра да дужина
предметног поступка не задовољава захтјеве права на правично
суђење. Поставља захтјев за накнаду нематеријалне штете у изно-
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су од 9.000 КМ због повреде права на правично суђење. Даље наводи да је, због изостанка примања, и то плате, регреса и топлог
оброка из радног односа, јер му је тужени ускратиo право на рад,
оштећен за сваки мјесец у просјеку по 500 КМ. У допуни апелације од 5. августа 2009. године апелант је нагласио да оспорава (и)
рјешење Врховног суда од 3. јуна 2009. године, којим је одлучено
о његовој ревизији на начин што је она одбачена као недозвољена.
b) Одговор на апелацију
28. У свом одговору на апелацију Окружни суд наводи да
оспореном пресудом није дошло до повреде апелантових уставних права, те да се сви разлози за доношење оспорених пресуда
налазе у њиховом образложењу.
29. У свом одговору на апелацију Основни суд је навео да је
првостепени суд правилно примијенио материјално и процесно
право, те да нити у једној фази поступка није било кршења апелантових уставних права.
30. У свом одговору на апелацију тужени је навео да у предметном поступку није дошло до повреде апелантових уставних
права.
V - Релевантни прописи
31. Закон о парничном поступку (“Службени лист СФРЈ”, бр.
4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 29/90, 27/90 и 35/91,
те “Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/93-32/94) у релевантном дијелу гласи:
Члан 10.
Суд је дужан да настоји да се поступак спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова и да онемогући сваку злоупотребу
права која странкама припадају у поступку.
Члан 434.
У поступку у парницама из радних односа, а нарочито при
одређивању рокова и рочишта, суд ће увијек обраћати нарочиту
пажњу на потребу хитног рјешавања радних спорова.
32. Закон о парничном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/03, 86/03, 74/05, 63/07 и 49/09) у релевантном дијелу гласи:
Члан 10.
Суд је дужан да настоји да се поступак спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова и да онемогући сваку злоупотребу
права која странкама припадају у поступку.
Члан 420.
У поступку у парницама из радних односа, а нарочито при
одређивању рокова и рочишта, суд ће увијек обраћати нарочиту
пажњу на потребу хитног рјешавања радних спорова.
33. Закон о радним односима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/93) у релевантном дијелу гласи:
Члан 57.
Радник има право да у року од 15 дана од дана достављања решења другостепеног органа из члана 56. став 1. овог закона, односно од истека рока за одлучивање по приговору ако о приговору
није одлучено, поднесе тужбу надлежном суду, ради заштите својих права, у складу са законом.
Радник који се није користио правом приговора у предузећу
нема право на судску заштиту у смислу претходног става.
VI - Допустивост
34. При испитивању допустивости апелације Уставни суд је
пошао од одредаба члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине и
члана 16. ст. 2. и 4. тачка 15 Правила Уставног суда.
Члан VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине гласи:
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима
која су садржана у овом уставу кад она постану предмет спора
због пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.
Члан 16. став 4. тачка 15 Правила Уставног суда гласи:
Апелација није допустива и ако постоји неки од сљедећих
случајева:
15. апелант није исцрпио правне лијекове могуће према закону.
Исцрпљивање правних лијекова у односу на рјешење Врховног суда
35. Према правилу о исцрпљивању правних лијекова, апелант
мора да дође до коначне одлуке. Коначна одлука представља одговор на посљедњи правни лијек, који је дјелотворан и адекватан да
испита нижестепену одлуку како у чињеничном, тако и у правном
погледу. При томе апелант одлучује о томе да ли ће да користи
правни лијек без обзира на то да ли је ријеч о редовном или ванредном правном лијеку. Одлука којом је правни лијек одбачен за-
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то што апелант није испоштовао формалне захтјеве правног лијека (рок, плаћање такси, форма или испуњење других законских
услова) не може да се сматра коначном, а правни лијек исцрпљеним. Коришћење таквог правног лијека не прекида рок од 60 дана
прописан чланом 16. став 1. Правила Уставног суда (види одлуке
Уставног суда број АП 283/03 од 14. октобра 2004. године и број
АП 106/04 од 18. јануара 2005. године).
36. У конкретном случају апелант у допуни апелације оспорава Рјешење Врховног суда број 118-0-Рев-08-001 236 од 3. јуна
2009. године којим је апелантова ревизија одбачена због тога што
у конкретном случају вриједност оспореног дијела правоснажне
пресуде не прелази 10.000,00 КМ, у смислу одредбе члана 237.
став 2. ЗПП. Дакле, у конкретном случају Врховни суд није мериторно испитао апелантову ревизију у којем случају би то била коначна одлука коју би Уставни суд могао да испита, већ је апелантова ревизија одбачена због формалних разлога. Сходно томе, за
мериторно разматрање апелације у овом дијелу није испуњен
услов исцрпљивања свих правних лијекова могућих по закону.
Према томе, Уставни суд закључује да апелант изјављивањем ревизије није ефективно исцрпио правне лијекове, већ је Врховни
суд апелантову ревизију одбацио због формалних недостатака.
37. Стога, имајући у виду одредбу члана 16. став 4. тачка 15
Правила Уставног суда, према којој ће се апелација одбацити као
недопуштена уколико апелант није исцрпио правне лијекове могуће према закону, Уставни суд је у овом дијелу одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
Допустивост у односу на пресуду Окружног суда
38. У односу на дио апелације којим апелант оспорава Пресуду Окружног суда број 015-0-Гж-07-000 414 од 19. јуна 2008. године и Пресуду Основног суда број 095-1-П-06-000-156 од 20. јуна 2007. године Уставни суд наглашава да, у складу са чланом 16.
став 1. Правила Уставног суда, Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме
оспорава, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући
према закону и ако се поднесе у року од 60 дана од дана када је
подносилац апелације примио одлуку о посљедњем дјелотворном
правном лијеку којег је користио.
39. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је
Пресуда Окружног суда број 015-0-Гж-07-000 414 од 19. јуна 2008.
године против које нема других дјелотворних правних лијекова
могућих према закону. Пресуду Окружног суда апелант је примио
25. јуна 2008. године, а апелација је поднесена 8. јула 2008. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом 16. став 1. Правила Уставног суда. Коначно, апелација у овом дијелу испуњава и
услове из члана 16. ст. 2. и 4. Правила Уставног суда, јер није очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други формални разлог због којег апелација није допустива.
40. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 16. ст. 1, 2. и 4. Правила Уставног суда, Уставни
суд је утврдио да предметна апелација у овом дијелу испуњава
услове у погледу допустивости.
VII - Меритум
41. Апелант сматра да је у предметном поступку повријеђено
његово право на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције и право на
имовину из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1.
Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
Члан II/3. Устава Босне и Херцеговине у релевантном дијелу
гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и слободе из става 2. овог члана, што укључује:
е) Право на правично саслушање у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.
Члан 6. став 1. Европске конвенције у релевантном дијелу гласи:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или
основаности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има
право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним, законом установљеним судом.
42. Предметни поступак се односи на поступак заштите права
из радног односа, дакле, на предмет грађанскоправне природе, па
је члан 6. став 1. Европске конвенције примјењив у овом предмету. Стога, Уставни суд мора да испита да ли је тај поступак био
правичан онако како то захтијева члан 6. став 1. Европске конвенције.
