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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 187. Пословника Народне скупштине
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 31/11), а након разматрања Приједлога изјаве о принципима приступа Босне и Херцеговине Европској унији,
Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној
сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске упознала се са
текстом Приједлога изјаве о принципима приступа Босне и
Херцеговине Европској унији.
2. Народна скупштина Републике Српске подржава предложени текст Приједлога изјаве о принципима приступа
Босне и Херцеговине Европској унији.
3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-174/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Год. XXIV

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

229
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 187. Пословника Народне скупштине
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 31/11), а након разматрања Приједлога изјаве о принципима приступа Босне и Херцеговине Европској унији,
Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној
сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске и изабраних представника из Републике Српске у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и Савјету министара да приликом спровођења
принципа из ове изјаве строго воде рачуна о уставној надлежности ентитета и да се одбије свако питање које није
у складу са истом.
2. Народна скупштина Републике Српске остаје при раније донесеном ставу у вези са предметом “Сејдић-Финци
против Босне и Херцеговине” и механизмом координације
и захтијева њихову досљедну примјену.

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-173/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254.
став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11),
а након разматрања Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 31.12.2013.
године, Народна скупштина Републике Српске, на Другој
сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске
за период 1.1 - 31.12.2013. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-163/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета
Републике Српске за период 1.1 - 30.6.2014. године, Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске
за период 1.1 - 30.6.2014. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-164/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

12

20.02.2015.

232

235

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254.
став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11),
а након разматрања Извјештаја Главне службе за ревизију
јавног сектора Републике Српске о ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике
буџета Републике Српске, за период од 1.1. до 31.12.2013.
године, Народна скупштина Републике Српске, на Другој
сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела
је с љ е д е ћ и

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији годишњих финансијских
извјештаја “Жељезнице Републике Српске” а.д. Добој за
период 1.1. - 31.12.2012. године, Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници, одржаној 11. фебруара
2015. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике
Српске о ревизији годишњих финансијских извјештаја
“Жељезнице Републике Српске” а.д. Добој за период 1.1.
- 31.12.2012. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике
Српске о ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске,
за период од 1.1. до 31.12.2013. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-165/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након
разматрања Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2014.
годину, Народна скупштина Републике Српске, на Другој
сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију
јавног сектора Републике Српске за 2014. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-166/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

234
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији Збирног финансијског
извјештаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за период 1.1. - 31.12.2013.
године, Народна скупштина Републике Српске, на Другој
сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике
Српске о ревизији Збирног финансијског извјештаја Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за период 1.1. - 31.12.2013. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-167/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

Број: 02/1-021-168/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254.
став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11),
а након разматрања Извјештаја Комитета за координацију
надзора финансијског сектора Републике Српске за 2013.
годину, Народна скупштина Републике Српске, на Другој
сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2013. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-169/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске а.д. Бањалука и фондова за 2013.
годину, са Извјештајем независног спољног ревизора, Народна скупштина Републике Српске, на Другој сједници,
одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике
Српске а.д. Бањалука и фондова за 2013. годину, са Извјештајем независног спољног ревизора.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-170/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254.

20.02.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Извјештаја о стању у банкарском систему
Републике Српске за период 1.1.2013 - 31.12.2013. године
и Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике
Српске за 2013. годину, Народна скупштина Републике
Српске, на Другој сједници, одржаној 11. фебруара 2015.
године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за
период 1.1.2013 - 31.12.2013. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем
Агенције за банкарство Републике Српске за 2013. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-171/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања
Извјештаја о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2013 - 31.12.2013. године и Извјештаја
о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2013.
годину, Народна скупштина Републике Српске, на Другој
сједници, одржаној 11. фебруара 2015. године, донијела
је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске задужује
Агенцију за банкарство Републике Српске да у наредном
извјештају Народној скупштини детаљно образложи узроке и стање у пословању Балкан инвестмент банке и Бобар
банке.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-172/15
11. фебруара 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ШУМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се методе и критеријуми
за процјену, праћење и анализу утицаја загађеног ваздуха и
других штетних фактора на шумске еко-системе.
Члан 2.
Мјерење оштећености шумских еко-система у Републици Српској спроводи се у оквиру Међународног програма за процјену и праћење утицаја загађења ваздуха на
шуме (у даљем тексту: Програм) на мрежи тачака Нивоа 1.
у складу са Конвенцијом о далекосежном прекограничном
загађењу ваздуха (енгл. UNITED NATIONS ECONOMIC
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COMMISSION FOR EUROPE CONVENTION ON LONGRANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION).
Члан 3.
(1) Функцију Координационог центра за праћење
здравственог стања шума (у даљем тексту: Координациони центар) обављаће ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д.
Соколац.
(2) Координациони центар је дужан да именује координатора за послове праћења здравственог стања шума.
Члан 4.
(1) За потребе осматрања оштећености шума, као и за
потребе извјештавања домаћих и међународних органа и
институција, Координациони центар ће формирати и водити јединствени регистар оштећености шума у електронском облику.
(2) Регистар оштећености шума води се за Ниво 1.
(3) Регистар оштећености шума Нивоа 1. састоји се од:
Регистра оштећености крошања, Регистра стања шумског
земљишта и Регистра стања исхране шумског дрвећа.
(4) Регистар оштећености шума формираће се на начин
да је из њега могуће добити податке о оштећености шума
према различитим показатељима.
(5) Регистар из става 1. овог члана је јаван.
Члан 5.
(1) Мрежу тачака Нивоа 1. чине тачке на пресјеку квадратне мреже странице квадрата 16 км (биоиндикацијске
тачке) које су систематски распоређене на цјелокупној површини шума Републике Српске.
(2) Гушћа мрежа тачака Нивоа 1. може се успоставити
за потребе интензивнијег осматрања и добијања репрезентативнијих података на националном и регионалном нивоу.
Члан 6.
Подаци из Регистра оштећености шума служе за:
1) утврђивање стања шума у Републици Српској,
2) потребе газдовања шумама,
3) научне сврхе и
4) потребе институција Републике Српске, Босне и Херцеговине и међународних институција.
Члан 7.
(1) Избор и успостављање тачака Нивоа 1. врши се по
методама које су дате у Упутству о начину и критеријумима за усклађено узорковање, процјену, праћење и анализу ефеката загађења ваздуха на шумске еко-системе:
Дио II - Визуелна процјена стања крошања из 2006. године и дио IV - Визуелна процјена стања крошања и штетних агенаса из 2010. године (енгл. Manual on methods and
criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and
analysis of the effects of air pollution on forests: Part II - Visual
Assessment of Crown Condition, 2006. година and Part IV Visual Assessment of Crown Condition and Damaging Agents,
2010) и касније допуне.
(2) За избор и успостављање тачака Нивоа 1. на подручјима која су заштићена на основу посебног прописа потребно је прибавити дозволу надлежног органа.
Члан 8.
На мрежи тачака Нивоа 1. утврђује се:
1) оштећеност крошања - сваке године,
2) стање земљишта - сваких десет година и
3) стање исхране шумских врста дрвећа - сваких десет
година.
Члан 9.
(1) Послове избора и успостављања тачака Нивоа
1. врши Извјештајно-прогнозна служба у саставу ЈПШ
“Шуме Републике Српске” а.д. Соколац.
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(2) На мрежи тачака Нивоа 1. податке прикупља Извјештајно-прогнозна служба путем организационих дијелова ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац.
(3) Прикупљени подаци достављају се Координационом центру до краја октобра текуће године.
Члан 10.
(1) Координациони центар дужан је да сваке године
обави контролну процјену оштећености крошања на најмање 10% тачака Нивоа 1.
(2) Подаци добијени процјеном из става 1. овог члана
прилог су годишњем извјештају о праћењу здравственог
стања шума у Републици Српској.
(3) Годишњи извјештај о праћењу здравственог стања
шума доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у електронском и писаном облику до
краја текуће године.
(4) Извјештајне табеле за потребе извјештавања међународних институција треба доставити до 1. децембра текуће године.
Члан 11.
(1) На свакој биоиндикацијској тачки прикупљају се
сљедећи подаци:
1) општи подаци о свакој биоиндикацијској тачки су:
број огледне површине (биоиндикацијске тачке), географска ширина и дужина, надморска висина, експозиција,
ШПП, ШГ, ПЈ, одјељење/одсјек (за шуме у својини Репу-
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блике Српске), КО (за приватне шуме), доступност воде,
врста хумуса, тип земљишта, просјечна старост доминантног спрата, осматрачи (пуно име и презиме оба осматрача)
и датум осматрања и
2) подаци који се прикупљају за свако стабло су: страна
свијета на којој се посматрано стабло налази, број стабла,
врста дрвећа, дефолијација, плодоношење, опис нападнутог дијела биљке, симптом, опис симптома, нападнути дио
крошње, старост оштећења, узрочник, научни назив узрочника, интензитет напада и друга опажања.
(2) За Ниво 1. није обавезно прикупљање података о
плодоношењу, опис симптома, нападнути дио круне и старост оштећења из става 1. тачка 2) овог члана.
(3) Прикупљени подаци уносе се у Образац број 1, који
се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о мониторингу здравственог стања шума (“Службени гласник Републике Српске”, број 12/04).
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-105/15
10. фебруара 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
ПРИЛОГ
Образац број 1.

ПРАЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ШУМА
БИОИНДИКАЦИЈСКА ТАЧКА: ________________________________________________
Координате:
Y
X
λEGr:
φH:
_____________
____________
______________
_____________
Основни подаци:
ШПП: ____________________________________
ШГ: _____________________________________
ПЈ: _______________________________________
Одјељење/одсјек: __________________________
Тип шуме: ________________________________
Старост доминантне врсте: __________________
Власништво: ______________________________

Надморска висина: _________________________
Склоп: ____________________________________
Експозиција: ______________________________
Земљиште: ________________________________
Тип хумуса: _______________________________
Осматрач 1: _______________________________
Осматрач 2: _______________________________

Подаци о стаблима на потцентрима:

III (ЈУГ)

II (ИСТОК)

I (СЈЕВЕР)

Врста дрвећа
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Код државе: _______

Датум: ________________
Дефолијација
(%)

Оштећење
Нападнути
дио

Симптом

Узрочник

Интензитет
напада

Друга опажања
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IV (ЗАПАД)

1
2
3
4
5
6
Напомена:

241
На основу члана 11. став 2. Закона о минералним ђубривима (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О
ПРОИЗВЕДЕНИМ, УВЕЗЕНИМ И У ПРОМЕТ
СТАВЉЕНИМ МИНЕРАЛНИМ ЂУБРИВИМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин достављања
података о произведеним, увезеним и у промет стављеним
минералним ђубривима, као и образац извјештаја за достављање тих података.
Члан 2.
(1) Произвођач, односно увозник и дистрибутер минералних ђубрива доставља Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Mинистарство) податке о произведеним, односно увезеним и у промет стављеним минералним ђубривима у виду извјештаја.

(2) Извјештај произвођача, односно увозника минералних ђубрива из става 1. овог члана садржи: назив, сједиште
и адресу произвођача, односно увозника, име и презиме,
контакт - телефон и електронску адресу одговорног лица,
годину за коју се извјештај доставља, називе и количине
минералног ђубрива које је произвео, односно увезао, као и
количине тих ђубрива које је наведени продао, изражене у
килограмима, као и датум достављања извјештаја и потпис
одговорног лица.
(3) Извјештај дистрибутера минералних ђубрива из става 1. овог члана нарочито садржи: назив, сједиште и адресу
дистрибутера, име и презиме, контакт - телефон и електронску адресу одговорног лица, годину за коју се извјештај доставља, називе и количине минералних ђубрива које
је ставио у промет (продао) изражене у килограмима, датум
достављања извјештаја и потпис одговорног лица.
(4) Извјештај из ст. 2. и 3. овог члана доставља се у
електронској форми на Обрасцу број 1, који се налази у
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-052-1226/15
17. фебруара 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
ПРИЛОГ
Образац број 1

Извјештај о произведеним, односно увезеним и у промет стављеним количинама минералних ђубрива

Ред. бр.

Година за коју се извјештај доставља
Назив произвођача/увозника/
дистрибутера
Сједиште
Продајно мјесто
Телефон, телефакс
Е-mаil
Име и презиме лица одговорног
за производњу/увоз/ промет минералног ђубрива
Назив минералног
ђубрива

Назив произвођача
минералног
ђубрива

1.

2.

3.

Количина
увезепроизведеног Количина
минералног
минералног ногђубрива(t)
ђубрива (t)
4.

5.

Количина
набављеног
минералног
ђубрива (t)*
6.

* Колону 6 попуњавају дистрибутери минералног ђубрива (на велико и мало).

Количина продатог ђубрива
(t) (стављеног
у промет на
велико другим
субјектима)
7.

Количина
продатог
ђубрива (t)
(стављеног
у промет на
мало)
8.

Преостале
залихе (t)
9.
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На основу члана 59, а у вези са чл. 19, 39. и 42. Закона
о сјемену пољопривредног биља (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВОЂЕЊУ РЕГИСТAРА
ПРОИЗВОЂАЧА, ДОРАЂИВАЧА, ПРОМЕТНИКА И
УВОЗНИКА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

Члан 1.
У Правилнику о вођењу регистара произвођача, дорађивача, прометника и увозника сјемена пољопривредног
биља (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 120/10 и
32/13) члан 8а. мијења се и гласи:
“Члан 8а.
Изузетно од члана 8. овог правилника, произвођачи расада поврћа и цвијећа који су регистровани као пољопривредна
газдинства могу се уписати у Регистар произвођача расада
поврћа и цвијећа ако посједују увјерење о оспособљености
за производњу расада поврћа и цвијећа, на основу Програма
оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа (“Службени гласник Републике Српске”, број 5/14).”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-052-1224/15
17. фебруара 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о ветеринарству у Републици
Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/08
и 6/12) и члана 69. ст. 1. и 3. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

НАРЕДБУ
О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ОД
ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ У 2015. ГОДИНИ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Овом наредбом одређује се спровођење мјера за
спречавање, откривање и сузбијање заразних и паразитских болести животиња:
- бедреница,
- бруцелоза,
- говеђа спонгиформна енцефалопатија (ГСЕ),
- туберкулоза,
- ензоотска леукоза говеда,
- листериоза,
- болест плавог језика,
- слинавка и шап,
- Q-грозница,
- скрепи,
- класична куга свиња,
- афричка куга свиња,
- трихинелоза,
- болест Аујецког свиња,
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- везикуларна болест свиња,
- инфективна анемија копитара,
- грозница западног Нила,
- вирусни артерит копитара,
- њукаслска болест,
- куга живине - инфлуенца живине (авијарна инфлуенца),
- кокошји тифус, пулуроза и инфекција са Salmonellom
enteritidis и S. tuphimurium и остале салмонелозне инфекције,
- хламидиоза,
- кампилобактериоза,
- америчка куга пчелињег легла,
- заразне и паразитске болести риба,
- бјеснило,
- лајшманиоза,
- ехинококоза,
- инфективни ринотрахеитис говеда - инфективни пустуларни вулво вагинитис (IBR/IPV),
- маститиси и
- заразне и паразитске болести дивљих животиња.
ГЛАВА II
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ГОВЕДА
Бедреница
2. Сва говеда у бедреничним дистриктима морају се
вакцинисати против бедренице до 30. марта, а најкасније
15 дана прије пуштања на испашу.
Бруцелоза
3. Једном годишње потребно је претражити крв свих
говеда старијих од годину дана која се у датом тренутку
налазе на имању по списку Агенције за обиљежавање животиња БиХ (у даљем тексту: Агенција), с тим да период од
претходног испитивања не смије бити краћи од три мјесеца
ни дужи од годину дана.
Говеђа спонгиформна енцефалопатија (ГСЕ)
4. Годишњи програм праћења ГСЕ-а заснива се на активном и пасивном надзору, који укључује поступак скрининга и при томе се користе брзи тестови за откривање
ГСЕ-а код сљедећих субпопулација:
- сва говеда старија од 30 мјесеци намијењена за клање
за људску исхрану,
- сва говеда старија од 24 мјесеца упућена на принудно
клање или животиње које су показивале симптоме поремећаја
централног нервног система и поремећаје у понашању и
- сва говеда старија од 24 мјесеца која нису заклана за
људску исхрану, која су угинула или усмрћена на газдинству, током превоза или у кланици.
Туберкулоза
5. Једном годишње, на подручју цијеле Републике Српске, обавезна је општа туберкулинизација свих говеда старијих од шест седмица која се у тренутку спровођења мјере
налазе на имању по списку Агенције, с тим да тестирање
треба да буде спроведено у размаку не краћем од три мјесеца и не дужем од годину дана од претходног тестирања.
6. Надлежни ветеринарски инспектори и службени ветеринари у кланицама морају водити посебну евиденцију о
сваком утврђеном случају туберкулозе говеда, а о налазу да
обавијесте надлежног ветеринарског инспектора у мјесту
поријекла туберкулозне животиње.
7. Aко се на имању држе и друге пријемчиве животињске врсте, неопходно је и њих испитати на туберкулозу.
Ензоотска леукоза говеда
8. У циљу контроле ензоотске леукозе говеда два пута
годишње вршиће се тестирање свих животиња старијих од
24 мјесеца којe се у тренутку спровођења мјере налазе на
имању по списку Агенције, у стадима која немају статус
службено слободних стада од ове болести.
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9. Проглашавање слободних стада врши Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) на основу резултата до сада спроведених мјера, уколико су испуњени сљедећи услови:
- да нема доказа, клиничког или у виду резултата лабораторијског тестирања о присуству ензоотске леукозе
говеда у стаду и да ниједан такав случај није потврђен у
протекле двије године или
- да су све тестиране животиње у протеклих годину
дана дале негативну реакцију на два извршена тестирања,
спроведена у размаку који није краћи од четири мјесеца.
10. Статус слободног стада од ензоотске леукозе говеда
задржава се ако:
- су испуњени услови наведени у тачки 9. ове наредбе,
- све животиње које се уводе у стадо поријеклом из стада са истим статусом и
- животиње старије од 24 мјесеца дају негативну реакцију при лабораторијском тестирању, које се на слободним
посједима спроводи сваке три године.
Листериоза
11. Код сваког побачаја говеда побачени фетус и плодове овојнице наведених животиња морају бити достављени
ради лабораторијске претраге на листериозу.
12. На листериозу мора бити претражен мозак говеда
која показују клиничке знакове поремећаја централног нервног система и поремећаја у понашању.
Болест плавог језика
13. У циљу утврђивања динамике и географске распрострањености болести плавог језика, односно периода када су
активни адулти инсеката рода Culicoides спроводи се:
- пасивно клинички надзор,
- серолошки надзор контролних стада - говеда, овце или
други преживари на одређеном имању који ће се испитати
једном мјесечно на присуство антитијела, односно на присуство узрочника болести плавог језика. Контролне животиње одабраће Министарство тако што ће се одабрати 12
имања (по једно имање на сваких 2.000 km²) и
- надзор вектора на десет локација које утврди Министарство ради утврђивања присуства вектора, сезоналности, те утврђивања присуства вируса болести плавог
језика, а након утврђених позитивних резултата, прикупљање вектора и претраживање на присуство вируса болести плавог језика спроводиће се једном мјесечно на свим
одабраним локацијама.
13.1. Детаљан програм за спровођење наведених мјера
обавља се у складу са програмом Министарства.
13.2. У случају утврђивања сумње на присуство болести плавог језика, потребно је без одгађања спровести све
мјере у складу са прописима који уређују ту област.
Слинавка и шап
14. У случају диференцијално дијагностички постављене сумње на присуство болести слинавке и шапа, потребно
је спровести клинички надзор код свих говеда на имању.
15. Ако се клиничким прегледом утврде знакови карактеристични за болест, потребно је без одгађања спровести
све мјере у складу са прописима који уређују ту област.
Q-грозница
16. Код сваке појаве оболијевања људи од ове болести
обавезно је спровођење дијагностике код свих пријемчивих
животиња на угроженој фарми.
17. Код сваког побачаја крава мора се спровести лабораторијска претрага на Q-грозницу.
ГЛАВА III
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ОВАЦА И КОЗА
Бедреница
18. Прије испуштања на испашу све овце и козе у бедреничним дистриктима морају се вакцинисати против бедренице.
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19. Овце и козе је дозвољено напасати у бедреничним
дистриктима само ако су вакцинисане против бедренице и
ако је од вакцинације прошло више од 15 дана.
Бруцелоза
20. Све овце и козе старости од три до шест мјесеци
морају бити вакцинисане REV1 Оcurev вакцином и прописно означене у складу са прописима који уређују ту област.
20.1. Упутство о спровођењу вакцинације малих преживара и инструкцију о достављању документације доноси
Канцеларија за ветеринарство БиХ.
Скрепи
21. На скрепи морају бити прегледане све овце и козе у
складу са прописима који уређују ту област, као и све оне
које за живота показују симптоме нервних поремећаја.
Листериоза
22. Код сваког побачаја оваца и коза побачени фетус и
плодове овојнице наведених животиња морају бити достављени ради лабораторијске претраге на листериозу.
23. На листериозу мора бити испитан мозак оваца и
коза које показују клиничке знакове поремећаја централног
нервног система и поремећаја у понашању.
Болест плавог језика
24. Ради утврђивања динамике болести и динамике
појављивања инсеката рода Culicoides, њихове географске
распрострањености, одређивања периода сезонски слободног од вектора вируса болести плавог језика, односно периода када нису активни адулти инсеката рода Culicoides
спровешће се:
- пасивно клинички надзор и
- серолошки надзор контролних стада - контролне животиње представљају говеда, овце или други преживари
на одређеном имању који ће се испитати једном мјесечно
на присуство антитијела против узрочника болести плавог
језика, односно на присуство узрочника болести плавог језика. Контролне животиње биће одабране од Министарства
тако да ће се одабрати по једно имање на сваких 2.000 km²,
а ако је могуће, сентинел животиње треба да буду говеда.
24.1. Надзор вектора на десет локација које утврди
Министарство у циљу утврђивања присуства вектора, сезоналности, утврђивања присуства вируса болести плавог
језика, прикупљање вектора и претраживање на присуство
вируса спроводиће се једном мјесечно на свим одабраним
локацијама.
24.2. У случају утврђивања сумње на присуство болести плавог језика, потребно је без одгађања спровести све
мјере у складу са прописима који уређују ту област.
Q-грозница
25. Код сваке појаве оболијевања људи од ове болести
обавезно је спровођење дијагностике код свих пријемчивих
животиња на угроженој фарми.
26. Код сваког побачаја крава, оваца и коза мора се
спровести лабораторијска претрага на Q-грозницу.
27. Забрањује се држање оваца и коза у двориштима
фарми музних крава.
Слинавка и шап
28. У случају диференцијално дијагностички постављене сумње на присуство болести слинавке и шапа потребно је спровести клинички надзор код свих оваца и коза
на имању.
29. Уколико се клиничким прегледом утврде знакови
карактеристични за ове болести, потребно је без одгађања
спровести све мјере у складу са прописима који уређују ту
област.
ГЛАВА IV
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД СВИЊА
Бруцелоза
30. У случају диференцијално дијагностички постављене сумње на присуство бруцелозе код свиња, клиничко,
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бактериолошко и, уколико је потребно, серолошко испитивање мора бити спроведено под службеним надзором да би
се потврдило да наведени симптоми нису изазвани бруцелозом.
Класична куга свиња
31. Све свиње у породичним имањима или организованим фармама морају се вакцинисати против класичне куге
свиња вакцином припремљеном од атенуираног вируса
(К-сој). Назимице и крмаче морају се вакцинисати прије
сваког припуста, нерасти два пута годишње, а подмладак у
периоду од 45 до 60 дана старости.
31.1. Вакцинација се обавља током цијеле године у
складу са одредбама тачке 31. ове наредбе, а надлежне ветеринарске организације дужне су да направе план вакцинације током године да би се испоштовао захтјев фармера и
смањили трошкови спровођења ове мјере.
31.2. У промет се могу ставити само имуне свиње, односно свиње које су вакцинисане најмање седам дана прије
стављања у промет.
31.3. Промет свиња допушта се на сточним пијацама,
сајмовима, догонима и другим мјестима која су под ветеринарским надзором.
31.4. Промет свиња, односно свако напуштање сталног
мјеста боравка свиња може се вршити након спроведене
вакцинације, под условом да су свиње означене искључиво ушним маркицама са заштићеним угравираним текстом:
“ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”.
31.5. Ловачка друштва дужна су да обезбиједе доставу узорака крви, слезине и бубрега од сваке уловљене или
нађене дивље свиње до референтне лабораторије за класичну кугу свиња у Републици Српској.
31.6. Дистрибуцију и регистар издатих ушних маркица
обавља ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др
Васо Бутозан” у Бањој Луци.
31.7. Узгој свиња са заокруженим производним циклусом обавља се у складу са програмом компартментализације,
којим ће се поједини узгоји изузети из програма обавезне
вакцинације уколико се обезбиједе сви неопходни услови, те
испуне критеријуми за проглашење компартмента.
Афричка куга свиња
32. Ради раног откривања афричке куге свиња (АКС)
код домаћих свиња, све узорке поријеклом од домаћих
свиња који су достављени на лабораторијску претрагу због
сумње на класичну кугу свиња (ККС), треба да се испитају
и на АКС.
Слинавка и шап
33. У случају диференцијално дијагностички постављене сумње на присуство болести слинавке и шапа, потребно је спровести клинички надзор код свиња на имању.
34. Уколико се клиничким прегледом утврде знакови карактеристични за болест, потребно је без одгађања
спровести све мјере у складу са прописима који уређују ту
област.
Туберкулоза
35. Једном годишње све расплодне свиње у узгојима бројнијим од 15 крмача, назимица и нераста морају се
испитати на туберкулозу.
36. За обнову узгоја није дозвољено користити свиње
које претходно нису туберкулинисане.
37. Надлежни ветеринарски инспектори и службени ветеринари у кланицама морају водити посебну евиденцију о
сваком утврђеном случају туберкулозе свиња, те о налазу
обавијестити надлежног ветеринарског инспектора у мјесту поријекла туберкулозне животиње.
Трихинелоза
38. У свим случајевима клања свиња ради употребе
меса за људску исхрану мора се извршити преглед меса у
складу са прописима који уређују ту област.
39. У случају позитивног налаза, узорке доставити референтној лабораторији у Републици Српској на потврду.
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Болест Аујецког код свиња
40. Ради раног откривања болести Аујецког (БА) код
свиња, сваки побачај или појава клиничких знакова, који
упућују на сумњу на БА мора бити пријављен ветеринару,
који је обавезан да узме и достави узорке у службену лабораторију на претраге.
41. Крв невакцинисаних нераста мора бити претражена на БА прије увођења у узгој, а обавезно прије почетка
коришћења за вјештачко осјемењавање или природни припуст.
42. У регистроване или одобрене центре за сакупљање
сјемена могу се уводити само нерасти претходно серолошки претражени са негативним резултатом на све антигене
вируса болести Аујецког код вакцинисаних нераста.
Везикуларна болест свиња
43. У случају сумње на везикуларну болест свиња потребно је поступити у складу са прописима који уређују ту
област и урадити диференцијалну дијагностику слинавке
и шапа.
ГЛАВА V
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД КОЊА
Инфективна анемија копитара (ИАК)
44. Серолошка претрага узорака крви копитара мора се
обавити:
- два пута годишње (јануар, јун) код правних лица која
користе копитаре за производњу биолошких препарата
(вакцина, серума) и сјемена за вјештачко осјемењавање,
- једном годишње код свих коња у ергелама, спортским
друштвима и на шумским радилиштима,
- када се набављено грло уводи у узгој како је наведено
у првој и другој алинеји ове тачке,
- код пастуха прије лиценцирања,
- када се копитари доводе на изложбе, смотре, спортска
такмичења и опасивања у ергеле и
- када се копитари стављају у промет.
44.1. Налаз о негативној серолошкој претрази у случајевима из треће, четврте, пете и шесте алинеје ове тачке не
смије бити старији од 30 дана.
45. Дијагностичко испитивање свих копитара у општинама које су имале позитивне случајеве ИАК у посљедњих
пет година мора се обавити најкасније до 30. новембра
2015. године.
46. Сви копитари старији од два мјесеца морају бити
обиљежени микрочиповима и регистровани у бази података коју води ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске
“Др Васо Бутозан” у Бањој Луци.
47. Свака промјена власништва над копитарима обавезно се одмах пријављује надлежном ветеринару, који у року
од 15 дана треба да обавијести ЈУ Ветеринарски институт
Републике Српске “Др Васо Бутозан” у Бањој Луци ради
ажурирања базе података.
Грозница западног Нила
48. Ради утврђивања присуства болести врши се и серолошка претрага 20% популације копитара прегледаних
на ИАК, односно претрага свих коња који показују знакове
енцефалитиса.
49. Сви угинули коњи биће претражени на присуство
вируса грознице западног Нила.
Трихинелоза
50. У свим случајевима клања коња ради употребе меса
за људску исхрану мора се извршити преглед меса у складу
са прописима који уређују ту област.
51. У случају позитивног налаза, узорке доставити референтној лабораторији у Републици Српској на потврду.
Друге заразне болести коња
52. У току спровођења мјера контроле ИАК спроводи
се клинички преглед копитара на сљедеће заразне болести:
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афричка болест коња (коњска куга), венецуелански енцефалитис коња, сакагија, дурина и лептоспироза.
ГЛАВА VI
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ЖИВИНЕ
Атипична куга живине - њукаслска болест
53. Сва екстензивно држана живина мора се вакцинисати против атипичне куге два пута годишње вакцинама
произведеним из соја La Sota.
54. Вакцинација се спроводи између 15. априла и 30.
маја први пут, те између 15. октобра и 30. новембра други
пут, а код приновљене живине између наведених периода.
55. Живина и дивље птице на фармама и свим облицима интензивне производње мора се вакцинисати против
њукаслске болести, тако да буду у стању сталног имунитета.
56. Ниво имунитета живине процјењује се серолошком
претрагом која је саставни дио имунопрофилактичког поступка.
57. Имунитет се контролише:
- у екстензивним узгојима живине узимањем пет узорака крви на 1.000 комада вакцинисане живине два пута
годишње, три до четири седмице након спроведене вакцинације и
- у интензивним узгојима претрагом 20 узорака крви по
јату, најмање два пута годишње, те свако јато товних пилића три до четири седмице након спроведене вакцинације.
58. Уколико се приликом спровођења мјера утврде знакови карактеристични за болест, потребно је без одгађања
спровести све мјере у складу са прописима који уређују ту
област.
Инфлуенца птица
59. Приликом спровођења контроле имунитета на њукаслску болест на истим узорцима крви спроводиће се и
претрага на присуство антитијела за авијарну инфлуенцу.
60. Узимање узорака код екстензивно држане живине
спроводи се у складу са програмом контроле и надзора инфлуенце птица.
61. Уколико се приликом спровођења мјера утврде знакови карактеристични за болест, потребно је без одгађања
спровести све мјере у складу са прописима који уређују ту
област.
Тифус перади, пулуроза, те остале салмонелозне инфекције
62. Мјере за рано откривање, дијагностику, спречавање
ширења, сузбијање и искорјењивање инфекција живине
одређеним серотиповима салмонела спроводи се у складу
са прописима који уређују ту област.
63. У случају откривања Salmonella врсте gallinarum и
pullorum надлежни ветеринарски инспектор одређује мјере
у складу са прописима који уређују ту област.
Хламидиоза птица
64. Све украсне и собне птице, те голубови у организованој производњи или намијењени за расплод, продају или
изложбу морају бити слободни од хламидиозе.
Кампилобактериоза
65. У циљу утврђивања присуства Campilobacter spp. у
примарној живинарској производњи извршиће се:
- од априла до маја 2015. године и од августа до септембра 2015. године узимање 40 узорака фецеса или по 20
узорака фецеса и 20 узорака клоакалних брисева из това и
20 узорака цекума и пет узорака коже од живине на линији
клања,
- у инкубаторским станицама узимање 20 пута 20 узорака брисева јаја или 20 пута 20 узорака валионичких остатака и
- једном мјесечно узимање 20 узорака фецеса или клоакалних брисева од родитељских јата.
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ГЛАВА VII
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА ПЧЕЛЕ
Америчка куга пчелињег легла
66. На свим пчелињацима морају бити спроведене наређене превентивне дијагностичке мјере за заштиту здравља пчелињих заједница од болести америчке куге пчелињег легла.
67. Узгој пчелињих матица за продају дозвољен је само
на пчелињацима који су под ветеринарско-здравственим
надзором.
68. У промет се могу стављати само здраве пчелиње
заједнице, односно оне на којима су спроведене дијагностичке превентивне мјере у складу са овом наредбом.
69. На свим пчелињацима, током прољећа (март/април)
спроводи се клинички преглед пчелињих заједница и врши
дијагностичко узорковање ради испитивања на америчку
кугу пчелињег легла:
- у пчелињацима с једном до десет пчелињих заједница
контролишу се све заједнице,
- у пчелињацима с 11 до 20 пчелињих заједница контролише се 50% заједница,
- у пчелињацима с 21 до 50 пчелињих заједница контролишу се 33% заједница и
- у пчелињацима с више од 51 пчелиње заједнице контролише се 20% пчелињих заједница.
70. На свим пчелињацима у којима је у претходној години утврђена америчка куга пчелињег легла клиничким
прегледом и дијагностичким узорковањем морају бити
обухваћене све пчелиње заједнице.
71. У случају постављања сумње на америчку кугу пчелињег легла, ветеринар који спроводи клинички преглед
обавезно ће узети узорак и доставити га на лабораторијску
претрагу у референтну дијагностичку ветеринарску лабораторију.
72. Као узорак се узима дио пчелињег легла, посебно из
сваке поједине сумњиве пчелиње заједнице, и то комад саћа
с поклопљеним леглом, најмање величине 10 cm ∙ 10 cm, на
којем су знаци болести видљиви.