43. Пошто се апелантови наводи односе и на неразумно дуго
трајање предметног поступка, Уставни суд ће да испита да ли је у
конкретном поступку дошло до кршења права на правично суђење у разумном року, како то захтијева члан 6. став 1. Европске конвенције.
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44. Према конзистентној пракси Европског суда за људска
права (у даљем тексту: Европски суд) и Уставног суда, разумност
дужине трајања поступка мора да се оцјењује у оквиру околности
појединог предмета, водећи рачуна о критеријумима успостављеним праксом Европског суда, а нарочито о сложености предмета,
понашању страна у поступку и надлежног суда или других јавних
власти, те о значају који конкретна правна ствар има за апеланта
(види, Европски суд за људска права, Микулић против Хрватске,
апликација број 53176/99 од 7. фебруара 2002. године, Извјештај
број 2002-I, став 38.).
45. Даље, Уставни суд подсјећа да је Европски суд указао да је
потребна нарочита марљивост надлежних власти у свим предметима који се тичу личног статуса и својства, а да је овај захтјев нарочито важан у државама у којима домаћи закон прописује да
одређени судски поступци имају хитан карактер (види, Европски
суд, Borgese против Италије, пресуда од 26. фебруара 1992. године, серија А број 228-Б, став 18.).
Анализа дужине трајања поступка
46. Уставни суд запажа да је предметни поступак започео 27.
марта 2000. године, када је апелант поднио тужбу, те да је окончан
Пресудом Окружног суда број 015-0-Гж-07-000 414 од 19. јуна
2008. године. Према томе, период у којем је покренут наведени поступак спада у надлежност Уставног суда с обзиром на то да је започео након 14. децембра 1995. године, тј. након што је Устав Босне и Херцеговине ступио на правну снагу. Уставни суд налази да
је предметни поступак до доношења пресуде Окружног суда трајао укупно осам година и два мјесеца.
47. С обзиром на наведено, Уставни суд ће, полазећи од критеријума утврђених праксом Европског суда за људска права, испитати да ли је у конкретном поступку дошло до кршења права на
правично суђење у разумном року, како то захтијева члан 6. став 1.
Европске конвенције.
48. Уставни суд сматра да предметни поступак није био сложене природе како у погледу чињеничног стања, тако и у погледу
правних питања.
49. У погледу апелантовог доприноса укупној дужини поступка, Уставни суд налази да апелант није приступио једном рочишту,
и то рочишту заказаном за 27. фебруар 2006. године. Апелант није приступио рочишту заказаном за 7. јуни 2004. године због чега
је Основни суд донио Рјешење број П-22/00 од 7. јуна 2004. године да се тужба у предметној правној ствари сматра повученом.
Међутим, по апелантовом захтјеву, Основни суд је одобрио апелантов захтјев за поврат у пређашње стање, налазећи да апелант,
односно његов пуномоћник, наведеном рочишту није приступио
из оправданих разлога. Такође, апелант је своје неприсуствовање
рочишту заказаном за 17. новембар 2005. године оправдао. Уставни суд не може да закључи да је апелант својим радњама у значајној мјери допринио дужини предметног поступка.
50. У погледу доприноса редовних судова трајању предметног
поступка, Уставни суд налази да Основни суд у предметном поступку није предузео нити једну процесну радњу у периоду од 4.
децембра 2000. године до 29. априла 2004. године (када је предузео радњу у погледу заказивања рочишта за 7. јуни 2004. године).
Дакле, у предметном поступку Основни суд у периоду од три године и четири мјесеца није предузео ниједну процесну радњу. Након наведеног времена Основни суд је предузимао радње у релативно кратким временским периодима. Даље, Уставни суд налази
да је Окружни суд рјешењем од 23. августа 2006. године укинуо
Пресуду Основног суда број П-22/00 од 25. априла 2006. године и
предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак због погрешне примјене материјалног права, као и погрешне оцјене спроведених доказа. У односу на понашање Окружног суда, Уставни
суд налази да је тај суд рјешавао о жалби у релативно кратком временском периоду, те да није у значајној мјери допринио укупној
дужини предметног поступка.
51. На основу наведеног Уставни суд налази да се одговорност
за предметну дужину може да стави на терет Основном суду, имајући у виду да је тај суд пропустио предузети процесне радње у
периоду дужем од три године. Уставни суд запажа да у погледу наведеног Основни суд није понудио разумно и објективно оправдање. При томе Уставни суд подсјећа да се радило о поступку за заштиту права из радног односа који је према домаћем закону хитне
природе.
52. Узимајући у обзир све релевантне факторе, Уставни суд
налази да вријеме трајања предметног поступка не може да задовољи стандарде разумности у смислу члана 6. став 1. Европске
конвенције.
53. С обзиром на наведено, Уставни суд закључује да је у конкретном случају дошло до повреде апелантовог права на правично суђење у разумном року из члана II/3.е) Устава.
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d) Питање накнаде нематеријалне штете
54. Апелант је затражио да му се накнади нематеријална штета због повреде права на правично суђење. Према члану 76. став
2. Правила Уставног суда, Уставни суд може изузетно, на захтјев
изнесен у апелацији, одредити накнаду за нематеријалну штету.
Међутим, Уставни суд подсјећа да, за разлику од поступка пред
редовним судовима, накнаду нематеријалне штете одређује у посебним случајевима кршења загарантованих људских права и слобода.
55. Приликом одлучивања о апелантовом захтјеву за накнаду
нематеријалне штете, Уставни суд упућује на раније утврђен
принцип одређивања висине накнаде штете у оваквим случајевима (види, Уставни суд, Одлука број АП 938/04, објављена у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, број 20/06, ст. 48-51).
Према утврђеном принципу, апеланту би за сваку годину одлагања да се донесе одлука требало да се исплати приближно 150,00
КМ, а уколико се ради о хитном поступку, 300,00 КМ.
56. Имајући у виду да је предметни поступак до доношења
Пресуде Окружног суда број 015-0-Гж-07-000 414 од 19. јуна 2008.
године трајао укупно осам година, као и да се ради о хитном поступку, Уставни суд сматра да апеланту треба исплатити на име
нематеријалне штете, због недоношења одлуке, укупан износ од
2.400,00 КМ. На исплату накнаде је обавезана Влада Републике
Српске с обзиром на сједиште Основног суда за који је утврђено
да је одговоран због недоношења одлуке у разумном року.
Остали аспекти права на правично суђење
57. Апелант сматра да му је оспореним одлукама повријеђено
право на правично суђење због погрешно утврђеног чињеничног
стања и произвољне примјене материјалног права. У вези с тим,
Уставни суд, прије свега, указује на то да, према пракси Европског
суда и Уставног суда, задатак ових судова није да преиспитују закључке редовних судова у погледу чињеничног стања и примјене
материјалног права (види, Европски суд, Pronina против Русије,
Одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, апликација број
65167/01). Наиме, Уставни суд није надлежан да супституира редовне судове у процјени чињеница и доказа, већ је, уопштено, задатак редовних судова да оцијене чињенице и доказе које су извели (види, Европски суд, Thomas против Уједињеног Краљевства,
пресуда од 10. маја 2005. године, апликација број 19354/02). Задатак Уставног суда је да испита да ли су евентуално повријеђена
или занемарена уставна права (право на правично суђење, право
на приступ суду, право на дјелотворан правни лијек и др.), те да ли
је примјена закона била, евентуално, произвољна или дискриминациона. Даље, Уставни суд подсјећа да се неће мијешати у начин
на који су редовни судови усвојили доказе као доказну грађу. У вези с тим, Уставни суд се неће мијешати ни у то којим доказима
страна у поступку редовни судови поклањају повјерење на основу
слободне судијске процјене (види, Уставни суд, Одлука број АП
612/04 од 30. новембра 2004. године, и Европски суд за људска
права, Doorson против Холандије, пресуда од 6. марта 1996. године, објављена у Извјештајима број 1996-II, став 78.).
58. Дакле, у оквиру апелационе надлежности Уставни суд се
бави искључиво питањем евентуалне повреде уставних права или
права из Европске конвенције у поступку пред редовним судовима, па ће у конкретном случају Уставни суд испитати да ли је поступак у цјелини био правичан у смислу члана 6. став 1. Европске
конвенције (види, Уставни суд, Одлука број АП 20/05 од 18. маја
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2005. године, објављена у “Службеном гласнику БиХ”, број
58/05).
59. Разматрајући апелантове наводе у овом дијелу, Уставни
суд налази да су Основни суд и Окружни суд за своје одлуке дали
јасно и прецизно образложење из којег не може да се закључи произвољност у примјени материјалног и процесног права, како то
апелант наводи. Суштина одлука Основног и Окружног суда, према мишљењу Уставног суда, јесте да апелантов захтјев није основан на одредби члана 57. став 2. тада важећег Закона о радним односима с обзиром на то да је из чињенице да апелант није долазио
на посао у периоду дужем од девет година утврђено да је апелант
самовољно напустио радни однос – предузеће, не обраћајући се у
том периоду туженом писмено или на било који начин. Дакле,
утврђено је да је све до момента подношења тужбе 27. марта 2000.
године апелант ћутао из чега произилази да се није користио правом приговора надлежном органу туженог за заштиту својих права због чега је изгубио право на судску заштиту. У наведеном
Уставни суд не види да су Основни и Окружни суд урадили ишта
произвољно, те сматра да образложења редовних судова задовољавају стандарде постављене чланом 6. став 1. Европске конвенције.
60. На основу наведеног, Уставни суд сматра да је у односу на
остале аспекте права на правично суђење апелација неоснована и
да није дошло до повреде апелантовог права на правично суђење
из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1.
Европске конвенције.
Остали наводи
61. С обзиром на закључке у вези са правом на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став
1. Европске конвенције, Уставни суд сматра да није потребно да
посебно испитује апелантове наводе о повреди права на имовину
из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола
број 1 уз Европску конвенцију, јер су у суштини исти као и наводи у вези са повредом права на правично суђење.
VIII - Закључак
62. Уставни суд закључује да је повријеђено право на правичан поступак у односу на доношење одлуке у разумном року из
члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције. Повреду овог права Уставни суд види у неактивности Основног суда у периоду дужем од три године иако се радило о предмету хитне природе. При томе Основни суд није дао разумно и објективно оправдање за такво кашњење. Даље, Уставни
суд закључује да нема повреде права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске
конвенције у погледу осталих аспеката права на правично суђење
с обзиром на то да у образложењима оспорених одлука Уставни
суд није нашао било какву произвољност.
63. На основу члана 16. став 4. тачка 15, члана 61. ст. 1, 2. и 3.
и члана 76. став 2. Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио
као у диспозитиву ове одлуке.
64. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Др Миодраг Симовић, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
На основу члана 42. став (1) тачка ц), члана 10. став (2) т. а) и ц) и члана 49. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) у поступку покренутом по Захтјеву за покретање поступка Удружења дрвопрерађивача “Пилана”
Хан Пијесак, Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак, против привредног субјекта Јавно предузеће шумарство “Шуме Републике Српске” акционарско друштво Соколац, Романијска 1, 71 350 Соколац - Шумско газдинство “Височник” Хан Пијесак, Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, запримљеном под бројем: 01-06-26-021-II/10, дана 10. августа 2010. године, Конкуренцијски савјет, на 11. (једанаестој) сједници, одржаној дана 23. марта 2011. године, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
1. Одбија се Захтјев Удружења дрвопрерађивача “Пилана” Хан Пијесак, Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак, против привредног субјекта Јавно предузеће шумарство “Шуме Републике Српске” акционарско друштво Соколац, Романијска 1, 71 350 Соколац Шумско газдинство “Височник” Хан Пијесак, Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак, за утврђивање злоупотребе доминантног
положаја, у смислу члана 10. став (2) т. а) и ц) Закона о конкуренцији, као неоснован.
2. Изриче се новчана казна од 6.000,00 КМ привредном субјекту Јавно предузеће шумарство “Шуме Републике Српске” акционарско друштво Соколац, Романијска 1, 71 350 Соколац, јер није поступио по захтјеву Конкуренцијског савјета и доставио тражену документацију у оквиру датог рока, у смислу чл. 33. и 35. Закона о конкуренцији, коју је дужан платити у року 8 (осам) дана од дана пријема овог рјешења.
У случају да се изречена новчана казна не уплати у наведеном року обрачунаће се затезна камата за вријеме прекорачења рока, према важећим прописима Босне и Херцеговине.
3. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
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Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је запримио, дана 10. августа 2010. године, под
бројем: 01-06-26-021-II/10, Захтјев за покретање поступка (у даљем тексту: Захтјев) Удружења дрвопрерађивача “Пилана” Хан Пијесак,
Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак (у даљем тексту: Подносилац захтјева или Удружење дрвопрерађивача Хан Пијесак), путем адвокатице Наде Тодоровић, Светосавска бб, 75 440 Власеница (пуномоћ број: 5-016/10, од дана 20. јула 2010. године) против привредног субјекта Јавно предузеће шумарство “Шуме Републике Српске” акционарско друштво Соколац, Романијска 1, 71 350 Соколац Шумско газдинство “Височник” Хан Пијесак, Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак (у даљем тексту: ЈПШ “Шуме Републике
Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак), ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) т. а) и
ц) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон).
Увидом у поднесени Захтјев, Конкуренцијски савјет је утврдио да није комплетан, у смислу члана 28. став (1) Закона, те је затражио
допуну истог, у смислу члана 31. став (1) Закона, актом број: 01-06-26-021-1-II/10, дана 5. октобра 2010. године.
Подносилац захтјева је поднио захтјев за продужење рока за комплетирање Захтјева, у смислу члана 31. став (2) Закона, поднеском
број: 01-06-26-009-2-II/10, дана 15. октобра 2010. године, који је Конкуренцијски савјет оцијенио оправданим и одобрио додатних петнаест дана, у смислу члана 31. став (2) Закона, актом број: 01-06-26-009-3-II/10, дана 15. октобра 2010. године.
Подносилац захтјева у утврђеном временском року је доставио тражену документацију, поднеском број: 01-06-26-009-4-II/10, дана
3. новембра 2010. године, а након комплетирања Захтјева Конкуренцијски савјет је издао истом Потврду о пријему комплетног и уредног захтјева, актом број: 01-06-26-009-6-II/10, дана 25. новембра 2010. године.