73. Уколико у периоду претраге и сумње на америчку кугу пчелињег легла у пчелињој заједници нема легла,
могуће је као узорак доставити живе или угинуле пчеле
(узорак од стотињак пчела), мед или мед из медишта у плодишту, дио старог дијела легла/саћа које може бити празно
или збирни узорак меда из сезоне врцања (око 10 g), да би
се на тај начин утврдило присуство спора америчке куге
пчелињег легла, испољене у клиничкој или супклиничкој
форми на пчелињаку или појединачној пчелињој заједници.
ГЛАВА VIII
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД РИБА
74. На свим узгајалиштима риба за које брину спортска риболовачка друштва морају се обавити клинички прегледи, узети узорци за лабораторијске претраге и обавити
прегледи.
75. На свим салмонидним рибњацима у току године спроводи се клиничка и лабораторијска претрага ради
искључивања присуства узрочника вирусних болести риба
у складу са прописима који уређују ту област.
76. Лабораторијско испитивање на присуство вируса
спроводи се методом изолације вируса на култури ћелија.
77. У случају појаве масовних угинућа и других промјена на салмонидним рибњацима, а за које је утврђено да нису
узроковане болестима из тачке 75. ове наредбе, радиће се
додатна истраживања на друге болести од којих наведене
врсте риба могу обољети, а код појаве цитопатогеног ефекта (CPE) на култури ћелија приликом обављања претрага
на VHS и IHN, за који се утврди да није посљедица ових
вирусних болести, обављаће се даља вирусолошка испитивања на присуство осталих вирусних болести риба.
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78. На свим ципринидним рибњацима у вријеме
мријештења мора бити обављен преглед матичног јата шаранских врста риба на присуство узрочника прољетне виремије шарана, а приликом вирусолошке претраге од матица
треба да се узме оваријална течност при крају истискивања
(збирни узорци од по пет матица у једну епрувету).
79. У прољеће, при температури воде мањој од 20 °C
и у јесен, при температури воде мањој од 18 °C, потребно
је обавити клинички преглед шаранског млађа (једногодишњи и двогодишњи) и доставити материјал од 150 примјерака за вирусолошке претраге на присуство узрочника
прољетне виремије шарана.
80. У случају појаве масовних угинућа, те других промјена на ципринидним рибњацима, а за које је утврђено да нису
узроковане болестима из тачке 78. ове наредбе, радиће се додатна истраживања на друге болести од којих наведене врсте
риба могу обољети, укључујући и херпес вирус.
ГЛАВА IХ
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ
Бјеснило
81. Сви пси старији од три мјесеца морају се вакцинисати против бјеснила.
82. Пас који током године достигне старост од три мјесеца мора бити вакцинисан у року од 14 дана, а пас који
је набављен, а није вакцинисан, у року од 14 дана од дана
набавке.
83. Препоручује се вакцинација мачака против бјеснила.
84. За вакцинацију се може користити само инактивисана регистрована вакцина са ћелијских култура или ембрионираних јаја, припремљена од високоимуногених сојева
вируса бјеснила.
85. Власници животиња које се држе на паши дужни су
да онемогуће контакт дивљих и домаћих животиња.
86. У случају потребе, Министарство може наредити
вакцинацију и других животиња против бјеснила у појединим подручјима.
Лајшманиоза (Leishmaniasis)
87. На подручјима гдје је у претходној години нађена лајшманиоза, најкасније до 31. маја 2015. године, на
лајшманиозу морају бити претражени:
- ловачки пси,
- радни пси и
- пси који бораве на отвореном.
Ехинококоза
88. Прије вакцинације паса против бјеснила, спроводи
се дехелминтизација антипаразитским средством широког
спектра које поуздано убија зреле и незреле облике пантљичаре Echinococcus granulosus.
89. Ради спречавања ширења јајашаца у околини, обавезно је псе, након третирања, држати најмање 48 сати у
ограђеном простору, а њихов измет нешкодљиво уклонити.
90. Ради спречавања ширења ехинококозе, забрањено је давати псима одбачене органе заклане стоке, већ их
треба нешкодљиво уништи прокувавањем и закопавањем,
односно спаљивањем.
ГЛАВА X
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ДИВЉИХ
ЖИВОТИЊА
Трихинелоза
91. Код све уловљене дивљачи која служи за исхрану
људи мора се извршити преглед меса у складу са прописима који уређују ту област, а у случају позитивног налаза,
узорци треба да се доставе референтној лабораторији у Републици Српској на потврду.
Класична куга свиња
92. Сви корисници ловишта дужни су да обезбиједе доставу узорка крви, слезине и бубрега од сваке уловљене или
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нађене јединке дивље свиње до референтне лабораторије за
класичну свињску кугу у Босни и Херцеговини.
93. Уколико се приликом спровођења мјера утврде знакови карактеристични за болест, потребно је без одгађања
спровести све мјере у складу са прописима који уређују ту
област.
Бјеснило
94. У склопу IPA пројекта Подршка контроли и ерадикацији одређених заразних болести животиња у Босни и
Херцеговини - бјеснило и класична свињска куга извршиће се вакцинација лисица избацивањем мамаца из ваздуха
на подручју цијеле БиХ. Вакцинација ће се спровести два
пута годишње, у периоду април - јун и септембар - новембар 2015. године.
95. Ради мониторинга успјешности вакцинације у 2014.
и 2015. години извршиће се и одређивање нивоа антитијела
против бјеснила код уловљених лисица, као и контрола узимања мамаца кроз контролу апсорпције биомаркера.
96. Детаљан план мониторинга успјешности вакцинације биће донесен до почетка јесење кампање у 2015. години.
Инфлуенца птица
97. Узимање узорака од дивљих птица спроводи се у
складу са Програмом контроле и надзора инфлуенце птица.
98. Уколико се приликом спровођења мјера утврде знакови карактеристични за болест, потребно је без одгађања
спровести све мјере у складу са прописима који уређују ту
област.
Заразне болести риба
99. На отвореним водама за које брину риболовачка
друштва узорковање се спроводи у складу са прописима
који уређују ту област.
ГЛАВА XI
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА РАСПЛОДНЕ
ЖИВОТИЊЕ
100. Два пута годишње свим расплодним животињама
које се користе за природни припуст или производњу сјемена за вјештачко осјемењавање, зависно од врсте животиња,
вади се крв и претражује на бруцелозу, лептоспирозу, паратуберкулозу и IBR/IPV, односно узима се брис или испирак
препуција и претражује на кампилобактериозу и трихомонијазу, те крв и фецес и претражује на паратуберкулозу.
101. Крв невакцинисаних пастуха, који се користе за
производњу сјемена за вјештачко осјемењавање или природни припуст, мора се прије почетка коришћења расплодњака испитати на артеритис коња. Код сваког побачаја
кобила њихова крв мора бити достављена референтној
лабораторији у Републици Српској ради лабораторијске
претраге на артеритис коња.
ГЛАВА XII
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ПОБАЧАЈА
102. Код сваког пријављеног побачаја говеда, оваца,
коза, свиња и кобила надлежни ветеринар је дужан да достави на лабораторијску претрагу крв животиње која је
побацила, а по могућности и побачени фетус сa плодним
овојницама.
103. Достављени материјал потребно је претражити на
бруцелозу, лептоспирозу, Q-грозницу, листериозу и салмонелозу.
104. У случају малформације плода (артрогрипоза, анкилоза, тортиколис, сколиоза и сл.) код говеда, оваца или
коза потребно је доставити плод на претрагу на присуство
Schmallenberg вируса.
ГЛАВА XIII
КОНТРОЛА ЗДРАВЉА ВИМЕНА
105. Све животиње чије млијеко се користи за јавну
потрошњу, прије стављања млијека у промет, морају бити
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обухваћене дијагностичким мјерама прописаним овом наредбом и имати негативан резултат.
106. Имаоци животиња чије млијеко се ставља у јавну
потрошњу дужни су да воде регистар животиња на имању
(жута књига), евиденцију о резултатима спроведених лабораторијских претрага млијека на микроорганизме и соматске ћелије, евиденције о лијечењима и угинућима (бијела књига), као и о појави болести животиња, резултатима
спроведених анализа и свим релевантним извјештајима о
обављеним прегледима животиња.
107. Имаоци животиња дужни су да објектима за прераду млијека којима испоручују млијеко доставе копију потврде о спроведеним обавезним мјерама које су прописане
овом наредбом на Обрасцу 9, који се налази у Прилогу ове
наредбе и чини њен саставни дио, а који је испунила ветеринарска организација надлежна за имање са којег потичу
те животиње.
108. Објекат за прераду млијека, односно имаоци животиња дужни су да имају документа из тачке 107. ове наредбе и дају их на увид надлежном ветеринарском инспектору
приликом спровођења службене контроле у објекту или на
имању.
109. Уколико резултат лабораторијских претрага млијека на микроорганизме и соматске ћелије прелази максимално дозвољену границу прописану Правилником о квалитету свјежег сировог млијека (“Службени гласник“, 60/13),
власник животиња дужан је сваку музну краву, козу и овцу
чије млијеко ставља у јавну потрошњу подвргнути претрази на поремећену секрецију вимена, а млијеко из вимена
са поремећеном секрецијом не смије се пласирати за јавну
потрошњу.
ГЛАВА XIV
ОСТАЛЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА
110. Ради утврђивања присуства, односно одсуства
сљедећих заразних болести животиња на захтјев власника
за остваривање статуса стада службено слободних од наведених болести или у складу са планом који сачини Министарство, спровешће се мјере мониторинга:
- ради утврђивања присуства, односно одсуства BVD/
MD говеда, претражиће се крв десет насумично одабраних
животиња из стада, старости од девет до 18 мјесеци, а у
случају мањег броја животиња, претражује се крв свих животиња у стаду, које су одговарајуће старости и
- ради утврђивања присуства, односно одсуства PRRS-а
код свиња, претражиће се крв од 20 насумично одабраних
животиња на фарми стада, а у случају мањег броја животиња, претражује се крв свих животиња у стаду.
ГЛАВА XV
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖИВОТИЊА
111. Ради ефикасније ветеринарске контроле кретања
говеда у унутрашњем и спољном промету, унапређивања
очувања здравља животиња и ефикаснијег сузбијања заразних болести, као и побољшања контроле безбједности
хране ради ефикасније заштите здравља људи, спроводиће
се обавезна регистрација имања, идентификација и контрола кретања свих категорија говеда у Републици Српској.
112. Регистрација имања, идентификација и контрола
кретања говеда мора се спровести у складу са чланом 16.
Закона о ветеринарству у БиХ (“Службени гласник БиХ”,
број 34/02) и на основу подзаконских аката донесених на
основу тог закона.
113. Регистрацију имања и идентификацију свих категорија говеда обављаће регистроване ветеринарске организације, односно ветеринари тих организација са важећим
цертификатом за оспособљеност за обављање ових послова.
114. Регистроване ветеринарске организације могу
обављати послове у складу са рјешењем о овлашћењу за
спровођење обавезних ветеринарских мјера на ветеринарско-епидемиолошком простору општине.
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115. Централна база података водиће се у Агенцији за
означавање животиња у БиХ, а координација ће се водити
посредством Канцеларије за унос података у Бањој Луци.
116. Предвиђени послови подразумијевају сљедеће:
- регистрацију имања на којима се узгајају или чувају
говеда (обављају регистроване ветеринарске организације),
- идентификацију свих категорија говеда и апликацију
ушних маркица (обављају регистроване ветеринарске организације),
- регионалну обраду података (обављају канцеларије за
унос података),
- издавање образаца, ушних маркица и пасоша и централну регистрацију (обавља Агенција за обиљежавање
животиња у БиХ) и
- контролу кретања говеда (обављају ветеринарски инспектори).
117. Динамика, односно редослијед послова подразумијева:
- преузимање образаца од Агенције у Бањој Луци,
- регистрацију имања која држе говеда и достављање
попуњених образаца у Агенцију за означавање животиња
у БиХ (Бања Лука),
- по добијању одређеног броја ушних маркица и пасоша
за животиње, отићи на терен и извршити апликацију маркица и подјелу пасоша и
- пријавити обављени посао у Канцеларији за унос података.
118. Средства за:
- обрасце за регистрацију имања, ушне маркице и пасоше обезбјеђује Агенција за означавање животиња у БиХ,
Бања Лука,
- рад Канцеларије за унос података обезбјеђује Министарство по достављеним мјесечним фактурама сваког
15. у мјесецу за претходни мјесец, уз које се прилаже извјештај о реализацији послова из тачке 117. ове наредбе за
претходни мјесец.
119. Послови у складу са овом наредбом спроводиће се
током цијеле године, а све организационе активности обавља Министарство.
120. Контролу спровођења мјера обавља ветеринарска
инспекција.
121. Ималац животиња (говеда) које се обавезно означавају дужан је да:
- осигура да су те животиње прописно означене,
- води прописане евиденције и регистре,
- осигура сљедивост приликом њиховог кретања и
- пријави рођење, угинуће или клање животиња у року
од седам дана.
122. Ималац животиња (говеда) је одговоран за давање
истинитих података о посједима и животињама које се обавезно означавају приликом њихове регистрације, док је овлашћено лице које врши регистрацију посједа, означавање животиња и унос података у базу података Агенције за обиљежавање животиња БиХ одговорно за исправно и тачно спровођење послова обиљежавања и контроле кретања животиња.
123. Ималац животиња (говеда) које се обавезно означавају мора извршити пријаву кретања тих животиња са
посједа у року од 24 сата од одласка, а пријаву доласка
животиња на посјед које се обавезно означавају у року од
седам дана од доласка.
124. Ималац животиња (говеда) које се обавезно означавају дужан је да у року од седам дана од дана губитка
ушне маркице поднесе надлежној ветеринарској организацији захтјев за израду дупликата ушне маркице.
ГЛАВА XVI
ЗООСАНИТАРНЕ МЈЕРЕ
125. Ради ефикасније здравствене заштите животиња,
заштите здравља људи, ветеринарске заштите околине, као
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и приликом постојања епизоотиолошке индикације, овлашћене ветеринарске организације морају да спроводе дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију.
125.1. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација спроводи се у објектима гдје бораве животиње и у двориштима,
објектима за клање животиња, прераду, производњу и складиштење намирница, производа и сировина животињског
поријекла, средствима за транспорт животиња, производа
и сировина животињског поријекла и другим објектима
гдје је њено спровођење од интереса за здравствену заштиту животиња и очување здравствене исправности животињских производа.
125.2. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
спроводи се у складу са прописима и по позиву правних и
физичких лица.
126. Ради заштите животиња од заразних, паразитских
и других опасних болести, власници животиња у интензивним узгојима - фармама (више од: 15 говеда или 50 свиња
или 100 оваца или 100 коза или десет коња или 500 грла
живине, за сваку категорију појединачно у исто вријеме),
дужни су да успоставе ветеринарски ред, а то значи да:
- обезбиједе економска дворишта и објекте гдје бораве
животиње од неконтролисаног уласка и изласка људи, животиња и возила,
- поставе и одржавају уређаје за дезинфекцују лица и
возила која улазе у економско двориште и животињске настамбе, а радницима и посјетиоцима обезбиједе заштитну
одјећу и обућу и
- се помије и отпаци који се користе као храна за свиње
морају претходно прокувати.
ГЛАВА XVII
ФИНАНСИРАЊЕ МЈЕРА
127. Јавне потребе у здравственој заштити животиња
које се финансирају из буџета Републике Српске су:
- лабораторијске претраге дијагностичког материјала
који представља службени узорак, узорака којима се потврђује узрок заразне болести и угинућа, узорака на основу
посебних планова Министарства, укључујући узорковање
и доставу,
- клиничке, патоморфолошке и лабораторијске претраге ради разјашњења здравственог проблема који може нанијети значајну привредну штету и поремећаје, на захтјев
Министарства,
- контрола имуности живине екстензивних узгоја након
вакцинације против њукаслске болести, а према плану Министарства,
- контрола имуности говеда, свиња, оваца и других животиња након вакцинације против заразних болести, које
одреди Министарство,
- обезбјеђење вакцина и потребних дијагностичких
средстава по одлуци Министарства,
- накнада штете за животиње које су убијене, заклане
или угинуле усљед наређених мјера и за предмете оштећене или уништене усљед наређених мјера,
- нешкодљиво уклањање лешева или угинулих животиња усљед наређене мјере, као и за опрему и друга средства потребна за нешкодљиво уклањање лешева (јаме,
гробнице), те за хватање и уништавање паса и мачака луталица при појави заразних болести животиња,
- службено узорковање у циљу контроле квалитета сировина и намирница животињског поријекла, хране за животиње и воде за напајање животиња,
- испитивање ваљаности ветеринарско-медицинских
производа и ветеринарско-медицинских средстава стављених у промет када се посумња у њихову исправност,
- наплату накнада за рад и накнада трошкова лица која
учествују на сузбијању нарочито опасних заразних болести,
- подршка раду Друштва ветеринара и Ветеринарске коморе Републике Српске и
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- дезинфекциона средства и опрема за дезинфекцију,
као и за вршење послова дезинфекције и дезинсекције у
зараженом или на заразу сумњивом дворишту.
128. Финансирање осталих мјера утврђених овом наредбом вршиће се из буџета, пројеката и из средстава власника животиња.
129. Канцеларија за ветеринарство БиХ финансираће
појединачне активности из домена рада референтних лабораторија, рад стручне групе за епидемиологију, активности
појачане контроле и мониторинга појединих заразних болести у случају епизоотија и када је угрожено људско здравље, као и друге активности од државног значаја.
ГЛАВА XVIII
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА
130. Мјере прописане овом наредбом обављају ветеринарске организације, овлашћене од Министарства, које
су дужне да издају потврду о спроведеним мјерама које су
прописане овом наредбом, на Обрасцу 9, који се налази у
Прилогу ове наредбе, уз који прилажу:
- попис свих животиња на имању,
- копије лабораторијских налаза,
- ТБЦ списак,
- списак бројева ушних маркица животиња на којима
су спроведене прописане мјере са негативним резултатом,
- списак бројева ушних маркица животиња на којима су
спроведене прописане мјере са позитивним резултатом и
- списак бројева ушних маркица животиња које се налазе на имању, а на којима нису спроведене прописане мјере.
131. Дијагностичке и друге претраге прописане овом
наредбом обавља референтна лабораторија Републике Српске.
132. Ветеринарска инспекција општине/града и службени ветеринари достављају извјештаје о обављеном
послу на обрасцима од 1. до 7, који се налазе у Прилогу
ове наредбе.
133. Ветеринарски инспектори на основу прегледа документације утврђују да ли су поједине мјере прописане
овом наредбом извршене у складу са захтјевима из ове наредбе, да ли су потписане и овјерене потврде и рачуни о
обављеном послу и да ли се редовно води евиденција, односно протокол о раду.
134. Превентивне вакцинације врше се у складу са
упутством произвођача регистроване вакцине.
135. Ветеринарске организације које обављају превентивно вакцинисање, односно дијагностичке претраге морају да воде евиденцију у коју уписују име и боравиште, односно фирму и сједиште власника животиње, ознаку (број)
животиње, датум вакцинације, односно претраге, име вакцине, име произвођача вакцине, рок трајања и контролни
број вакцине и резултате дијагностичког испитивања.
136. Ако је за животиње на којима се врши превентивна
вакцинација и превентивне претраге прописане овом наредбом, прописана идентификација и регистрација и ако
нису означене на прописан начин, потребно их је означити.
137. Ветеринарске организације морају да прате здравствено стање животиња послије употребе биолошког препарата и да обавјештавају ветеринарску инспекцију о свим
негативним појавама и могућој непоузданој имуности.
138. Ветеринарске организације морају узимати узорке крви истовремено за све претраге код појединих врста
животиња.
139. Ветеринарске организације морају узети узорке
крви и узорке урина у складу са програмом Министарства.
140. Ветеринарске организације достављају Министарству мјесечни и годишњи извјештај о спроведеним мјерама
у складу са овом наредбом на Обрасцу 8, који се налази у
Прилогу ове наредбе.
141. Ветеринарска инспекција мора податке добијене на основу овлашћења из ове наредбе употребљавати