1. Странке у поступку
Странке у поступку су Удружење дрвопрерађивача “Пилана” Хан Пијесак, Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак, и привредни субјекaт Јавно предузеће шумарство “Шуме Републике Српске” акционарско друштво Соколац, Романијска 1, 71 350 Соколац Шумско газдинство Височник Хан Пијесак, Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак.
1.1. Удружење дрвопрерађивача “Пилана” Хан Пијесак
Удружење дрвопрерађивача “Пилана” Хан Пијесак, Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак је регистровано по захтјеву дрвопрерађивача са подручја Хан Пијеска на Основном суду у Сокоцу, дана 11. октобра 2005. године (Рјешење број: РУ-50/05), а чланови
су: привредни субјекат Караула д.о.о., привредни субјекат Жеравица д.о.о., привредни субјекат Лола Комерц д.о.о., привредни субјекат
Сељачко добро д.о.о., привредни субјекат СЗТР Бор, привредни субјекат Ива Луx д.о.о., привредни субјекат Бјелаковић д.о.о., привредни субјекат МГ Комерц д.о.о., привредни субјекат Завичај д.о.о., привредни субјекат СЗТР Јасен, привредни субјекат Деспром д.о.о., привредни субјекат Гатер д.о.о., привредни субјекат Силванус д.о.о., привредни субјекат МТК Оморика д.о.о., привредни субјекат Термаг
д.о.о., привредни субјекат Браћа Лучић д.о.о., привредни субјекат Highland д.о.о., привредни субјекат Гашмал д.о.о., привредни субјекат
Deura trade д.о.о., привредни субјекат Год д.о.о., и привредни субјекат Садаимлер д.о.о..
Циљеви и задаци Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак су, између осталих, побољшање услова за снабдијевање дрвним сортиментима, унапређење производње и пословања, заједнички наступ на тржишту.
1.2. Привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац
Привредни субјекат Јавно предузеће шумарство “Шуме Републике Српске” акционарско друштво Соколац, Романијска 1, 71 350 Соколац, је уписан у регистар Окружног привредног суда Источно Сарајево, под бројем: 89-02-0002-09 (стари број: 1-2015) (ЈИБ:
4400632340004) у 100,0% је власништву Владе Републике Српске, са уписаним основним капиталом од 50.039.039,00 КМ.
Привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац у свом саставу има организационе јединице:
Табела 1.
Р. бр.
Организациона јединица
Адреса
Мјесто
1.
ШГ Јахорина
Српских ратника 45
Пале
2.
ШГ Височник
Солунских добровољаца 3
Хан Пијесак
3.
ШГ Вучевица
Краља Петра Ослободиоца 13
Чајниче
4.
ШГ Бирач
Његошева 1
Власеница
5.
ШГ Романија
Гласиначка 9
Соколац
6.
ШГ Ботин
Бојиште бб
Невесиње
7.
ШГ Лисина
Павла Џевера
Мркоњић Град
8.
ШГ Мајевица
Цара Душана 65
Лопаре
9.
ШГ Дрина
Црни Губер 1
Сребреница
10.
ШГ Градишка
Владета Радића 10
Градишка
11.
ШГ Рибник
Рибник бб
Рибник
12.
ШГ Приједор
Вука Караџића 43
Приједор
13.
ШГ Горица
I шиповачке бригаде 1
Шипово
14.
ШГ Зеленгора
Омладинска 11
Калиновик
15.
ШГ Маглић
Краља Петра 9
Фоча
16.
ШГ Добој
Кнеза Лазара 16
Добој
17.
ШГ Врбања
Цара Душана 48
Котор Варош
18.
ШГ Панос
Козачка 8
Вишеград
19.
ШГ Оштрељ-Дринић
Дринић бб
Петровац-Дринић
20.
ШГ Сјемећ
Српске слоге 145
Рогатица
21.
ШГ Чемерница
Дујка Комјеновића бб
Кнежево
22.
Истраживачко - развојни и пројектни центар
Јована Дучића 28
Бања Лука
23.
ШГ Бања Лука
Иве Андрића 6
Бања Лука
24.
Центар за сјеменско - расадничку производњу
Николе Пашића 41
Добој
25.
ШГ Борја
Светог Саве 93
Теслић
26.
Центар за газдовање кршом
Билећки пут 1
Требиње
27.
Управа (дирекција)
Романијска 1
Соколац
Извор: привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак.
Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац су узгој, заштита и искориштавање шума, производња резане грађе и осталих производа од дрвета, производња намјештаја, трговина на велико дрветом.
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Укупан годишни приход (у 2009. години) привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац (укључујући приходе организационих јединица) износи 160.585.528,00 КМ.
1.2.1. Привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак
Привредни субјекат Јавно предузеће шумарство “Шуме Републике Српске” акционарско друштво Соколац, Романијска 1, 71 350 Соколац је оснивач дијела предузећа (организационе јединице) под називом Јавно предузеће шумарство “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац - Шумско газдинство “Височник” Хан Пијесак, Солунских добровољаца 3, 71 360 Хан Пијесак, уписано у регистар Основног суда у Сокоцу (Рјешење број: У-298/05), под бројем: 1-2015-02, дана 26. септембра 2005. године (ЈИБ 2200632340071).
Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ЈПШ Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак су
узгој, заштита и искориштавање шума.
Укупан годишни приход (у 2009. години) привредног субјекта ЈПШ Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак,
износи 11.494.129,87 КМ.
2. Правни оквир предметног поступка
Конкуренцијски савјет у поступку је примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (“Службени гласник
БиХ”, број 18/06 и 34/10), Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја (“Службени гласник БиХ”, број 18/06 и 34/10), Закона о управном поступку (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09).
Такође, Конкуренцијски савјет је узео у обзир и одредбе Закона о шумама (“Сужбени гласник Републике Српске”, број 75/08), Одлуку о Цјенику шумских дрвних сортимената привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац (“Сужбени гласник Републике Српске”, број 14/08) о Одлуку и измјенама и допунама Цјеновника, од дана 3. августа 2009. године.
3. Захтјев за покретање поступка
Захтјев је поднијело Удружење дрвопрерађивача Хан Пијесак, у складу са чланом 27. Закона, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак.