20.02.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

у складу са прописима о ветеринарским евиденцијама и
чувати као пословну тајну, а за сваку употребу података у
друге сврхе потребно је да се добије писмена сагласност
Министарства.
142. Резултате истраживања прописане овом наредбом
референтна лабораторија мора да пошаље ветеринарској
инспекцији која је издала рјешење о року за извођење појединих радова и ветеринарској организацији која је узела
узорке, а ветеринарске организације морају да обавјештавају ветеринарску инспекцију да су примиле позитивне резултате истраживања.
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ГЛАВА XIX
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
143. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи
Наредба о спровођењу мјера заштите животиња од заразних
и паразитских болести у Републици Српској у 2014. години
(“Службени гласник Републике Српске”, број 17/14).
144. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-117/15
17. фебруара 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ
ОБАВЉЕНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ПО НАРЕДБИ
За обављене мјере вакцинације свиња против класичне куге свиња ветеринарске организације дужне су да доставе извјештаје о спроведеним мјерама у складу са одредбама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди.
ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА
За издата увјерења о здравственом стању животиња ветеринарске организације дужне су да доставе извјештај о издатим увјерењима
о здравственом стању животиња и прикупљеним средствима у складу са одредбама Правилника о обрасцу увјерења о здравственом стању
животиња у унутрашњем промету, начину издавања, евиденцији, извјештају и обрачуну прикупљених средстава (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 71/10 и 11/14).
ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИ НАДЗОР
Ветеринарска инспекција општине/града и службени ветеринари дужни су да за обављене послове ветеринарско-санитарног надзора
у објектима за клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење производа животињског поријекла доставе извјештај о обављеним
прегледима у складу са сљедећим обрасцима:
Образац 1.
ОБИМ И СТРУКТУРА КЛАЊА ЖИВОТИЊА
Ветеринарска инспекција општине/града или службени ветеринар ______________________________
Обим и структура клања животиња за мјесец ____________________ 20________. године
Назив објекта (кланице)________________________________________________________________

Врста закланих животиња
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Број закланих
животиња

Маса живих животиња,
бруто маса (kg)
по грлу
укупно
(просјечна)

Маса обрађеног и охлађеног трупа, нето маса (kg)
укупно

по грлу
(просјечна)

Радман
(%)

Сирове масноће
укупно (kg)

Коњи – укупно
Телад до 150 kg
Јунад од 150 kg до
450 kg
Јунад преко 450 kg
Краве
Остала говеда
Говеда – укупно
Јагњад
Остале овце
Овце – укупно
Козе – укупно
Прасад до 25 kg
Свиње од 25 kg до
80 kg
Свиње од 80 kg до
125 kg
Свиње више од 125
kg
Свиње – укупно
Товни пилићи
Кокошке
Кокошке –укупно
Гуске – укупно
Ћурке – укупно

МЈЕСТО:
ДАТУМ:

М. П.

Ветеринарски инспектор/
службени ветеринар
______________________________
Име и презиме
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Масти

Сланина

Конзерве

Сухомеснати производи

Димљени производи

свјеже

куване

барене

ферментисане

Уситњено месо

Замрзнуто месо

Охлађено месо

Назив производа

Кобасице

Јела од меса

Образац 2.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИХ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА
Ветеринарска инспекција општине/града или службени ветеринар__________________
Количина произведених производа од меса за мјесец ______________ 20___. године
Назив објекта ______________________________________________________________

Количина
(kg)
МЈЕСТО:
ДАТУМ:

Ветеринарски инспектор/
службени ветеринар
______________________________
Име и презиме

М. П.

Образац 3.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЛИЈЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛИЈЕКА
Ветеринарска инспекција општине/града или службени ветеринар _________________
Количина произведеног млијека и производа од млијека за мјесец _______20__. године
Назив објекта ______________________________________________________________

Назив сировина/производа

Сирово
млијеко
(улаз)

Конзумно млијеко
Пастеризовано

Стерилизовано

Ферментисани
производи од
млијека
Јогурт

Павлака

Сир

Сладолед

Кисело
млијеко

Млијеко
у праху

Други производи
од млијека

Количина
(kg)
МЈЕСТО:
ДАТУМ:

Ветеринарски инспектор/
службени ветеринар
______________________________
Име и презиме

М. П.

Образац 4.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИХ JAJA
Ветеринарска инспекција општине/града или службени ветеринар__________________
Количина произведених jaja ___________________20___. године
Назив објекта _______________________________________________________________
Назив производа
Количина (kg)

Јаја за конзум

МЈЕСТО:
ДАТУМ:

Расплодна јаја

Меланж

Ветеринарски инспектор/
службени ветеринар
______________________________
Име и презиме

М. П.

Образац 5.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕДА
Ветеринарска инспекција општине/града или службени ветеринар__________________
Количина произведеног меда за мјесец____________________20____године
Назив објекта ______________________________________________________________
Назив производа

липов

Сортни мед
багремов

друге сорте меда

Цвјетни мед

Медљиковац (шумски мед)

Количина (kg)
МЈЕСТО:
ДАТУМ:

М. П.

Ветеринарски инспектор/
службени ветеринар
______________________________
Име и презиме

20.02.2015.
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Образац 6.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ РИБЕ И ПРОИЗВОДА ОД РИБЕ
Ветеринарска инспекција општине/града или службени ветеринар__________________
Количина произведене рибе и производа од рибе за мјесец ___________20____. године
Назив објекта _______________________________________________________________
Назив производа
Количина (kg)

Жива риба

Замрзнута риба

МЈЕСТО:
ДАТУМ:

Производи од риба

Ветеринарски инспектор/
службени ветеринар
______________________________
Име и презиме

М. П.

Образац 7.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИХ ПУЖЕВА И ПРОИЗВОДА ОД ПУЖЕВА
Ветеринарска инспекција општине/града или службени ветеринар__________________
Количина произведених пужева и производа од пужева ______________20___. године
Назив објекта _______________________________________________________________
Назив производа
Количина (kg)

Живи пужеви у љуштури

МЈЕСТО:
ДАТУМ:

Месо пужа

Производи од пужева

Ветеринарски инспектор/
службени ветеринар
______________________________
Име и презиме

М. П.

Образац 8.
МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА
Ветеринарска
организација
Извјештај за

_______________________________
_______________________________
_____________________________
мјесец 20___. године

Адреса:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Тел./Факс:

I - Спроведене дијагностичке мјере
I -1. За говеда
Епидемиолошка јединица: _______________________________________
Број јединица за узорковање: _____________________________________
Процијењени број животиња: _____________________________________
МЈЕРЕ
Број животиња од којих су
узети узорци
Укупан број позитивних
животиња
Укупан број негативних
животиња
Укупан број вакцинисаних
животиња

Бедреница

Бруцелоза

Леукоза

Туберкулоза

Плави језик

Листериоза

БСЕ

I - 2. За овце/козе
Епидемиолошка јединица: _________________________________________
Број јединица за узорковање: _______________________________________
Процијењени број животиња: ______________________________________
МЈЕРЕ

Бедреница

Бруцелоза

Број животиња од којих су узети узорци
Укупан број позитивних животиња
Укупан број негативних животиња
Укупан број вакцинисаних животиња
I - 3.За свиње
Епидемиолошка јединица: _________________________________________
Број јединица за узорковање: _______________________________________

Скрепи

Листериоза

Плави језик
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Процијењени број животиња: _______________________________________
МЈЕРЕ
Број животиња од којих су узети узорци
Укупан број позитивних животиња
Укупан број негативних животиња
Укупан број вакцинисаних животиња
Подаци за дивље свиње

ККС

Бруцелоза

Туберкулоза

Трихинелоза

I - 4. За копитаре
Епидемиолошка јединица: ____________________________________________________
Број јединица за узорковање: ________________________________________________
Процијењени број животиња: ______________________________________________
МЈЕРЕ
Број животиња од којих су узети узорци
Укупан број позитивних животиња
Укупан број негативних животиња

Инфективна анемија копитара

Грозница западног Нила

I - 5. За живину
Епидемиолошка јединица: _________________________________________
Број јединица за узорковање: _______________________________________
Процијењени број животиња: _______________________________________
МЈЕРЕ

Aтипична куга живине

Тифус перади и друге
Salmonella инфекције

Авијарна инфлуенца

Хламидиоза

Број животиња од којих су узети
узорци
Укупан број позитивних
животиња/узорака
Укупан број негативних животиња/
узорака
Укупан број вакцинисаних животиња
I - 6. За пчеле
Епидемиолошка јединица: _______________________________________
Број јединица за узорковање: _____________________________________
Процијењени број животиња: _____________________________________
МЈЕРЕ
Број пчелињих заједница од којих су узети узорци
Укупан број позитивних пчелињих заједница
Укупан број негативних пчелињих заједница

Америчка куга пчелињег легла

I - 7. За рибе
Епидемиолошка јединица: _______________________________________
Број јединица за узорковање: ______________________________________
Процијењени број животиња: ______________________________________
МЈЕРЕ
Број животиња од којих су узети узорци
Укупан број позитивних животиња/узорака
Укупан број негативних животиња/узорака

ВХС

ИХН

ВСЦ

Лишманијаза

Ехинококоза

I - 8. За псе
Епидемиолошка јединица: _______________________________________
Процијењени број животиња: ______________________________________
МЈЕРЕ
Број животиња од којих су узети узорци
Укупан број позитивних животиња
Укупан број негативних животиња
Укупан број вакцинисаних животиња

Бјеснило

II - Мјере које се спроводе код побачаја
Врста животиње: ______________________________

20.02.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

МЈЕРЕ
Број животиња од којих су узети
узорци
Укупан број позитивних животиња
Укупан број негативних животиња

Бруцелоза

Листериоза

Лептоспироза

12

Q-грозница

17
Кампилобакт.

Салмонелоза

III - Напомене: навести запажања, промјене кадровског стања, примједбе, приједлоге (по потреби писати и на додатном папиру).
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Мјесто: _________________

Руководилац
М. П.

Датум: __________________

Име и презиме

Образац 9.
Ветеринарска организација: ____________________________________________________________
Адреса, мјесто, општина: ______________________________________________________________
Телефон/факс: _______________________________________________________________________
ПОТВРДА О СПРОВЕДЕНИМ ОБАВЕЗНИМ МЈЕРАМА
У складу са одредбама Наредбе о спровођењу мјера заштите животиња од заразних и паразитских болести у Републици Српској у 2015.
години, издаје се потврда за имање власника ____________________________________, број имања ______________________________,
адреса _____________________________________, мјесто __________________________, на којем су спроведена сљедећа дијагностичка
испитивања/вакцинације:
Извршена вакцинација
(болест):

Датум:

Врста жив.:

Извршена вакцинација
(болест):

Датум:

Врста жив.:

Укупан број Број животиња на којима
животиња
је мјера спроведена:
на имању:

Назив и ознака вакцине
(серија):

Укупан број Број животиња на којима Назив и ознака вакцине
животиња
је мјера спроведена:
(серија):
на имању:
Укупан број живо- Број животиња
Број (-)
Број (+)
Број и датум
тиња на имању:
на којима је мје- животиња животиња
налаза:
ра спроведена:

Извршено дијагностичко
испитивање (болест):

Датум:

Врста жив.:

Извршено дијагностичко
испитивање (болест):

Датум:

Врста жив.:

Укупан број живо- Број животиња
Број (-)
Број (+)
тиња на имању:
на којима је мје- животиња животиња
ра спроведена:

Број и датум
налаза:

Извршено дијагностичко
испитивање (болест):

Датум:

Врста жив.:

Укупан број живо- Број животиња
Број (-)
Број (+)
тиња на имању:
на којима је мје- животиња животиња
ра спроведена:

Број и датум
налаза:

У прилогу ове потврде налазе се:
1. попис свих животиња на имању,
2. копије лабораторијских налаза,
3. ТБЦ списак,
4. списак бројева ушних маркица животиња на којима су спроведене прописане мјере са негативним резултатом,
5. списак бројева ушних маркица животиња на којима су спроведене прописане мјере са позитивним резултатом и
6. списак бројева ушних маркица животиња које се налазе на имању, а на којима нису спроведене прописане мјере.
Разлог за неспровођење мјера на животињама са списка животиња на којима нису спроведене прописане мјере је: ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Општина
Мјесто
Број протокола
Датум издавања

Печат
овлашћене
ветеринарске
организације

_________________________________________
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара
(Обавезно уписати име и презиме штампаним
словима и ставити факсимил – печат)
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Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ТРЕБИЊЕ 2, ГРАД ТРЕБИЊЕ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за катастарску општину Требиње 2, Град Требиње, укупне површине 5616388 м², основан у складу са Законом о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
катастарску општину Требиње 2, Град Требиње, ставља се
ван снаге и престаје да важи катастар непокретности основан у складу са Законом о премјеру и катастру непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/06,
110/08 и 15/10) за к.о. Требиње 2, град Требиње, као и земљишна књига за парцеле број: 416/104, 416/105, 416/106,
416/107, 416/108, 416/109, 416/110, 416/111, 416/112,
416/113, 416/114, 416/132, 416/133, 356/2 к.о. Мостаћи, парцеле број: 4679/5, 4679/6, 4679/7, 4679/8, 4679/15, 4679/16,
4679/9, 4679/10, 4679/11, 4679/12, 4679/13, 4679/21, 4679/22,
4679/27, 4679/28, 4679/33, 4679/34, 4679/35, 4679/36,
4679/38, 4679/39, 4679/14, 4679/17, 4679/18, 4679/19,
4679/20, 4679/23, 4679/24, 4679/25, 4679/26, 4679/31,
4679/32, 4679/40, 4679/41, 4679/42, 4679/43, 4679/29,
4679/30, 4679/78, 4679/79, 4679/80, 4679/81, 4679/82,
4679/83, 4679/84, 4679/85, 4679/37, 4679/44, 4679/45,
4679/46, 4679/47, 4679/48, 4679/49, 4679/50, 4679/51,
4679/52, 4679/71, 4679/72, 4679/73, 4679/74, 4679/75,
4679/76, 4679/77, 4679/53, 4679/54, 4679/55, 4679/56,
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4679/57, 4679/58, 4679/59, 4679/60, 4679/61, 4679/62,
4679/63, 4679/65, 4679/67, 4679/68, 4679/69, 4679/70,
4679/64, 4679/66, 4679/1, 4679/95, 4679/96, 4679/97,
4679/98, 4679/161, 4679/86, 4679/87, 4679/88, 4679/89,
4679/90, 4679/91, 5271/3, 4870/1, 4679/291, 5269/1, 5231/2,
5231/1, 5231/3, 5232/1, 5232/2, 4679/310 к.о. Требиње и парцеле број: 991/2, 1178/2, 491/4, 1171, 1170, 1169, 1172, 1173
к.о. Требијово, све у граду Требиње.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-171/14
5. фебруара 2015. године
Бања Лука

Директор,
Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 207. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02,
87/07 и 50/10), директор Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД 2,
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД, број: 21.04/951-1034/14, од
12.01.2015. године (“Службени гласник Републике Српске”,
број 5/15)

У Рјешењу о оснивању катастра непокретности за дио
катастарске општине Мркоњић Град 2, општина Мркоњић
Град, број: 21.04/951-1034/14, од 12.01.2015. године, у тачки 1. иза текста: “катастарске парцеле бр. 1072” умјесто
парцеле број: “1073” треба да стоји: “1071/2, 1071/3, 1073/1
и 1073/2”.
Број: 21.04/951-1034/14
13. фебруара 2015. године
Бања Лука

Директор,
Милош Комљеновић, с.р.

Пореска управа Републике Српске
На основу члана 47. Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника (“Службени гласник Републике Српске”, број 4/13), Пореска управа Републике Српске, за период 1.12.2014 - 31.1.2015. године
објављује:
ТАБЕЛА 1 - Преглед пореских обвезника који су одјавили Јединствени идентификациони број
Р. бр.

ЈИБ

Обвезник

1
2
3
Организациона јединица: Бања Лука
“Павић урамљивање сли1
4502275020001 ка”,
Павић Љубо, с.п.
“Перетак”
- Макарић
2
4502552040007 (Благоја) Златко,
с.п.
“Сервис
клима
Крнета”
3
4509031410007 Крнета Мирослав, с.п. -

Орг. јединица

Датум одјаве

Овл. лица

Назив статуса обвезника

4

5

6

7

Бања Лука

1.12.2014.

Павић Љубо

одјављен

Бања Лука

1.12.2014.

Макарић Златко

одјављен

Бања Лука

1.12.2014.

Крнета Мирослав

одјављен

5.12.2014.
5.12.2014.

Ковачевић Весна,
Предраговић
Милош
Келава Звонимир
Вергић Наташа

одјављен
одјављен

Бања Лука

5.12.2014.

Бјелић Славица

одјављен

Бања Лука

9.12.2014.

одјављен

Бања Лука

9.12.2014.

Бања Лука

10.12.2014.

Кесић Милан
Кременовић
Миланка
Славнић Недо

4

4505948580003

Бифе “У пролазу”

Бања Лука

2.12.2014.

5
6

4507370390004
4504444810001

Бања Лука
Бања Лука

7

4507992800005

8

4506759120006

9

4508529540009

10

4508405810008

СЗР “Келава”
СОТД “Вергић”
“Рашо Б” - Бјелић Славица,
с.п.
СОТД “Milagros”
“Casucci” - Кременовић
Миланка, с.п.
“Агора”, Недо Славнић, с.п.

одјављен

одјављен
одјављен

20.02.2015.
1
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2

3
4
5
“Атлас”
Касаловић
11 4507454570008 Велимир, с.п.
Бања Лука
10.12.2014.
12 4507047850004 СЗТР “Euro metal - plast”
Бања Лука
11.12.2014.
13 4507710240002 СОД “Јован”
Бања Лука
11.12.2014.
“Proxima”
д.о.о.
за
услуге
и
14 4403052890006 промет Бања Лука
Бања Лука
17.12.2014.
трговинска
15 4506138100001 Самостална
Бања Лука
17.12.2014.
радња “Сњежа”
16 4502647850006 Јавни превоз
Бања Лука
17.12.2014.
“Центар
некретнина”,
17 4508703830003 Радић
Бања Лука
17.12.2014.
Добринка, с.п.
Здравствена установа Апо18 4403396800006 тека “Мој апотекар” Бања
Бања Лука
18.12.2014.
Лука
bas” - Бабић Трипо, Бања Лука
19 4507526660007 “Avala
18.12.2014.
с.п.
20 4506941270005 СТР “Весна”
Бања Лука
19.12.2014.
21 4506361860000 СТР “Марколини”
Бања Лука
23.12.2014.
“Експрес
достава
24/7”
22 4509226690004 Поповић Андреа с.п.
Бања Лука
24.12.2014.
- Стојановић
23 4508885760005 “Којекуде”
Бања Лука
24.12.2014.
Ања, с.п.
Јокановић” 24 4509242970009 “Пекара
Бања Лука
26.12.2014.
Јокановић Зорица, с.п.
25 4401690910003 ДОО “Би Сано”
Бања Лука
26.12.2014.
26 4506355200006 Продаја сувенира и наочала Бања Лука
30.12.2014.
“Аутосервис
Џајић”
Џајић
27 4505207140006 Владимир, с.п.
Бања Лука
30.12.2014.
“La Casa”, Поповић Алек28 4508747370000 сандар,
Бања Лука
30.12.2014.
с.п.
29 4502464260005 СТ-УР “Дубока”
Бања Лука
31.12.2014.
“Фризерски
салон
Јана”
30 4508578320006 Болобан Мара, с.п.
Бања Лука
15.1.2015.
31 4502618590003 СТР “Палма”
Бања Лука
15.1.2015.
трговинска
32 4507422700007 Самостална
Бања Лука
15.1.2015.
радња “Underground”
“Fenix I” - Радивојевић
33 4508569250003 Дијана,
Бања Лука
20.1.2015.
с.п.
Вуковић
34 4508488170005 “Autoverde”,
Бања Лука
20.1.2015.
Љубица, с.п.
35 4507540810003 СУР “Путник”
Бања Лука
20.1.2015.
36 4503895450002 СТР “Поклон шоп Лами”
Бања Лука
20.1.2015.
37 4502685510006 СТР “Дора”
Бања Лука
21.1.2015.
38 4507284040009 “ДМБ” - Јелић Милош, с.п. Бања Лука
22.1.2015.
“Печењара
Сивац”
Сивац
39 4509074570008 Душко, с.п.
Бања Лука
22.1.2015.
40 4402089680005 “Brasa” ДОО Бања Лука
Бања Лука
23.1.2015.
“Кондор”
Будиша
41 4502362930006
Бања Лука
23.1.2015.
Миленко, с.п.
Амбуланта опште стомато- Бања Лука
42 4503889210008 логије
27.1.2015.
“JSW” трговина и услуге,
43 4403031540005 export-import, д.о.о. Бања
Бања Лука
27.1.2015.
Лука
44 4502371170006 СТР “Металостругар”
Бања Лука
28.1.2015.
“Galatea”,
Шушњара
45 4508447730004 Драгана, с.п.
Бања Лука
29.1.2015.
“ДС градња” друштво са
46 4403391080005 ограниченом одговорношћу Бања Лука
30.1.2015.
Бања Лука
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 46
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19
6

7

Касаловић Велимир одјављен
Мракић Рајко
Ерцег Маринко

одјављен
одјављен

Копривица Раде

одјављен

Живковић Сњежана одјављен
Ђурић Миливој

одјављен

Радић Добринка

одјављен

Поповић
Александар,
Дракул Биљана

одјављен

Бабић Трипо

одјављен

Трнинић Весна
Николић Милица

одјављен
одјављен

Поповић Андреа

одјављен

Стојановић Ања

одјављен

Јокановић Зорица

одјављен

Биуковић Момчило
Гуслов Владе

одјављен
одјављен

Џајић Владимир

одјављен

Поповић
Александар
Прпа Горан

одјављен
одјављен

Болобан Мара

одјављен

Зрнић Жељко

одјављен

Тутњиловић Стојан

одјављен

Радивојевић Дијана

одјављен

Вуковић Љубица

одјављен

Ајдер Мићо
Ђарић Милица
Стојановић Живко
Јелић Милош

одјављен
одјављен
одјављен
одјављен

Сивац Душко

одјављен

Нинковић Слободан одјављен
Будиша Миленко

одјављен

Срдић Милица

одјављен

Мартић Барбара

одјављен

Келечевић Раде

одјављен

Шушњара Драгана

одјављен

Марчетић Мирјана

одјављен

20
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1
2
3
Организациона јединица: Бијељина
Занатска радња “Wien”, вл.
47 4508594360000 Арсеновић Љубомир, с.п. Балатун
Судски
48 4501161400002 језик тумач за енглески
49

4400437300006

“Intteki” д.о.о. Бијељина

50

4508730720007

51

4508025070001

52

4507798150008

53

4501171030009

54

4402502980004

55

4505683180008

56

4501205460008

57

4507823950006

58

4501142010007

59

4507716870008

Трговинска радња
“Piccadilly & Кaliopa”,
вл. Марић Драгана, с.п. Бијељина
Самостална занатска козметичарска радња “Nail studio
M” - Бијељина
Самостална трговинска
радња и комисион “Change
me” - Бијељина
Трговинска радња “Ерић”,
вл. Ерић Вукица, с.п. - Попови
Друштво са ограниченом
одговорношћу “Липакс”
Бијељина
СТР “Диана” радња бр. 2
Бијељина
СТР “Пим” Бијељина
Самостална трговинска
радња “Роћко” - Бијељина
СТР “Дарко М” Бијељина
Самостална трговинска
радња “Ирис” - Бијељина

60

4501148560009

Стамбено пословна зграда
Богдановића плац 120А

61

4501212670000

62

4501052530001

63

4505483410009

64

4505952260005

65

4506205060001

66

4506308540001

67

4507419660002

68

4508693180005

69

4507682520002

70

4508493760007

71

4507157520000

72

4501302310002

73

4501238630006

СТЗР “Ексклузив” радња
бр. 2
СЗФР “Сигнум” Бијељина
СЗР за произ. шампињона
“Дамис”
Амбуланта опште стоматологије “Др. стом. Наташа
Лукић”
Самостална трговинска
радња “Маја Н” - Тријешница
Агенција за пружање интелектуалних услуга “Информатика”, вл. Пајић Горан,
с.п. - Бијељина
Самостална трговинска
радња “Маки” - Бијељина
Трговинска радња “Боје
- тон”, вл. Митровић Милица, с.п. - Бијељина
Самостална трговинска
радња “Euroclean” Бијељина
Трговинска радња
“Kalcedon”, вл. Бумбић
Саша, с.п. - Бијељина
Самостална трговинска
радња “Ивановић” Љесковац
СТР “Секулић” Бијељина
Трговинска радња “Близанци”, вл. Ђука Славка, с.п.
- Бијељина

4

5

12
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6

7

Бијељина

1.12.2014.

Арсеновић
Љубомир

одјављен

Бијељина

1.12.2014.

Амиџић Верица

одјављен

Бијељина

1.12.2014.

Лазар Пајо
Драгичевић Панић

одјављен

Бијељина

2.12.2014.

Марић Драгана

одјављен

Бијељина

2.12.2014.

Василић Душан

одјављен

Бијељина

3.12.2014.

Симеуновић Мара

одјављен

Бијељина

3.12.2014.

Ерић Вукица

одјављен

Бијељина

3.12.2014.

Жежељ Мирко,
Марковић Горан

одјављен

Бијељина

3.12.2014.

одјављен

Бијељина

3.12.2014.

Стојановић
Адријана
Ђокић Перо

одјављен

Бијељина

9.12.2014.

Радикић Аница

одјављен

Бијељина

10.12.2014.

Лакић Радислав

одјављен

Бијељина

11.12.2014.

Благојевић Биљана

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Јоксимовић
Тихомир, Бајић
Анђелко

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Секулић Драгица

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Ђокић Бранислав

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Тасовац Драго

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Лукић Наташа

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Иљић Душан

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Пајић Горан

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Радишић Марија

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Митровић Милица

одјављен

Бијељина

16.12.2014.

Ракић Бошко

одјављен

Бијељина

17.12.2014.

Бумбић Саша

одјављен

Бијељина

17.12.2014.

Ивановић Ненад

одјављен

Бијељина

17.12.2014.

Секулић Даница

одјављен

Бијељина

22.12.2014.

Ђука Славка

одјављен

20.02.2015.
1
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2

74

4508609900006

75

4506368440006

76

3
Предузетничка радња Мјењачница “Најбољи
курс”, вл. Милић Александар, с.п. - Бијељина
Самостална трговинска
радња “Стил М” - радња
бр. 2, Јања

4

5
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6

7

Бијељина

22.12.2014.

Милић Александар

одјављен

Бијељина

23.12.2014.

Симеуновић Игор

одјављен

4402835280000

“Југометал” д.о.о. Бијељина Бијељина

23.12.2014.

Петковић
Мирослав,
Ристановић Душан

одјављен

77

4501257260007

Бијељина

23.12.2014.

Стевић Славица

одјављен

78

4402925190000

Бијељина

25.12.2014.

Јовичић Ружица,
Перковић Сњежана

одјављен

79
80
81

4501175020008
4501260130009
4501032930003

Бијељина
Бијељина
Бијељина

26.12.2014.
26.12.2014.
29.12.2014.

Матић Милош
Јовановић Ковиљка
Ждрало Бојан

одјављен
одјављен
одјављен

82

4501016730002

Бијељина

29.12.2014.

Николић Јеремија

одјављен

83

4508189770004

Бијељина

29.12.2014.

Мемић Аднан

одјављен

84

4508246240009

Бијељина

30.12.2014.

Стевановић
Александра

одјављен

85

4508294300005

Бијељина

30.12.2014.

Василев Бранко

одјављен

86

4508157570003

Бијељина

30.12.2014.

Павловић Цвита

одјављен

87

4508113280008

Бијељина

30.12.2014.

Јекић Анђелка

одјављен

88

4508002960000

Бијељина

30.12.2014.

Ђокић Миленко

одјављен

89

4507769480007

Бијељина

30.12.2014.

Шкарица Борис

одјављен

90

4501034040005

Бијељина

30.12.2014.

Панић Драго

одјављен

91

4501098280000

Бијељина

30.12.2014.

Савић Љиљана

одјављен

92

4505145520001

Бијељина

30.12.2014.

Кујача Гордана

одјављен

93

4505397410004

Бијељина

30.12.2014.

Кујача Гордана

одјављен

94

4506842960008

Бијељина

30.12.2014.

Шовић Богдан

одјављен

95

4507845330001

Бијељина

31.12.2014.

Хамидовић Амина

одјављен

96

4960065130007

Бијељина

31.12.2014.

Пурић Божидар

одјављен

97

4507847380006

Бијељина

5.1.2015.

Илић Нада

одјављен

98

4507861450009

Самостална трговинска
радња “Pollino” Бијељина
“Ризница лепих речи”
друштво за издаваштво и
трговину д.о.о. Бијељина
СТР “3 М” Бијељина
СУР “Код џокеја” Бијељина
СТР “Ауто-стоп” Бијељина
Занатска столарска радња
“Јешо”, вл. Николић Јеремија, с.п. - Љељенча
Трговинска радња “Санда”
Османовић-Семолич Сакиб, с.п. - Бијељина
Угоститељска радња - Бурегџиница “Пет - плус”, вл.
Стевановић Александра,
с.п. - Бијељина
Занатска радња - Аутопраоница “Баги”, вл. Василев
Бранко, с.п. - Бијељина
Самостална трговинска
радња “M&G - радња бр. 2”
- Бијељина
Самостална предузетничка
радња -Мјењачница РС радња бр. 3 - Бијељина
Самостална занатска радња
за производњу електроинсталационог материјала
“Електрообнова” Батковић
Козметички салон “Релаксација”, вл. Шкарица
Борис, с.п. - Јања
СТР “Чича” Бијељина
СТР “Еуро маркет” Дворови
Трговинска радња “Гоца
К”, вл. Кујача Гордана, с.п.
- Бијељина
СТР “Гоца К” радња бр. 2 Бијељина
Специјалистичка амбуланта
опште хирургије “Шовић”
Бијељина
Занатска фризерска радња
“Casting”, вл. Хамидовић
Амина, с.п. - Бијељина
Заједница етажних власника “Краља Милутина бр.
10” Бијељина
Самостална трговинска
радња “Липа” - радња бр. 2,
Бијељина
Самостална трговинска
радња “Kalcedon” Бијељина

Бијељина

5.1.2015.

Бумбић Драган

одјављен

22
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2

99

4508812020003

100

4403426300003

101

4507172830007

102

4501206190004

103

4402196680000

104

4506679440000

105

4506367120008

106

4506892470001

107

4501167190000

3
Занатска електромеханичарска радња “Micro
worker”, вл. Бојић Радислав, с.п. - Бијељина
Друштво са ограниченом
одговорношћу “Центар
ДМР”
Трговинска радња
“Frizerland”, вл. Љубоја
Весна, с.п. - Бијељина
СТР “Јован” Дворови,
Бакрачићи
ДОО “Balkan music”
Бијељина
ДВД клуб “Sonic” Бијељина
Самостална трговинска
радња “МС” - Јања
Самостална трговинска
радња “Цеца и Симо” Бијељина
СТР “Ђукић-С” Љељенча

108

4400322400007

“Маратон” д.о.о. Бијељина

4

5

4500868010000

121
122

4504054270006
4500846040002

СТР “Полет”

6

7

5.1.2015.

Бојић Радислав

одјављен

Бијељина

5.1.2015.

Стојановић
Миланка

одјављен

Бијељина

5.1.2015.

Љубоја Весна

одјављен

Бијељина

5.1.2015.

Секулић Милена

одјављен

Бијељина

5.1.2015.

Васић Бранимир

одјављен

Бијељина

8.1.2015.

Муратагић Горан

одјављен

Бијељина

8.1.2015.

Стевић Мићо

одјављен

Бијељина

8.1.2015.

Млађеновић Симо

одјављен

Бијељина

8.1.2015.

одјављен

Бијељина

8.1.2015.

Пајкић Слађана
Симеуновић Ранка,
Ристановић Душан

одјављен

Ивановић Бошко

одјављен

Марјановић Драган

одјављен

Секулић Стана

одјављен

Остојић Слободан

одјављен

Марковић Радмила

одјављен

Миросављевић
Петар

одјављен

Ђокић Јован

одјављен

Иванић Драгиша

одјављен

Илић Милка

одјављен

Илић Славко

одјављен

Петровић Зоран
Лончаревић
Милорад
Главаш Весна
Витић Јованка

одјављен

одјављен
одјављен

Поповић Снежана

одјављен

4508421690004

120

20.02.2015.