Подносилац захтјева је навео, у битном, сљедеће чињенице као разлоге за подношење Захтјева:
- да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац једини корисник шума које су у власништву Републике Српске,
те да његова организациона јединица ШГ Височник Хан Пијесак има доминантни положај у испоруци дрвних сортимената на подручју
општине Хан Пијесак;
- да је ШГ Височник Хан Пијесак једино шумско газдинство из састава привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, које посједује централно стовариште, и да се супротно одлуци о затварању, донесеној од привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, још увијек исто користи за испоруку дрвних сортимената;
- да ШГ Височник Хан Пијесак има закључене уговоре са приватним превозницима за довлачење дрвних сортимената из шуме (гдје
се врши експлатација шуме) или са “камионског пута” на њихово “централно стовариште”, што додатно повећава продајне цијене дрвних сортимената за дрвопрерађиваче из Хан Пијеска;
- да имају своје властите камионе и опрему, те траже да дрвне сортименте преузимају на међустоваришту “камионском путу”, по нижим цијенама, како то раде сви други дрвопрерађивачи у Републици Српској;
- да у свом пословању ШГ Височник Хан Пијесак не примјењује услове и цијене испоруке утврђене општим актима (Цјеник шумских дрвних сортимената) привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, и да наметањем нелојалних продајних цијена
дрвних сортимената дрвопрерађивачима опћине Хан Пијесак злоупотребљује доминантни положај на том тржишту;
- да су сви чланови Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак, у 2009. години, били присиљени са привредним субјектом ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак закључити искључиво уговоре по вишим цијенама од 12 КМ /м³ и испоруком дрвних сортимената франко “централно стовариште” и да нису могли закључити уговоре по нижим цијенама са испоруком франко
“камионски пут”;
- да су ради куповине дрвних сортимената по вишим цијенама франко “централно стовариште” приморани знатно повећати цијене
својих готових производа (нпр. резане грађе), те не могу равноправно конкурисати на тржишту са осталим дрвопрерађивачима у Републици Српској, што има озбиљне економске посљедице за њихово пословање;
- да су ради високих цијена дрвних сортимената наметнутих од ШГ Височник Хан Пијесак били приморани набављати дрвне сортименате од других шумских газдинстава, из састава привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац (нпр. ШГ Сјемећ Рогатица, као и од шумских газдинстава из општине Олово - Федерација Босне и Херцеговине) по повољнијим цијенама испоруке, али ради додатних трошкова превоза и даље су цијене њихових готових производа високе и нису конкурентне на тржишту;
- да су сви остали дрвопрерађивачи у Републици Српској, у 2009. години, у повољнијем положају од чланова Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак јер су могли закључивати уговоре са другим шумским газдинством из састава привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, искључиво по нижим цијенама испоруке франко “камионски пут”;
- да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак за разлику од 2009. године у 2010.
години закључивао двојне уговоре са члановима Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак, са цијенама испоруке дрвних сортимената
франко “централно стовариште” и франко “камионски пут”, и да је такве двојне уговоре искористио на начин да је само послушним и
изабраним дрвопрерађивачима из Хан Пијеска испоручивао дрвне сортименте по нижој цијени франко “камионски пут”, а осталима по
вишим цијенама франко “централно стовариште”, са образложењем да нема довољно дрвних сортимената за све др вопрерађиваче франко “камионски пут”;
- да су о проблемима са испоруком дрвних сортимената и захтјевом за укидање “централног стоваришта” обавијестили Владу Републике Српске, која је на приједлог Министарства индустрије, енергетике и рударства донијела Закључак (број: 04/1-012-2-557, од дана
20. маја 2010. године), којим је задужила привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац да омогући дрвопрерађивачима
из Хан Пијеска испоруку дрвних сортимената под једнаким условима какве имају остали дрвопрерађивачи у Републици Српској.
На основу наведеног Подносилац захтјева сматра да привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник
Хан Пијесак директним или индиректним наметањем нелојалних куповних и продајних цијена или других трговинских услова, као и
примјеном различитих услова за исту или сличну врсту послова ограничава конкуренцију, у смислу члана 10. став (2) т. а) и ц) Закона,
и доводи у неравноправан и неповољан конкуренцијски положај чланове Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак у односу на остале
дрвопрерађиваче Републике Српске, те тражи од Конкуренцијског савјета донешење рјешења, у смислу члана 11. Закона, којим ће забранити и санкционисати такве активности.
Конкуренцијски савјет је оцијенио да без спровођења поступка није могуће утврдити постојање повреда Закона наведених у Захтјеву, у смислу ограничавања конкуренције злоупотребом доминантног положаја привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац – ШГ Височник Хан Пијесак.
Конкуренцијски савјет на основу Захтјева, у смислу члана 32. став (2) Закона, донио је Закључак о покретању поступка, број: 01-0626-021-8-II/08 (у даљем тексту: Закључак), на 5. (петој) сједници, одржаној дана 30. новембра 2010. године.
У складу са чланом 33. став (1) Закона Конкуренцијски савјет је доставио Захтјев и Закључак, на очитовање привредном субјекту
ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак, дана 30. новембра 2010. године, број: 01-06-26-021-13-II/10, и
привредном субјекту ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, дана 24. децембра 2010. године, број: 01-06-26-021-16-II/10.
Привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак је доставио очитовање на Захтјев и Закључак, као и тражену документацију, поднеском број: 01-06-26-021-14-II/10, од дана 23. децембра 2010. године, те у употпуности оспорио основаност Захтјева, наводећи:
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- да није регистрован као независно правно лице и да је организациона јединица у саставу привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац;
- да испоруку (продају) дрвних сортимената врши на основу купопродајних уговора закључених између купаца и дирекције (управе) привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, те на основу тако закључених уговора врши испоруку дрвних сортимената и свим члановима Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак;
- да су цијене испоруке дрвних сортимената у уговорима утврђене на основу Цјеника шумских дрвних сортимената и да су цијене
испоруке дрвних сортимената франко “централно стовариште” веће за 12 КМ/м³ у односу на цијену испоруке франко “камионски пут”;
- да је цијена испоруке франко “централно стовариште” од 12 КМ/м³ већа у односу на цијену франко “камионски пут” искључиво
као резултат трошкова превоза /довоза дрвних сортимената са мјеста гдје се врши експлатација шуме до “централног стоваришта”, који
се плаћају приватним превозницима (на основу уговора закљученог између привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац и одабраног приватног превозника);
- да је на њихов захтјев, у 2010. години, Управа привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац смањила за 3 КМ/м³
цијене испоруке франко “централно стовариште”, односно са 12,00 КМ/м³ на 9,00 КМ/м³, и да имају ниже цијене испоруке дрвних сортимената франко “централно стовариште”, у односу на остала шумска газдинства;
- да се од 1998. године (од када је успостављено централно стовариште) дрвни сортименти четинарски трупци испоручују (продају)
свим купцима /дрвопрерађивачима по цијенама франко “централно стовариште”, укључујући и дрвопрерађиваче из Хан Пијеска, док
остале дрвне сортименте продају по цијенама франко “камионски пут”,
- да је овакав начин испоруке (продаје) дрвних сортимената утврђен на основу економске оправданости што укључује унапређење
производње, заштиту шума од крађа, боље и реалније класирање дрвних сортимената, те прилагођавање захтјевима купаца за континуираним снабдијевањем;
- да под истим условима и цијенама испоручују (продају) дрвне сортименте четинарске трупце преко “централног стоваришта”, свим
другим купцима /дрвопрерађивачима из Хан Пијеска и Републике Српске (као и купцима из Федерације Босне и Херцеговине и иностранства), те да нема разлике у начину и цијенама испоруке за чланове Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак;
- да релевантно географско тржиште није општина Хан Пијеска него је много шире подручје:
• јер су дрвне сортименте преко “централног стоваришта” продавали и другим дрвопрерађивачима из Хан Пијеска, Републике Српске, купцима из Федерације Босне и Херцеговине, као и купцима из иностранства (Табела 2.);
• јер су чланови Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак, куповали дрвне сортименте и од других шумских газдинстава (ШГ Сјемећ Рогатица, ШГ Бирач Власеница), као и са подручја општине Олово (Федерација Босне и Херцеговине).
На основу наведеног привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак сматра да нема доминантни положај на тржишту и да исти није злоупотријебио, у смислу члана 10. став (2) т. а) и ц) Закона, те предлаже Конкуренцијском савјету да одбије захтјев чланова Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак као неоснован.
Привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац није доставио очитовање на Захтјев и Закључак нити тражену документацију у року одређеном од стране Конкуренцијског савјета, те је Конкуренцијски савјет новим актом поновио Захтјев број: 01-0626-021-21-II/10, од дана 31. јануара 2011. године. Привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” је доставио Конкуренцијском савјету одговор, поднеском број: 01-06-26-021-23-II/10, дана 10. фебруара 2011. године.
Будући да се ради о поступку са странкама са супротним интересима и у сврху пружања могућности странкама да се изјасне о чињеницама и околностима које су од важности за доношење коначног рјешења, Конкуренцијски савјет је заказао усмену расправу, у складу са чланом 39. Закона, дана 24. фебруара 2011. године.
Усмена расправа заказана за дан 24. фебруар 2011. године је одгођена, на захтјев овлашћеног заступника привредног субјекта ЈПШ
“Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак, у складу са чланом 39. став (4) Закона, те је Конкуренцијски савјет заказао усмену расправу за дан 3. марта 2011. године.
Усмена расправа је одржана у просторијама Конкуренцијског савјета дана 3. марта 2011. године на којој су били присутни законски
заступници привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак, те опуномоћник и законски заступници Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак.
Странке у поступку на усменој расправи су се изјасниле да остају код својих досадашњих исказа и доказа (Записник број: 01-06-26021-035-II/10).
Конкуренцијски савјет на усменој расправи је затражио, у сврху појашњења релевантног тржишта, достављање додатне документације од привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, која се односи на планове и релизацију испорука дрвних сортимената шумских газдинстава у 2009. и 2010. години, те податке о шумским газдинствима која врше испоруку преко “централног стоваришта”.
Привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац у утврђеном року је доставио тражену документацију, поднеском број:
01-06-26-021-38-II/10, дана 9. марта 2011. године.
4. Анализа релевантног тржишта
У складу са чланом 3. Закона и чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште се одређује као тржиште одређених производа који су предмет обављања дјелатности привредних субјеката на одређеном географском подручју.
Релевантно тржиште производа обухвата све производе које потрошачи и/или корисници сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.
Релевантно географско тржиште обухвата цјелокупан или значајан дио територије Босне и Херцеговине на којем привредни субјекти дјелују у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или довољно уједначеним условима и који то тржиште битно
разликују од услова конкуренције на сусједним географским тржиштима.
Релевантно тржиште производа предметног поступка је тржиште продаје дрвних сортимената, у смислу регистрованих дјелатности
привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, односно његових организационих јединица /шумских газдинстава.
Релевантно географско тржиште предметног поступка је тржиште Босне и Херцеговине, будући да Удружење дрвопрерађивача Хан
Пијесак купује дрвне сортименте у Републици Српској, као и Федерацији Босне и Херцеговине (нпр. Шумско газдинство из општина
Олово), а привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак испоручује (продаје) своје производе на цијелој територији Босне и Херцеговине.
У смислу наведенога Конкуренцијски савјет за релевантно тржиште предметног поступка је утврдио тржиште продаје дрвних сортимената у Босни и Херцеговини.
5. Оцјена доказа
Конкуренцијски савјет у поступку на основу чињеница и документације достављене од странака у поступку је утврдио:
- да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, у 100,0% власништву Владе Републике Српске и да је према Закону о шумама (“Сужбени гласник Републике Српске”, број 75/08), као lex specialis, једини корисник шума и шумског земљиштва у власништву Републике Српске, те има доминантан положај у искориштавању шума у власништву Републике Српске;
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- да привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, у свом саставу има 23 шумска газдинства (организационе јединице), укључујући и ШГ Височник Хан Пијесак (Табела 1.), која газдују шумама на свом одређеном локалном подручју;
- да привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац усваја годишње производно - финансијске планове искоришћавања шума и утврђује количине испоруке дрвних сортимената према шумским газдинствима уз услов осигурања минималних количина
испоруке дрвних сортимената локалним заједницама под једнаким тржишним условима;
- да је за 2009. годину привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак уговорио укупну
количину од 40.478,71 м³ дрвних сортимената за локална предузећа у општини Хан Пијесак, у складу са одредбама Закона о шумама, а
да је реализирано укупно 24.508,36 м³ или 55,0%;
- да су цијене испоруке дрвних сортимената у купопродајним уговорима (у 2009. и 2010. години) утврђене Одлуком Владе Републике Српске о давању сагласности на Цјеновник шумских дрвних сортимената привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац од дана 13. децембра 2007. године (“Сужбени гласник Републике Српске”, број 14/08) и Одлуком о измјенама и допунама Цјеновника од дана 3. августа 2009. године (и исте су за сва шумска газдинства, укључујући и ШГ Височник Хан Пијесак);
- да су у Цјеновнику шумских дрвних сортимената цијене утврђене у КМ/м³ за три мјеста /начина испоруке, и то: испоруке франко
“централно стовариште”, франко “камионски пут” и франко у “шуми на пању (у дубећем стању)”, те да је у предметном Цјенику утврђена разлика од 12 КМ/м³ између цијене испоруке дрвних сортимената франко “централно стовариште” и франко “камионски пут”;
- да је на захтјев ШГ Височник Хан Пијесак, у циљу прилагођавања економским потребама својих купаца / дрвопрерађивача, донесена посебна Одлука Управе привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац (број: 01-5963/10), којом су смањени трошкови превоза и манипулативни трошкови на “централном стоваришту”, што је омогућило за ШГ Височник Хан Пијесак смањење цијена
испоруке дрвних сортимената са “централног стоваришта” за 3 КМ/м³, односно смањење са 12 КМ/м³ на 9 КМ/м³;
- да су сва шумска газдинства, укључујући ШГ Височник Хан Пијесак, испоруку дрвних сортимената купцима / дрвопрерађивачима вршила по условима, количинама и цијенама утврђеним у купопродајним уговорима закљученим између привредног субјекта ЈПШ
“Шуме Републике Српске” Соколац и купаца /дрвопрерађивача;
- да ШГ Височник Хан Пијесак од 1998. године испоруку дрвних сортимената (углавном четинарских трупаца) врши са “централног стоваришта”, и по цијенама из Цјеника шумских дрвних сортимената, свим купцима у Републици Српској, а не само члановима
Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак, а да остале дрвне сортименте углавном испоручује франко “камионски пут” (Табела 2.), те нису основани наводи Подносиоца захтјева да не примјењује услове и цијене испоруке утврђене општим актима привредног субјекта ЈПШ
“Шуме Републике Српске” Соколац;
- да у структури укупне производње / испоруке дрвних сортимената ШГ Височник Хан Пијесак, у 2009. години, на дрвни сортимент
чамов трупац отпада 72,0% укупне продаје (испоруке), док на остале дрвне сортименате отпада 28,0%;
- да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак, члановима Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак, у 2009. години испоручио 30,07% укупне продаје дрвних сортимената, а да је осталим купцима / дрвопрерађивачима Републике Српске (Федерације Босне и Херцеговине и иностранства) испоручио 69,93% (Табела 2.);
Табела 2.