Бијељина

Занатска задња “Виклер”,
вл. Ивановић Бошко, с.п.
Бијељина
8.1.2015.
- Јања
Угоститељска радња “Пи8.1.2015.
110 4508999930008 рамида”, Драган Марјано- Бијељина
вић, с.п., Бијељина
Самостална трговинска
111 4507849830009 радња “Нина М” Бијељина
8.1.2015.
Бијељина
СТР “Прстен” радња бр. 2 Бијељина
112 4505474930008 Бијељина
22.1.2015.
Продавница погребне
113 4500994740005 опреме, вијенаца и цвијећа Бијељина
26.1.2015.
“Мимоза”
за уградњу грађев. ли- Бијељина
114 4501246570004 СЗР
30.1.2015.
марије ПСМ Главичице
Угоститељска радња Гостионица “Ђокић”, вл.
Бијељина
30.1.2015.
115 4505139040006 Ђокић
Јован, с.п. Бијељина
Угоститељска радња – Ка116 4507512280007 фе-бар “Рио”, вл. Иванић
Бијељина
30.1.2015.
Драгиша, с.п. - Батковић
Угоститељска радња – Ка117 4507716520007 фе-бар “Еми”, вл. Илић
Бијељина
30.1.2015.
Милка, с.п. - Бијељина
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бијељина: 71
Организациона јединица: Билећа
“Дивин” са п.о. - у стеБилећа
28.1.2015.
118 4401379040003 ЗЗ
чају
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Билећа: 1
Организациона јединица: Братунац
119 4504281760001 СТР “Јеца”
Братунац
1.12.2014.
109

12

Братунац

16.12.2014.

СУР Кафе-бар “Пинк”
Братунац
19.12.2014.
Забавне игре “Сека”
Братунац
26.1.2015.
СУР “Лико”, вл. Поповић
123 4507817550004 Снежана
Братунац
26.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Братунац: 5

одјављен

20.02.2015.
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1
2
3
4
5
Организациона јединица: Вишеград
124 4508367540000 Бифе Љетна башта “Јаз”
Вишеград
13.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Вишеград: 1
Организациона јединица: Власеница
125 4504271880009 ТР “Саша”
Власеница
1.12.2014.
126 4500869410001 СЗР “Алдиг”
Власеница
23.12.2014.
Друштво са ограниченом
127 4403291700006 одговорношћу “Клисара”
Власеница
23.12.2014.
Власеница - у ликвидацији
128 4504506190005 Такси превоз
Власеница
30.12.2014.
129 4504274390002 СТР “Муња”
Власеница
22.1.2015.
130 4507503960003 Трговинска радња “Раде”
Власеница
22.1.2015.
131 4506963830004 Трговинска радња “Ž & N” Власеница
28.1.2015.
пољопривредне Власеница
132 4506064220000 Обављање
28.1.2015.
производње
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Власеница: 8
Организациона јединица: Гацко
“Vintage”, Мира
133 4508982450002 ТР
Гацко
30.1.2015.
Ивковић, с.п.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Гацко: 1
Организациона јединица: Градишка
134 4505076530008 Фаст фуд “Тања”
Градишка
2.12.2014.
135 4504963250005 ЗТР “ИН-сребро”
Градишка
2.12.2014.
“Радник-Хаџић” друштво
ограниченом одговорно136 4401084910006 са
5.12.2014.
шћу за производњу, промет Градишка
и услуге д.о.о. Градишка
137 4401049500008 “Стандард” АД Градишка
Градишка
22.12.2014.
138 4502908830008 СТР “Саша”
Градишка
25.12.2014.
СЗТР “Дрво-Г”, с.п. Драго Градишка
139 4506710110005 Јанковић
25.12.2014.
Трговачко угоститељско
140 4402860550003 друштво “Helios trade”
Градишка
19.1.2015.
д.о.о.
141 4502883660005 “Аутопревозник”
Градишка
26.1.2015.
142

4502842630002

“Baby Shop Boki”

Градишка

26.1.2015.

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Градишка: 9
Организациона јединица: Дервента
опште стома- Дервента
143 4500580850003 “Ординација
4.12.2014.
тологије”
144

4500580930007

145
146
147
148
149
150
151

4500581740007
4500595370008
4500563410008
4500576230009
4500579090003
4500613610003
4506732780004

СУР “Путник”

Дервента

19.1.2015.

Јавни превоз
Дервента
19.1.2015.
СТР “Бест”
Дервента
19.1.2015.
СЗР “Балансер”
Дервента
19.1.2015.
СЗР “Напредак”
Дервента
19.1.2015.
СЗР “Сизфр-о”
Дервента
19.1.2015.
СТР “Славуј”
Дервента
19.1.2015.
СЗР “Ивер”
Дервента
19.1.2015.
Специјалистичка амбуланта
152 4507359660008 интерне медицине
Дервента
19.1.2015.
“Др Стајчић”
153 4506128990009 СТР - Бутик “Вања”
Дервента
19.1.2015.
ДОО“Imperija
company”
154 4402926830002 Дервента
Дервента
29.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Дервента: 12
Организациона јединица: Добој
155 4506925070004 СТД “Данијела”
Добој
1.12.2014.
156 4500360220009 СТР “Мики”
Добој
1.12.2014.

12

23
6

7

Марић Александар

одјављен

Станковић Саво
Ашћерић Стево

одјављен
одјављен

Јовић Стојан

одјављен

Ребић Боривоје
Муњић Брано
Миљанић Малина
Којић Невена

одјављен
одјављен
одјављен
одјављен

Вишковић Живојка

одјављен

Ивковић Мира

одјављен

Ђурић Милојка
Мајданац Младен

одјављен
одјављен

Хаџић Адем

одјављен

Стајић Љиљана
Сладојевић Марко

одјављен
одјављен

Јанковић Драго

одјављен

Бакић Кристијан

одјављен

Гвозден Драган
Гвозденац
Бранислава

одјављен

Ружичић Предраг

одјављен

Мајсторовић
Васиљко
Јеличић Недељко
Драгишић Олга
Ружичић Страхиња
Младеновић Сретен
Бркић Боро
Ђураш Славиша
Михић Драгица

одјављен
одјављен
одјављен
одјављен
одјављен
одјављен
одјављен
одјављен

Стајчић Жељко

одјављен

Гојковић Љиљана

одјављен

Томинчић Ђорђе

одјављен

Петрушић Горан
Јаћимовић Љиљана

одјављен
одјављен

одјављен

24

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

1
157

2
4500332280004

158

4

12

20.02.2015.

Добој

5
2.12.2014.

6
Хуртић Фуад

7
одјављен

4500377540007

3
СТР “Зени”
Амбуланта опште
стоматологије

Добој

2.12.2014.

Лукић Бранислав

одјављен

159

4506715000003

СТР “Oрнамент”

Добој

2.12.2014.

одјављен

160

4500213780007

Добој

2.12.2014.

161

4508505950001

Добој

9.12.2014.

162

4500200880002

Добој

9.12.2014.

163
164
165
166

4506566320008
4506467420009
4507204460002
4400035500009

Добој
Добој
Добој
Добој

9.12.2014.
9.12.2014.
15.12.2014.
16.12.2014.

одјављен
одјављен
одјављен
одјављен

167

4507258120002

Добој

18.12.2014.

Цвијановић Драган

одјављен

168

4500217930003

Добој

18.12.2014.

Чумић Александра

одјављен

169

4509025870004

Добој

22.12.2014.

Илић Борис

одјављен

170

4507900450003

Добој

24.12.2014.

Мехичић Сенка

одјављен

171
172
173

4500321670005
4506563650007
4500325230000

СТР “Дајче”
СТР “Чакаревић”, с.п. Анка
Ч.К., Осјечани Доњи
Домаћа радиност “Euro
line”
СТР Бутик “Top star”
СТР мјешовите робе “Ади”
СТР “Пил-пром”
ДОО “Autoexport”
Самостална трговинска
дјелатност
СЗР Фризерски салон
“Тренд”
Кафе-бар “Бристот”,
Борис Илић, с.п., Добој
СЗР Фризерски салон
“Ена”
СТР “Сканди”
СУР Кафе-бар “Столе”
СТР “Мјешовите робе”

Петровић
Далиборка
Ђурђић Стана
Чакаревић
Кајишаревић Анка
Малишановић
Мирко
Миливојевић Дајан
Мердић Елвир
Живанић Недељко
Шљука Ранко

Добој
Добој
Добој

24.12.2014.
19.1.2015.
19.1.2015.

одјављен
одјављен
одјављен

174

4500376060001

СУР Пекотека “Дијамант”

Добој

28.1.2015.

Копања Драгица
Китић Стојан
Салиховић Есад
Маркуљевић
Слободан
Томић Душко

одјављен

Миркић Лазар

одјављен

Ивановић Радојка

одјављен
одјављен

СТР “Томић”, с.п. Душко
Добој
30.1.2015.
Томић, Добој
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Добој: 21
Организациона јединица: Доњи Жабар
Пољопривредно газдинство
176 4508061380009 “Лазарево поље” - Доњи
Доњи Жабар
8.1.2015.
Жабар
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Доњи Жабар: 1
Организациона јединица: Зворник
Угоститељска радња - Бифе Зворник
177 4507034870006 “Галија”
1.12.2014.
175

4508716650004

одјављен
одјављен
одјављен

одјављен

178

4506742150009

ТР “Миро-промет”

Зворник

3.12.2014.

179
180
181

4500765800002
4507960350008
4507891950006

Зворник
Зворник
Зворник

3.12.2014.
4.12.2014.
4.12.2014.

182

4507917000001

Зворник

8.12.2014.

Живковић
Владимир

одјављен

183

4500778880005

Зворник

10.12.2014.

Кикић Биљана

одјављен

184

4507750380001

Зворник

12.12.2014.

Јокић Петар

одјављен

185

4500786800002

Зворник

16.12.2014.

Марковић Мирослав одјављен

186

4506174750004

Зворник

16.12.2014.

Марковић Мира

одјављен

187
188
189
190
191

4504707760004
4504714030003
4500735990001
4500775860003
4505539810005

Зворник
Зворник
Зворник
Зворник
Зворник

16.12.2014.
24.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.
31.12.2014.

Марковић Мирослав
Мочевић Љубица
Марковић Смиљана
Медић Раде
Зекић Милош

одјављен
одјављен
одјављен
одјављен
одјављен

192

4507117220003

Зворник

31.12.2014.

Чикарић Халил

одјављен

193

4508831160002

ЗТР - Месара “Код Пање”
ЗТР - Месара “Романија”
Трговинска радња “Осмјех”
Угоститељска радња
“Roma” Живковић Владимир, с.п. - Зворник
УР Бифе “Бисер”
Угоститељска радња
“Афродита”
СЗР “Коктел”
Трговинска радња и комисион “Мира”
УР Диско-бар “Magic sky”
ТР “Тина”
СТР “Дада”
Auto-taxi
ТР “Butik-2 second hand”
Занатско-предузетничка
дјелатност “Чикара”
Taкси “Груја”, Грујић Владан, с.п. - Кисељачки пут

Цвјетиновић
Мирослав
Јањић Бојана
Новосел Наташа
Босанчић Снежана

Зворник

31.12.2014.

Грујић Владан

одјављен

одјављен
одјављен
одјављен

20.02.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

1
194

2
4500732620009

3
СТР “Три срца”

4
Зворник

5
21.1.2015.

195

4507585240003

ЗТР - Месара “Близанци”

Зворник

22.1.2015.

196

4500751250000

СЗР “Бурда”

Зворник

27.1.2015.

“D.A.S. logistic” д.о.о. за
Зворник
28.1.2015.
трговину и услуге
Угоститељска радња
198 4508008140004 “Монако”
Зворник
30.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Зворник: 22
Организациона јединица: Источна Илиџа
Источна
d.o.o. - ликвида26.1.2015.
199 4401584720009 “Lamia”
Илиџа
циони поступак
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Источна Илиџа: 1
Организациона јединица: Језеро
200 4503575380006 СТР “Делфин”
Језеро
11.12.2014.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Језеро: 1
Организациона јединица: Калиновик
201 4400531820005 ОДП – Загорје - у стечају
Калиновик
22.12.2014.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Калиновик: 1
Организациона јединица: Кнежево
“Такси Субашић”, власник
Кнежево
16.12.2014.
202 4508048870005 Милован Субашић, с.п. Кнежево
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Кнежево: 1
Организациона јединица: Козарска Дубица
Козарска
203 4504876010006 СТР “Баста”
29.12.2014.
Дубица
“Цезар”, Шувак Суза- Козарска
204 4507087720006 СУР
12.1.2015.
на, с.п. - Козарска Дубица
Дубица
- цвјећара
Козарска
205 4506481330004 Продавница
27.1.2015.
“Слава”
Дубица
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Козарска Дубица: 3
Организациона јединица: Костајница
206 4502215120007 Пекара “Медић”
Костајница
27.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Костајница: 1
Организациона јединица: Котор Варош
207 4507513090007 СТР Бутик “Бела”
Котор Варош 2.12.2014.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Котор Варош: 1
Организациона јединица: Лакташи
“Хидраулик-маркетинг” вл.
5.12.2014.
208 4507487660002 Бранислав Нинковић, с.п. - Лакташи
Лакташи
209 4504778270008 ТР “Сања”
Лакташи
5.12.2014.
УТР Салон вјенчаница
210 4508445790000 “Лана”, вл. Марковић
Лакташи
5.12.2014.
Милана, с.п. - Лакташи
“Премиум” - стечајни Лакташи
211 4401157810005 ДОО
15.12.2014.
поступак
212 4503074500001 TPD “Inter-Chem”
Лакташи
26.12.2014.
213 4503041830006 Ауто-превозник
Лакташи
26.1.2015.
УР
“Алабама”,
вл.
Билано214 4503108840001 вић Радмила, с.п. - Лакташи Лакташи
28.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лакташи: 7
Организациона јединица: Љубиње
Предузеће за производњу
215 4401390790006 металних производа “ПМП Љубиње
13.1.2015.
2000” д.о.о. Љубиње
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Љубиње: 1
Организациона јединица: Мркоњић Град
Ноћни бар “Делта”, Гло216 4505184690003 гињић Драженко, с.п. - Мр- Мркоњић Град 22.12.2014.
коњић Град
197

4402977310003

12
6
Савић Драган
Михајловић
Недељко
Драгутиновић
Марица
Цвијетиновић
Љиљана

25
7
одјављен
одјављен
одјављен
одјављен

Обреновић Божица

одјављен

Пантазоглоу
Алеxандрос

одјављен

Кнежић Рада

одјављен

Ђурђевић Лазо

одјављен

Субашић Милован

одјављен

Баста Дражена,
Вујковић Рада

одјављен

Шувак Сузана

одјављен

Гајић Горан

одјављен

Медић Раде

одјављен

Ђурић Зорица

одјављен

Нинковић Бранислав

одјављен

Миљуш Данијела

одјављен

Марковић Милана

одјављен

Кесић Озренко

одјављен

Мушић Ненад
Мајсторовић Рајко

одјављен
одјављен

Билановић Радмила одјављен

Пупић Здравка

одјављен

Глогињић Драженко одјављен

26
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1
2
3
4
5
217 4503186720004 СУР “АМ-Бркин”
Мркоњић Град 29.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Мркоњић Град: 2
Организациона јединица: Невесиње
Пијачна тезга “Јапанац”,
218 4504471460004 с.п. Савић Мирослав,
Невесиње
26.1.2015.
Невесиње
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Невесиње: 1
Организациона јединица: Нови Град
трговачка
219 4506047640003 Самостална
Нови Град
16.12.2014.
радња “Only”
220 4502186430000 СЗР “Com puter inzinjering” Нови Град
16.12.2014.
221 4502201840007 СТР “Екстра Дада комерц” Нови Град
25.12.2014.
222 4502135360007 СЗР “Дерма”
Нови Град
25.12.2014.
223 4506422080002 Бифе “Сана-бинго”
Нови Град
25.12.2014.
224 4506774190002 Кафе-бар “Masterх”
Нови Град
25.12.2014.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Нови Град: 6
Организациона јединица: Оштра Лука
Трговинска радња “Ранч”,
225 4502208340000 вл. Миленко Шкундрић,с.п. Оштра Лука
16.1.2015.
- Оштра Лука
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Оштра Лука: 1
Организациона јединица: Пале
ДОО “Вукадин” - у ликви- Пале
226 4401816100002 дацији
18.12.2014.
амбуланта
227 4507788600005 Ветеринарска
Пале
26.12.2014.
“Vet-medica ”
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Пале: 2
Организациона јединица: Пелагићево
228 4501400320008 СТР “Звјездан”
Пелагићево
25.12.2014.
229 4501400910000 СУР “Либертас”
Пелагићево
8.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Пелагићево: 2
Организациона јединица: Петрово
230 4500005910002 СТР “Бојана”
Петрово
23.12.2014.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Петрово: 1
Организациона јединица: Приједор
231 4400709400005 АД “Јела” у стечају
Приједор
18.12.2014.
232 4501924070009 Аутопревозник
Приједор
29.12.2014.
233 4505594590006 Тезга на пијаци “ГП”
Приједор
29.12.2014.
234 4505594670000 Фарма “Бенић”
Приједор
8.1.2015.
235 4507643970009 трговачка радња “Игна”
Приједор
12.1.2015.
236

4501975650000

Аутопревозник

Приједор

13.1.2015.

237 4504865240000 Занатска радња “Cromex”
Приједор
16.1.2015.
238 4506983860007 Трговачка радња “D & M” Приједор
16.1.2015.
239 4402258970000 ДОО “Ствард галантерија” Приједор
26.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Приједор: 9
Организациона јединица: Прњавор
Самостална услужна радња Прњавор
240 4507953220000 “Фасадер
11.12.2014.
Пеулић”
“Гас” Прњавор, с.п.
241 4503232690000 СТР
Прњавор
11.12.2014.
Рапић Предраг
242 4503310240008 СТР “Мини маркет Топић” Прњавор
11.12.2014.
Трговинска радња “Нар”,
243 4509036300005 Гордана Херцеговац, с.п.
Прњавор
24.12.2014.
-Прњавор
244 4505916460006 СУР Кафе-бар “Кобра”
Прњавор
8.1.2015.
245 4401224270002 ПП “Интерфарм”
Прњавор
8.1.2015.
246 4401216330004 ДОО “Mis body”
Прњавор
8.1.2015.
ГТП
“Техника”
ДОО
за
247 4401216760009 грађевинарство и трговину Прњавор
22.1.2015.

12

20.02.2015.

6
Богојевић Мира

7
одјављен

Савић Мирослав

одјављен

Дамјанић Славица

одјављен

Јелисавац Илија
Максимовић Живко
Вујановић Драгиња
Шиљак Александар
Новаковић Бојан

одјављен
одјављен
одјављен
одјављен
одјављен

Шкундрић Миленко одјављен

Вукадин Огњен

одјављен

Стојановић Дејан

одјављен

Петровић Мара
Максимовић Илија

одјављен
одјављен

Ђурић Бојана

одјављен

Племић Никола
Билбија Здравко
Петош Горан
Бенић Сафет
Цепић Дамир
Стојанчић Драго,
Станковић Дарко
Рамић Суада
Петровић Данко
Кондиц Велна

одјављен
одјављен
одјављен
одјављен
одјављен

Пеулић Оливер

одјављен

Рапић Предраг

одјављен

Топић Живана

одјављен

одјављен
одјављен
одјављен
одјављен

Херцеговац Гордана одјављен
Миладић Жељко
Дујаковић Нада
Јанковић Жарко

одјављен
одјављен
одјављен

Јанковић Жарко

одјављен

20.02.2015.
1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
2

3
4
5
Самостална
угоститељска
248 4508148150000 радња “Crem caffe”
Прњавор
22.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Прњавор: 9
Организациона јединица: Рибник
Бошко
249 4502984180004 Ауто-превозник,
Рибник
19.12.2014.
Никић, с.п. - Растока
Занатска радња “СМБ топ250 4507946360009 промет”, Драженко Топало- Рибник
19.12.2014.
вић, с.п., Доње Заблеће
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рибник: 2
Организациона јединица: Рогатица
Самостална услужна радња Рогатица
251 4507575100009 “Гај”,
4.12.2014.
вл. Орашанин Драган
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рогатица: 1
Организациона јединица: Рудо
за угоститељску дјелат- Рудо
252 4400619320002 АД
22.12.2014.
ност “Лим” - у стечају
ЈЗУ Апотека “Здравље” - у Рудо
253 4400620410007 стечају
29.12.2014.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рудо: 2
Организациона јединица: Соколац
ЈЗУ Апотека “Соколац” - у Соколац
254 4400630210006 стечају
22.12.2014.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Соколац: 1
Организациона јединица: Србац
Дрвно индустријско
255 4401247050000 предузеће “Србац” а.д.
Србац
24.12.2014.
Пријебљези
Трговина “Ђоле” Миодраг Србац
256 4503337440009 Цвијић,
30.12.2014.
с.п. - Повелич
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Србац: 2
Организациона јединица: Сребреница
257 4505416900000 СУР “Хрид”
Сребреница
4.12.2014.
Агенција за вођење по258 4507046450002 словних књига “Свјетлост” Сребреница
27.1.2015.
Сребреница
259 4500981920004 СУР “Зора”
Сребреница
27.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Сребреница: 3
Организациона јединица: Теслић
угоститељска Теслић
260 4506561950003 Самостална
9.12.2014.
радња Кафе-бар “Нет”
Такси превоз лица у друм- Теслић
261 4505975800007 ском
9.12.2014.
саобраћају
262 4505238880008 СЗР “Аутоелектричар”
Теслић
24.12.2014.
263 4503399800001 СУР Кафе-бар “Гора”
Теслић
24.12.2014.
СЗР Аутопраоница
264 4507933110003 “Липић”
Теслић
24.12.2014.
трговинска
265 4507791810002 Самостална
Теслић
19.1.2015.
радња “Бис”
трговинска
266 4506466370008 Самостална
Теслић
19.1.2015.
радња “Ретро”
267 4507218410008 СУР Кафе-бар “Венера”
Теслић
19.1.2015.
Самостална
трговинска
268 4507292650002 радња “Мир”
Теслић
19.1.2015.
269 4507518130007 СТР “Сенди”
Теслић
22.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Теслић: 10
Организациона јединица: Требиње
“Каменорезачка радња Спа- Требиње
270 4505821240009 ић”,
3.12.2014.
вл. Спаић Гордана, с.п.
271 4503953160001 “АС” с.п.
Требиње
8.12.2014.
272 4503598240007 “Мартекс” с.п.
Требиње
15.12.2014.

12

27
6

7

Поповић Мирослав

одјављен

Никић Бошко

одјављен

Топаловић
Драженко

одјављен

Орашанин Драган

одјављен

Јанковић Симо

одјављен

Штица Милорад

одјављен

Елчић Игњат

одјављен

Берић Рисојевић
Љубинка

одјављен

Цвијић Миодраг

одјављен

Салимовић Селвер

одјављен

Кочевић Раденко

одјављен

Томић Жељко

одјављен

Девић Дејан

одјављен

Петковић Богдан

одјављен

Игњић Велибор
Девић Борис

одјављен
одјављен

Липић Зоран

одјављен

Марковић Игор

одјављен

Лазић Радмила

одјављен

Бубић Миленко

одјављен

Станојевић Мара

одјављен

Мехичић Едиса

одјављен

Спаић Гордана

одјављен

Мијановић Зора
Марковић Рајка

одјављен
одјављен

28
1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
2

273

4508858010002

3
“Принт-пласт”, вл. Јањић
Нада, с.п.

274

4504333740004

СТР “Зубчанка”

275
276

4503630310004
4503956930002

4

5

12

20.02.2015.
6

7

Требиње

15.12.2014.

Јањић Нада

одјављен

Требиње

31.12.2014.

Миладиновић
Жељко
Мијовић Јован
Копривица Радмила
Кривокапић
Данијела

одјављен
одјављен
одјављен

Илић Славко

одјављен

Чутурић Зора

одјављен

Сандић Раја

одјављен

Ристић Славица

одјављен

Трифковић Младен

одјављен

Марковић Горан

одјављен

Бошковић Милован

одјављен

Стојановић
Доброслав

одјављен

Марић Вељко

одјављен

Ковачевић Драгица

одјављен

Спасојевић Горан

одјављен

Тепић Борка

одјављен

Вадић Даринка

одјављен

Јокић Радомир

одјављен

Ђурић Нико

одјављен

Ашћерић Мијомир,
Радојчић Радомир

одјављен

Лазић Љубиша

одјављен

СТР “Рефан”
Требиње
31.12.2014.
СТР “Бањани”
Требиње
16.1.2015.
Трговина
на
мало
“Сунце”
277 4508043130003 с.п.
Требиње
26.1.2015.
Агенција за планирање и
“Херцеговина Требиње
278 4402792290006 пројектовање
29.1.2015.
пројект” д.о.о. Требиње, у
стечају
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Требиње: 9
Организациона јединица: Угљевик
Угоститељска радња “Ми279 4508495030006 рис дуња”, Ћутурић Зора,
Угљевик
12.12.2014.
с.п.,Угљевик
Фризерска радња за жене
280 4501344310002 АС, Сандић Раја, с.п. Угљевик
30.12.2014.
Угљевик
Самостална угоститељска
“Continental plus”,
281 4508391840006 радња
30.12.2014.
Ристић Славица, с.п., Угље- Угљевик
вик
Самостална
угоститељска
282 4507450310001
13.1.2015.
радња Бифе “Спорт-клуб” Угљевик
283 4402310640005 ДОО “Tomovet - R&R”
Угљевик
19.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Угљевик: 5
Организациона јединица: Фоча
Угоститељска радња “Наша
284 4509112680009 кафана”, Бошковић Мило- Фоча
31.12.2014.
ван, с.п. - Фоча
угоститељска Фоча
285 4504332930004 Самостална
23.1.2015.
радња Кафе “Голд”
Медицински факултет
286 4401417580009 Универзитета у Источном
Фоча
30.1.2015.
Сарајеву
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Фоча: 3
Организациона јединица: Чајниче
трговинска
287 4508167370002 Самостална
Чајниче
12.12.2014.
радња “Градина”
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Чајниче: 1
Организациона јединица: Челинац
Комунално предузеће АД
288 4401302840007 “Челинац”
Челинац
5.12.2014.
пољопри289 4505858590000 Самостални
Челинац
25.12.2014.
вредник “Тепић”
Угоститељска радња
290 4503886380000 “Гиле”, Даринка Вадић, с.п. Челинац
13.1.2015.
- Челинац
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Челинац: 3
Организациона јединица: Шамац
Здравствена установа Специјалистичка амбуланта за Шамац
291 4403260140002 ултразвучну
31.12.2014.
дијагностику
“Ultrasonic” Шамац
292 4501441860009 СЗР “Аутосервис”
Шамац
13.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шамац: 2
Организациона јединица: Шековићи
Угоститељска радња “Злат- Шековићи
293 4507680660001 но
1.12.2014.
ћоше”
кладионица
294 4505134670001 Спортска
Шековићи
4.12.2014.
“Гоол”

одјављен

20.02.2015.
1
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2

4500954950007

3
СТР “Бирчанка”

4
Шековићи

5
26.1.2015.

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шековићи: 3
Организациона јединица: Шипово
поврћа “Радоја”,
296 4508781800005 Гајење
4.12.2014.
Милош Радоја, с.п. Шипово Шипово
297 4503551360004 СТР “Сузана”
Шипово
24.12.2014.
298 4504942760003 СТР “Којдић”
Шипово
24.12.2014.
домаћинство “Етно Шипово
299 4508781710006 Сеоско
30.1.2015.
кућа Пиљић”
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шипово: 4.

12

29

6
Видаковића
Владислав

7
одјављен

Радоја Милош

одјављен

Убовић Јован
Којдић Боса

одјављен
одјављен

Пиљић Анђа

одјављен

ТАБЕЛА 2 - Преглед одјављених организационих дијелова пореских обвезника
Р. бр.

ЈИБ

Обвезник

1
2
3
Организациона јединица: Бања Лука
Грабовица Слави1
4502695230028 “Lav-3”,
ца, с.п. - ИПП
“Delhaize BH” д.о.о. Бања
2
4402700780177 Лука – ПЈ “Велепродаја” Складиште Бања Лука
“Talia” - Голић Јадранка,
3
4502480030028 с.п.ИПП
Привредно друштво “Че4
4401026120038 кић” д.о.о. Градишка Пословна јединица Бања Лука
“Везув
РС” д.о.о. Бања
5
4403658180012 Лука - ПЈ
1 Бања Лука
“Хоризонт”
- Којадиновић
6
4505063120013 Недељка, с.п.
ДОО “Рибамерц”, ПЈ Крупа
7
4400856530020 на
Врбасу
“Рикић-пром”
д.о.о. Брчко 8
4600009210018 Подружница Бања
Лука
“Рибамерц” ДОО - ПЈ Кру9
4400856530038 па на Врбасу
Здравствена установа Апотека
апотекар” Бања
10 4403396800022 Лука,“Мој
Пословна јединица
Центар
“Delhaize BH” д.о.о. Бања
11 4402700780193 Лука – ПЈ “Maxi” Хипермаркет Бања Лука
“Хепок” друштво са ограниченом одговорношћу
12 4401423470088 Берковићи, Пословна јединица “Изложбени салон” у
Бањој Луци
13 4502423400013 СЗ-ТР “Аутокомерц”
Друштво са ограниченом
одговорношћу за трговину
14 4400313590049 на мало и велико “K-mart”
Бијељина – Пословна јединица Бања Лука
Друштво са ограниченом одговорношћу “Inter
15 4403453700013 Energy” Лакташи –Пословна јединица бр. 1. Energy
Centar Banja Luka
“Нива-нет” д.о.о Бања Лука
16 4401659750057 - ПЈ “Бамбини”
банка а.д. Бања Лука 17 4402660380022 МФ
Пословница Бања Лука

Орг. јединица

Датум одјаве

Овл. лица

Назив статуса обвезника

4

5

6

7

Бања Лука

2.12.2014.

Грабовица Славица

одјављен

Бања Лука

8.12.2014.

Пекија Сања

одјављен

Бања Лука

11.12.2014.

Голић Јадранка

одјављен

Бања Лука

12.12.2014.

Крчмар Милена

одјављен

Бања Лука

15.12.2014.

Кривокапић Зоран

одјављен

Бања Лука

16.12.2014.

Којадиновић
Недељка

одјављен

Бања Лука

17.12.2014.

Новаковић Здрава

одјављен

Бања Лука

17.12.2014.

Рикић Савица

одјављен

Бања Лука

17.12.2014.

Новаковић Здрава

одјављен

Бања Лука

18.12.2014.

Поповић
Александар

одјављен

Бања Лука

19.12.2014.

Цимеша Милена

одјављен

Бања Лука

22.12.2014.

Јекић Горан

одјављен

Бања Лука

26.12.2014.

Станишић Дамир

одјављен

Бања Лука

31.12.2014.

Савић Милорад

одјављен

Бања Лука

12.1.2015.

Алексић
Александар

одјављен

Бања Лука

12.1.2015.

Никић Илија

одјављен

Бања Лука

12.1.2015.

Богуновић Срећко

одјављен

30
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2

3
4
5
“Sberbank” а.д. Бања Лука –
18 4400930100393 Филијала Бања Лука, Аген- Бања Лука
15.1.2015.
ција Паприковац
“Д Г Р” д.o.o. Бања Лука 19 4402153280156 ПЈ
Бања Лука
16.1.2015.
Бања Лука
“Деко”, Вукојевић Ранка,
20 4507135710026 с.п.
Бања Лука
16.1.2015.
ИПП
“Lucky shoes”, Кнежевић
21 4502420720017 (Илија)
22.1.2015.
Милена, с.п. - ИПП Бања Лука
Здравствена установа “B
22 4402770640259 pharm” Нови Град, Апотека Бања Лука
22.1.2015.
бр. 23 Бања Лука
jeans” - Богојевић
23 4504740540028 “Cocco
Бања Лука
22.1.2015.
Орнела, с.п. - ИПП
“Game queen” д.о.о. Бања
24 4402682601316 Лука – ПЈ бр. 116 Бања
Бања Лука
23.1.2015.
Лука
queen” д.о.о. Бања
25 4402682601324 “Game
23.1.2015.
Лука - ПЈ бр. 115 Бања Лука Бања Лука
“Game queen” д.о.о. Бања
26 4402682600719 Лука –Пословна јединица
Бања Лука
23.1.2015.
бр. 66 Бања Лука
“Релакс” а.д. Бања Лука 27 4400966470103 ПЈ Мушки фризерски салон Бања Лука
23.1.2015.
бр. 20.
“Корнер-нектар”, Кнежевић Бања Лука
28 4505637400010 (Миле)
29.1.2015.
Зоран, с.п. - ИПП
Шкрбо Драган, Бања Лука
29 4507844360012 “Dis-korn”,
29.1.2015.
с.п. - ИПП
- Маркановић Ду30 4505447880023 “DM”
Бања Лука
30.1.2015.
шко, с.п. - ИПП
“Lući” - Дујаковић Душко, Бања Лука
31 4508800950013 с.п.
30.1.2015.
- ИПП
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 31
Организациона јединица: Бијељина
Трговинска радња “Живановић” Ацо Живановић,
32 4509246530011 с.п. - Доње Црњелово
Бијељина
4.12.2014.
- ИПП “Живановић - 1”,
Доње Црњелово
“Extol”
д.о.о. Бијељина 33 4403035370015 производња
Бијељина
9.12.2014.
столарије
“Ming coffee” д.о.о. Бијељи34 4400306460253 на, Хасе бб, трговина на
Бијељина
15.12.2014.
мало
coffee” д.о.о. Бијељи- Бијељина
35 4400306460202 “Ming
15.12.2014.
на, Хасе бб
36

4401423470029

37

4201552720083

38

4402776330014

39

4402776330022

40

4402018740040

41

4400304760055

42

4400304760063

“Хепок” д.о.о. - Пословна
јединица Бијељина
“Intersport BH” д.о.о. Сарајево, Пословна јединица
Бијељина
Д.о.о. “DMS-company”
Средња Чађавица - трговина на велико
Д.о.о. “DMS-company”
Средња Чађавица - трговина на мало
“Keops” д.о.о. Бијељина
“Digital servis”
“Лала и Лаћо” д.о.о.
Бијељина, Агенција за обуку станих језика “Bell”
“Лала и Лаћо” д.о.о.
Бијељина, Продавница бр. 3

12

20.02.2015.
6

7

Гостић Маја

одјављен

Суботић Сњежана

одјављен

Вукојевић Ранка

одјављен

Кнежевић Милена

одјављен

Пилиповић Драган

одјављен

Богојевић Орнела

одјављен

Обрадовић Бранко

одјављен

Обрадовић Бранко

одјављен

Обрадовић Бранко

одјављен

Царевић Марица

одјављен

Кнежевић Зоран

одјављен

Шкрбо Драган

одјављен

Маркановић Душко

одјављен

Дујаковић Душко

одјављен

Живановић Ацо

одјављен

Ристић Младен

одјављен

Остојић Марко

одјављен

Остојић Марко

одјављен

Бијељина

22.12.2014.

Јањош Миливоје,
Милинковић
Слободан

одјављен

Бијељина

25.12.2014.

Алексић Слободан

одјављен

Бијељина

26.12.2014.