Испорука м³
Чамов
Буков
Чамово
Чамово
ТТ
УКУПНО
трупац
трупац
рудно
целулозно
стубови
дрво
дрво
Купци из
19.681,55
498,35
1.979,72
22,85
22.182,47
Удружења Хан Пијесак
37,08%
31,42%
12,46%
7,02%
30,07%
Други купци
1.202,63
467,40
16,38
639,48
2.325,89
из Хан Пијеска
2,27%
16,17%
1,03%
4,03%
3,15%
Остали купци
32.194,17
2.425,54
1.071,52
13.264,30
302,49
49.258,02
60,65%
83,83%
67,55
83,51%
92,98%
66,78%
УКУПНО
53.078,35
2.892,94
1.586,25
15.883,50
325,34
73.766,38
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Са централног
53.078,35
715,90
2,00
3.312.16
325,34
57.433,75
стоваришта (сви купци)
100,0%
24,75%
0,13%
20,85%
100,0%
77,86%
Са камионског
2.177,04
1.584,25
12.571,34
16.332,63
пута (сви купци)
75,25%
99,87%
79,15%
22,14%
Извор: привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак.
- да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак, у 2009. години, закључио уговоре
са цијенама франко “камионски пут” са члановима Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак, и то (између осталих): привредним субјектом СЗТР Јасен (Уговор број: 38-3/09, 38-7/09), привредним субјектом Highland д.о.о. (Уговор број: 38-2/09), привредним субјектом Гашмал д.о.о. (Уговор број: 38-6/09), привредним субјектом Садаимлер (Уговор број: 38-815/09), привредним субјектом Депром д.о.о. (Уговор број: 38-1122/09, привредним субјектом Бјелаковић д.о.о. (Уговор број: 38-1291/09, привредним субјектом Ива Луx д.о.о. (Уговор
број: 38-1127/09), привредним субјектом Жеравица д.о.о. (Уговор број: 38-1130/09), привредним субјектом Термаг д.о.о. (Уговор број: 38818/09), те нису основани наводи Подносиоца захтјева да је привредни субјект ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац искључиво закључивао уговоре са члановима Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак по цијенама франко “централно стовариште”;
- да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак,, и са другим купцима из Хан Пијеска (осим чланова Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак) закључио уговоре за испоруку дрвних сортимената (чамов трупац) под
истим условима и цијенама франко “централно стовариште”, и то (између осталих): привредним субјектом Речића д.о.о. (Уговор број:
38-789/09), привредним субјектом Kingdom д.о.о. (Уговор број: 38-812/09), привредним субјектом НП Метро д.о.о. (Уговор број: 381605/09), привредним субјектом СЗТР Мешћема (Уговор број: 38-1678/09), привредним субјектом Сандекс д.о.о. (Уговор број: 38795/09), те нису основани наводи Подносиоца захтјева да ШГ Височник Хан Пијесак није испоручивало дрвне сортименате (чамов трупац) другим купцима из Хан Пијеска са цијенама франко “централно стовариште”;
- да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак Соколац и са другим купцима из
Републике Српске (осим чланова Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак) закључио уговоре за испоруку дрвних сортимената (чамов
трупац) под истим условима и цијенама франко “централно стовариште”, и то (између осталих): привредним субјектом Караула д.о.о.
Власеница (Уговор број: 06/10), привредним субјектом Миб Комерц д.о.о. Рогатица (Уговор број: 38-1368/10), привредним субјектом Велике Шуме д.о.о. Пале (Уговор број: 38-1369/10), те нису основани наводи Подносиоца захтјева да ШГ Височник Хан Пијесак није испоручивало дрвне сортименте (чамов трупац) другим купцима из Републике Српске са цијенама франко “централно стовариште”;
- да привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац има закључене уговоре са купцима / дрвопрерађивачима из Републике Српске са цијенама испоруке дрвних сортимената франко “централно стовариште” и на подручју осам других шумских газдинстава у свом саставу (поред ШГ Височник Хан Пијесак), и то (Табела 3.): ШГ Романија Соколац (број Уговора 56), ШГ Чемериница Кнежево (број Уговора 34), ШГ Бирач Власеница (број Уговора 19), ШГ Лисиња Мркоњић Град (број Уговора 14), ШГ Јахорина Пале (број
Уговора 43), ШГ Рибник Рибник (број Уговора 61), ШГ Градишка Градишка и ШГ Зеленгора Калиновик, те нису основани наводи Подносиоца захтјева да остала шумска газдинства нису испоручивала дрвне сортименте по цијенама франко “централно стовариште” другим купцима /дрвопрерађивачима у Републици Српској.
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Укупна испорука дрвних сортимената (количина и вриједност) франко “централно стовариште” и франко “камионски пут”, према
шумским газдинствима:
Табела 3.
Р.
Шумско
2009. година
1. јануара-30. септембра 2010. године
бр.
газдинство
Камионски
Централно
Укупно
Камионски
Централно
Укупно
пут
стовариште
пут
стовариште
1.
Јахорина
2.837.501,00
1.492.555,00
4.330.056,00
2.643.715,00
2.643.715,00
2.
Височник
533.215,00
6.967.626,00
7.500.841,00
701.683,00
3.905.955,00
4.607.678,00
3.
Вучевица
1.926.957,00
1.926.957,00
1.685.084,00
1.685.084,00
4.
Бирач
2.072.724,00
214.672,00
2.287.396,00
1.624.673,00
1.624.673,00
5.
Романија
3.198.860,00
3.126.151,00
6.325.011,00
4.055.997,00
3.116.297,00
7.172.294,00
6.
Ботин
575.423,00
575.423,00
223.842,00
223.842,00
7.
Лисина
2.112.345,00
279.879,00
2.392.224,00
2.864.170,00
2.864.170,00
8.
Мајевица
355.770,00
355.770,00
60.714,00
60.714,00
9.
Дрина
1.998.193,00
1.998.193,00
1.830.085,00
1.830.085,00
10.
Градишка
8.039.709,00
827.149,00
8.866.858,00
7.086.117,00
7.086.117,00
11.
Рибник
4.215.798,00
1.786.508,00
6.002.306,00
4.258.311,00
4.258.311,00
12.
Приједор
7.404.788,00
7.404.788,00
5.578.432,00
5.578.432,00
13.
Горица
6.118.753,00
6.118.753,00
5.608.245,00
5.608.245,00
14.
Зеленгора
1.295.858,00
8.643,00
1.304.501,00
1.284.647,00
8.214,00
1.292.861,00
15.
Маглић
2.808.283,00
2.808.283,00
2.188.378,00
2.188.378,00
16.
Добој
1.386.703,00
1.386.703,00
832.616,00
832.616,00
17.
Врбања
4.959.813,00
4.959.813,00
4.681.678,00
4.681.678,00
18.
Панос
1.015.736,00
1.015.736,00
545.041,00
545.041,00
19. Оштрељ Дринић
6.322.580,00
6.322.580,00
3.592.294,00
3.592.294,00
20.
Сјемећ
5.339.763,00
5.339.763,00
4.253.697,00
4.253.697,00
21.
Чемерница
1.261.355,00
944.193,00
2.205.548,00
1.375.556,00
68.142,00
1.443.699,00
22.
Бања Лука
2.731.672,00
2.731.672,00
2.126.468,00
2.126.468,00
23.
Борја
5.664.349,00
5.664.349,00
4.855.877,00
4.855.877,00
УКУПНО
74.176.147,00
15.647.376,00
89.823.523,00
63.957.318,00
7.098.648,00
71.055.966,00
Извор: привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац (подаци о испорукама и вриједностима само за дрвопрерађиваче из Републике Српске).
- да су чланови Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак куповали дрвне сортименте (трупце четинара) по цијенама франко “централно стовариште” и од других шумских газдинстава (осим ШГ Височник Хан Пијесак) из састава ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Бирач Власеница (нпр. привредни субјекат Deura trade д.о.о. - Уговор број: 1466/09; привредни субјекат МТК Оморика д.о.о.
- Уговор број: 1384/09) и ШГ Романија Соколац (нпр. привредни субјекат МТК Оморика д.о.о. - Уговор број: 1519/09), те нису основани
наводи Подносиоца захтјева да је исти са другим шумским газдинствима имао закључене уговоре искључиво са цијенама испоруке дрвних сортимената франко “камионски пут”;
- да су остала шумска газдинства из састава привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац (као и ШГ Височник Хан
Пијесак) дрвне сортименте (трупце четинара) испоручивала другим купцима у Републици Српској по цијенама франко “централно стовариште”, и то: ГШ Бирач Власеница (привредни субјекат Савокс д.о.о. Милићи - Уговор број 204/09; привредни субјекат Промил д.о.о.
Милићи), ШГ Рибник Рибник (привредни субјекат ДИ Јуришић Цо - Рибник - Уговор број: 1326/09, привредни субјекат Барс Компани
д.о.о. Приједор - уговор број: 526/09), ШГ Лисина Мркоњић Град (привредни субјекат Grossist д.о.о. Приједор - Уговор број: 381-1/09) и
ШГ Романија Соколац (привредни субјекат Aqva Life д.о.о. Сокоца - уговор број: 611/09), привредни субјекат Ромасок а.д. Соколац - Уговор број: 1669/09), те нису основани наводи Подносиоца захтјева да су друга шумска газдинства закључивала уговоре са осталим купцима / дрвопрерађивачима у Републици Српској искључиво са цијенама испоруке франко “камионски пут”;
- да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак са члановима Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак у 2010. години закључило двојне уговоре са цијенама испоруке франко “централно стовариште” и цијенама франко “камионски пут”, што треба омогућити квалитетнију испоруку дрвних сортимената.
Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан Пијесак
примјењивао исте или сличне услове испоруке (продаје) дрвних сортимената према свим купцима / дрвопрерађивачима из Републике
Српске, укључујући и чланове Удружења дрвопрерачивача Хан Пијесак, и који се у битном не разликују од услова испоруке које примјењују и остала шумска газдинства (из састава привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац), која врше испоруку дрвних сортимента франко “централно стовариште” и франко “камионски пут”.
Такође, Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац - ШГ Височник Хан
Пијесак испоруку дрвних сортимената вршио према закљученим уговорима по цијенама и начину испоруке утврђеним у важећим опћим актима (Цјеновник шумских дрвних сортимената) усвојеним од надлежних институција Републике Српске.
Након сагледавања свих мјеродавних чињеница и доказа странака у поступку, појединачно и групно, Конкуренцијски савјет је утврдио да привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац (ШГ Височник Хан Пијесак) није злоупотријебио доминантни положај и прекршио члан 10. став (2) Закона, у смислу да:
a) је директно или индиректно наметао нелојалне куповне и продајне цијене или друге трговачке услове којима се ограничава конкуренција;
с) је примијенио различите услове за исту или сличну врсту послова са осталим странама, чиме их доводи у неравноправан и неповољан конкуренцијски положај.
Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет је одучио као у диспозитиву овог рјешења.
Конкуренцијски савјет сматра да привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац ради доминантног положаја који има
на тржишту испоруке дрвних сортимената у Републици Српској, има посебну одговорност према свим купцима / дрвопрерађивачима,
укључујући и чланове Удружења дрвопрерађивача Хан Пијесак, има и обавезу израдити и примјењивати прецизније критерије испоруке за шумска газдинства која имају комбиноване испоруке франко “централно стовариште” и франко “камионски пут”, у циљу равномјернијег односа у количинама испорука дрвних сортимената.
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Конкуренцијски савјет такође сматра да привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац треба осигурати начине за повећање реализације испорука минималних количина дрвних сортимената локалним заједницама (предузећима), утврђених у складу са
чланом 84. Закона о шумама, укључујући и општину Хан Пијесак.
Конкуренцијски савјет ће пратити дјеловање привредног субјекта ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац на релевантном тржишту и предузимати одговарајуће мјере у складу са Законом.
Конкуренцијски савјет у поступку није разматрао наводе у Захтјеву који нису директно у вези са одредбама Закона, а односе се на
начин формирања или смањивања цијена испоруке дрвних сортимената, као и око затварања “централног стоваришта” ШГ Височник
Хан Пијесак.
6. Новчана казна
Конкуренцијски савјет је доставио привредном субјекту ЈПШ “Шуме Републике Српске” Захтјев и Закључак, те затражио достављање одговора и документације (у смислу чл. 33. и 35. Закона) у вези са предметним поступком у року од 20 дана, актом број: 01-06-26021-17-II/10, дана 24. децембра 2010. године, који је запримљен дана 27. децембра 2010. године (потврда потписана повратница).
У предметном акту је наведено да су странке у поступку дужне на захтјев Конкуренцијског савјета доставити сву тражену документацију у вези са овим предметом, те упозорио да је чланом 49. став (1) тачка а) Закона утврђено да Конкуренцијски савјет може изрећи
новчану казну привредном субјекту до 1,0% укупног прихода (као и одговорним особама, у смислу члана 49. став (2) Закона) ако не поступи по захтјеву Конкуренцијског савјета.
Будући да привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац није доставио предметни одговор нити тражену документацију, Конкуренцијски савјет је поновио исти захтјев, актом број: 01-06-26-021-21-II/10, дана 31. јануара 2011. године. Привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац је на поновљени захтјев доставио одговор и тражену документацију, поднеском број: 0106-26-021-23-II/10, дана 10. фебруара 2011. године.
На основу наведеног Конкуренцијски савјет је изрекао привредном субјекту ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац, у смислу члана 49. став (1) тачка а) Закона, новчану казну у износу од 6.000,00 КМ, што износи 0,0037% буџета за 2009. годину.
У случају да привредни субјекат ЈПШ “Шуме Републике Српске” Соколац не изврши уплату новчане казне у утврђеном року Конкуренцијски савјет ће затражити од релевантних тијела принудно извршење исте, те обрачунати затезну камату за вријеме прекорачења
рока уплате новчане казне, у складу са прописима Босне и Херцеговине.
7. Административна такса
Подносилац захтјева, Удружење дрвопрерађивача “Пилана” Хан Пијесак, дужан је платити административну таксу у износу од
1.500,00 КМ, у корист Буџета институција Босне и Херцеговине, у складу са чланом 2. Тарифни број 107. тачка ф) Одлуке у уплати административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11).
8. Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није допуштена жалба.
Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно
објаве овог рјешења.
Број: 01-06-26-021-39-II/10
23. марта 2011. године
Сарајево

Предсједник,
Др Стјепо Прањић, с.р.
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