Ђукић Јовица,
Дакић Миладинка

одјављен

Бијељина

26.12.2014.

Дакић Миладинка,
Ђукић Јовица

одјављен

Бијељина

26.12.2014.

Малешевић
Владимир

одјављен

Бијељина

26.12.2014.

Станивуковић
Миливоје

одјављен

Бијељина

26.12.2014.

Станивуковић
Миливоје

одјављен

20.02.2015.
1
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3
4
5
“Бојичић”
д.о.о.
Бијељина,
43 4400310810145 трговина на мало месом
Бијељина
26.12.2014.
“Exmedia” друштво са
ограниченом одговорношћу Бијељина
44 4403527320048 Бијељина,
26.12.2014.
Пословна јединица 3
Друштво са ограниченом
“Јоргос”
45 4400432170082 –одговорношћу
Бијељина
26.12.2014.
Бијељина - трговина на
мало намјештајем
46 4400399880010 Д.о.о.“Warex” Бијељина
Бијељина
26.12.2014.
“Thalia - kompani” д.о.о.
47 4402828070091 Бања Лука - ПЈ Joker
Бијељина
29.12.2014.
Бијељина
“Thalia - kompani” d.o.o.
48 4402828070105 Banja Luka - ПЈ Joker
Бијељина
29.12.2014.
Бијељина
49 4400408620026 Д.о.о. “Леонардо” Бијељина Бијељина
16.1.2015.
Трговинска радња “Мини
ЛМ - 3”, вл. Лаза50 4501008390049 маркет
Бијељина
19.1.2015.
ревић Лазар, с.п. - Доње
Црњелово
Трговинска радња “Кућа
слатка”, Жика Савић, с.п.- Бијељина
51 4508996830029 Бијељина
21.1.2015.
- ИПП “Кућа
слатка - 2”, Бијељина
Синдикат управе РС - СО
52 4401679780882 “Професионална ватроБијељина
21.1.2015.
гасна јединица” Бијељина
“Октан промет ” д.о.о.
53 4400387440022 Бијељина
Бијељина
29.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бијељина: 22
Организациона јединица: Билећа
“Херцеговина
54 4401356000071 ДОО
Билећа
26.1.2015.
пласман” киоск бр. 7
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Билећа: 1
Организациона јединица: Братунац
ТР “Нирвана” издвојени
55 4504053110013 простор - Васић АлексанБратунац
27.1.2015.
дар, с.п.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Братунац: 1
Организациона јединица: Вишеград
Друштво са ограниченом
одговорношћу за про56 4403610220144 изводњу, трговину и услуге Вишеград
15.1.2015.
“Источни пут” - Драгстор
бр.13
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Вишеград: 1
Организациона јединица: Гацко
д.о.о. Бијељина 57 4400419400184 “Leder”
Гацко
26.12.2014.
продавница бр. 22 Гацко
“Swisslion” д.о.о. Требиње,
58 4403013130053 ПЈ Слатка кућа “Lions”
Гацко
30.1.2015.
Гацко
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Гацко: 2
Организациона јединица: Градишка
“Радник-Хаџић” друштво
ограниченом одговорно59 4401084910014 са
5.12.2014.
шћу за производњу, промет Градишка
и услуге д.о.о. Градишка
д.о.о.
60 4401048950018 “Elkom-company”
Градишка
11.12.2014.
Градишка
Професионална ватро- Градишка
61 4401679780262 СО
12.12.2014.
гасна јединица

12

31
6

Бојичић Драгиша

7
одјављен

Тодоровић Јадранка одјављен

Видаковић Петар

одјављен

Пашалић Неџад

одјављен

Рашовић
Александар

одјављен

Рашовић
Александар

одјављен

Бишановић Дамир

одјављен

Лазаревић Лазар

одјављен

Савић Жика

одјављен

Станојловић
Миленко

одјављен

Митровић Војин,
Божидар Андрић

одјављен

Калем Милојка

одјављен

Васић Александар

одјављен

Бартула Јадранка

одјављен

Лазаревић Милан

одјављен

Вујовић Весна

одјављен

Хаџић Адем

одјављен

Кошпић Милован

одјављен

Вајукић Љубомир,
Тадић Предраг

одјављен

32
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2

3
4
5
“Чајавец
сервис
и
промет”
62 4400893570015 а.д. - ПЈ Градишка
Градишка
17.12.2014.
UNIQA осигурање д.д.
Сарајево
- Филијала Бања
63 4200137020231 Лука, Пословница
Градишка
19.12.2014.
Градишка
64 4401049500016 АД “Стандард” ПЈ
Градишка
22.12.2014.
Синдикат трг., угост., туризма и услужних дјелат65 4401159600580 ности,
16.1.2015.
с.о. “Конзум” д.о.о. Градишка
Градишка
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Градишка: 7
Организациона јединица: Добој
“Club positive” – радња број Добој
66 4508484850010 2,
2.12.2014.
с.п. - Добој
“Cocktail bar”, Борис Ста67 4507422960025 нишев, с.п. - Добој, ИПП
Добој
4.12.2014.
“Пенал” Придјел Доњи
“Мана мода” д.о.о. за трго68 4254131390030 вину и услуге Орашје, По- Добој
8.12.2014.
словна јединица Добој
СУР “Бонд” - радња број 2, Добој
69 4500442890029 с.п.
26.12.2014.
Кузмић Д., Добој
“Game queen”д.о.о. Бања
70 4402682600697 Лука - Пословна јединица
Добој
23.1.2015.
бр. 67 Добој
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Добој: 5
Организациона јединица: Доњи Жабар
ДОО Брчко, Подру- Доњи Жабар
71 4600107900014 “Пего”
8.12.2014.
жница Лончари
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Доњи Жабар: 1
Организациона јединица: Зворник
UNIQA осигурање д.д.
72 4200137020240 Сарајево - Филијала Бања
Зворник
11.12.2014.
Лука Пословница Зворник
“Etranger ” ПЈ Дис73 4400240930091 ДОО
Зворник
18.12.2014.
конт бр. 8
“Etranger” продавница Зворник
74 4400240930075 ДОО
18.12.2014.
бр. 5
Угоститељска радња “Гали75 4500809860016 лео” ИПП “Галилео”, Јаси- Зворник
31.12.2014.
ковац Јелена, с.п. - Зворник
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Зворник: 4
Организациона јединица: Источна Илиџа
“Thalia - kompani” д.о.о.
Источна
22.1.2015.
76 4402828070075 Бања Лука – ПЈ “Joker”
Илиџа
Источна Илиџа

12

20.02.2015.
6

7

Лончарски Светозар одјављен
Олевић Сенада,
Алексић Огњен

одјављен

Стајић Љиљана

одјављен

Вукосав Зоран

одјављен

Пајић Стефан

одјављен

Станишев Борис

одјављен

Мишковић Ђуро

одјављен

Кузмић Драган

одјављен

Обрадовић Бранко

одјављен

Васиљевић Горан

одјављен

Олевић Сенада,
Алексић Огњен

одјављен

Митровић Никола

одјављен

Митровић Бојан

одјављен

Јасиковац Јелена

одјављен

Радовић Милкица

одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Источна Илиџа: 1
Организациона јединица: Источни Стари Град
Друштво са ограниченом
“Zara” –
Источни Стари 26.12.2014.
77 4403658850026 одговорношћу
Хоџић Нурија
Пословна јединица “Safe
Град
driving”
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Источни Стари Град: 1
Организациона јединица: Источно Ново Сарајево
Друштво са ограниченом
одговорношћу за проЧабрило Милован,
трговину и услуге Источно Ново 26.12.2014.
78 4400387440197 изводњу,
Митровић Војин,
“Октан промет” Бијељина, Сарајево
Гутаљ Рајка
Сремска број 2, Пословна
јединица Бензинска пумпа
“Thalia-kompani” д.о.о.
Источно Ново 22.1.2015.
79 4402828070083 Banja Luka - ПЈ “Joker”
Радовић Милкица
Сарајево
Источно Сарајево

одјављен

одјављен

одјављен

20.02.2015.
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“Swisslion” д.о.о. прехрам- Источно Ново
80 4403013130088 бена индустрија Требиње, Сарајево
30.1.2015.
Бокић Томо
ПЈ “Swisllion” И. Сарајево
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Источно Ново Сарајево: 3
Организациона јединица: Козарска Дубица
Козарска
81 4502067770013 СТР “Дадо” 2
15.12.2014.
Мандић Весна
Дубица
Ортачка радња СТР - Продавница бр. 2 “Жељо наш
маркет”, Стојаковић Драги- Козарска
Стојаковић Драгица,
82 4502059320114 ца,
31.12.2014.
с.п. и Стојаковић Ранко, Дубица
Стојаковић Ранко
с.п. - Козарска Дубица,
Скључани
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Козарска Дубица: 2
Организациона јединица: Котор Варош
83 4401117940011 ДОО НТН ПЈ
Котор Варош 12.12.2014.
Ђекановић Недељко
84 4401117940020 ДОО НТН ПЈ
Котор Варош 12.12.2014.
Ђекановић Недељко
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Котор Варош: 2
Организациона јединица: Лакташи
85 4400787540905 “Еуро-еко пак” д.о.о. Бања Лакташи
8.12.2014.
Шипка Светислав
Лука - ПЈ Лакташи
комерц” ДОО Послов- Лакташи
86 4400852970050 “СО
8.12.2014.
Павловић Жељко
на јединица
Pavlović International Bank
Слобомир – Бијељина, Лакташи
Кулић Андрија,
87 4400390820278 а.д.
17.12.2014.
Филијала Бања Лука,
Цвијић Ђурађ
Експозитура Лакташи
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лакташи: 3
Организациона јединица: Лопаре
Здравствена установа -Апотека “Росић” Бијељина,
88 4403066840109 Апотекарска станица “При- Лопаре
26.12.2014.
Росић Милка
бој” Апотеке “Росић бр. 7”
Лопаре
89 4400258470098 АД “Дрина осигурање” ПЈ Лопаре
12.1.2015.
Јован Ивановић
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лопаре: 2
Организациона јединица: Љубиње
“Херцеговина
90 4401356000080 ДОО
Љубиње
26.1.2015.
Kалем Милојко
пласман” киоск бр. 8
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Љубиње: 1
Организациона јединица: Модрича
Друштво са ограниченом
Јешановић Раде,
91 4400212300015 одговорношћу “Јешановић” Модрича
31.12.2014.
угоститељски објекат “МоЈешановић Драгана
тел Гаги”
Трговинска радња комисион “Стојановић-Д”,
Стојановић, с.п.
Стојановић
92 4500696560045 Драгољуб
31.12.2014.
– Модрича, ИПП Трговин- Модрича
Драгољуб
ска радња “Стојановић-Д”
Модрича
“Game
queen” д.о.о. Бања
93 4402682601375 Лука – PJ
23.1.2015.
Обрадовић Бранко
бр. 120. Модрича Модрича
Угоститељска радња Кафебар “Time out”, Ратко Зека94 4508033920014 новић, с.п. - Модрича, ИПП Модрича
27.1.2015.
Зекановић Ратко
објекат брзе хране “Time
out” Модрича
Трговинска радња “АС”,
Герић, с.п. – Милоше- Модрича
95 4507507950029 Вера
31.1.2015.
Герић Вера
вац, ИПП Кафе-бар “АС”
Милошевац
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Модрича: 5
Организациона јединица: Мркоњић Град
Издвојени пословни про96 4504941870042 стор Бутик “Маја” Каурин Мркоњић Град 24.12.2014.
Каурин Драган
Драган, с.п. - Шипово
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одјављен

одјављен

одјављен

одјављен
одјављен

одјављен
одјављен
одјављен

одјављен
одјављен

одјављен

одјављен

одјављен

одјављен

одјављен

одјављен

одјављен
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Друштво са ограниченом
одговорношћу за протрговину и услуге
97 4400387440219 изводњу,
“Октан промет” Бијељина, Мркоњић Град 26.12.2014.
Сремска број 2, Пословна
јединица Бензинска пумпа
“Лим-пек” д.о.о. “Пекотека Мркоњић Град 26.12.2014.
98 4401190780057 Милић
II”
Предузеће за производњу,
услуге и угости99 4401190780049 трговину,
тељство “Лим-пек”, Д.о.о. Мркоњић Град 26.12.2014.
Пекотека “Милић”
Предузеће за
производњу,трговину,
100 4401190780022 услуге и угоститељство
Мркоњић Град 8.1.2015.
“Лим-Пек”, Д.о.о. Пицерија
“Моцарт”
ДОО “Тропик-прима” ПЈ
101 4400929190150 Пунионица
Мркоњић Град 28.1.2015.
сокова
ДОО “Тропик-прима” ПЈ
102 4400929190036 Производња амбалаже од
Мркоњић Град 28.1.2015.
пластичне масе
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Мркоњић Град: 7
Организациона јединица: Невесиње
“Elmag” д.о.о. Лакташи,
5.12.2014.
103 4401148400295 ПЈ Аутомат клуб “Elmag” Невесиње
Невесиње
“Херцеговина
104 4401356000101 ДОО
Невесиње
26.1.2015.
пласман” киоск бр. 10
“Swisslion” д.o.o. прехрамбена
индустрија Требиње, Невесиње
105 4403013130134 ПЈ “Swisslion”
30.1.2015.
Маркет Невесиње
“Swisslion” д.о.о. прехрамбена индустрија Требиње,
106 4403013130142 ПЈ
30.1.2015.
“Swisslion” Велепродаја Невесиње
Невесиње
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Невесиње: 4
Организациона јединица: ОЈ ван Републике Српске
Друштво са ограниченом
одговорношћу за про107 4402983040018 изводњу, трговину и услуге Непозната
9.12.2014.
“Вапекс” Шамац, Пословна општина
јединица “Вапекс” Хаџићи
“Хепок” друштво са ограниченом одговорношћу
108 4401423470053 Берковићи Пословна једи- Непозната
22.12.2014.
ница у Сарајеву “Изложбе- општина
ни салон”
“Swisslion” д.о.о. прехрам- Непозната
109 4403013130070 бена индустрија Требиње, општина
23.12.2014.
ПЈ “Swisslion” Мостар
110

4403013130118

111

4403658850018

112

4403658850034

113

4403013130177

“Swisslion” д.о.о. прехрамбена индустрија Требиње,
ПЈ “Swisslion” Слатка кућа
Мостар
Друштво са ограниченом
одговорношћу “Zara” –
Пословна јединица Caffeposlastičarna “Zara”
Друштво са ограниченом
одговорношћу “Zara”
- Пословна јединица
Caffe- poslastičarna “Zara i
Merjem”
“Swisslion” д.o.o. прехрамбена индустрија Требиње,
ПЈ “Слатка кућа” Љубушки

12

20.02.2015.
6

7

Чабрило Милован,
Митровић Војин,
Илић Јово

одјављен

Милић Милан

одјављен

Милић Милан

одјављен

Милић Милан

одјављен

Пекез Влајко

одјављен

Пекез Влајко

одјављен

Ињац Ранко

одјављен

Калем Милојко

одјављен

Бокић Томо

одјављен

Бокић Томо

одјављен

Пејић Љубиша

одјављен

Хусовић Аднан

одјављен

Вујовић Весна

одјављен

Непозната
општина

24.12.2014.

Бокић Томо

одјављен

Непозната
општина

26.12.2014.

Хоџић Нурија

одјављен

Непозната
општина

26.12.2014.

Хоџић Нурија

одјављен

Непозната
општина

29.12.2014.

Бокић Томо,
Миладиновић
Дражен

одјављен

20.02.2015.
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“Swisslion” д.o.o. прехрам- Непозната
Бокић Томо,
114 4403013130185 бена индустрија Требиње, општина
29.12.2014.
Миладиновић
ПЈ “Слатка кућа” Чапљина
Дражен
“Swisslion” д.о.о. прехраминдустрија Требиње, Непозната
115 4403013130126 бена
29.12.2014.
Бокић Томо
ПЈ “Swisslion” “Слатка
општина
кућа” Горажде
д.о.о. Лакташи Непозната
116 4401013490120 “Вибок”
15.1.2015.
Крагуљ Бориша
ПЈ Бихаћ
општина
Друштво са ограниченом
одговорношћу за промет
117 4401037590125 и услуге “Simpo sik” д.о.о. Непозната
19.1.2015.
Омановић Ениса
Градишка – Пословна једи- општина
ница Цазин
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу ОЈ ван Републике Српске: 11
Организациона јединица: Оштра Лука
“Elmag” д.о.о. Лакташи,
118 4401148400350 ПЈ Аутомат клуб “Elmag”
Оштра Лука
5.12.2014.
Ињац Ранко
Оштра Лука
“Čavić company” друштво
са ограниченом одговорно119 4403768520021 шћу Бања Лука, Пословна Оштра Лука
8.1.2015.
Чавић Драган
јединица “Број 2” Оштра
Лука
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Оштра Лука: 2
Организациона јединица: Пале
Друштво са ограниченом
одговорношћу за про120 4403610220071 изводњу, трговину и услуге Пале
22.12.2014.
Бартула Јадранка
“Источни пут” - самопослуга бр. 8
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Пале: 1
Организациона јединица: Приједор
Трговачка радња “Д.Д.”,
с.п.
Дошеновић Драгана,
Дошеновић
121 4509014670011
Приједор
2.12.2014.
Приједор- издвојени поДражана
словни простор
“Elmag” д.о.о. Лакташи,
122 4401148400422 ПЈ Аутомат клуб “Elmag”
Приједор
5.12.2014.
Ињац Ранко
Приједор
Трговачка радња “Марија”,
с.п. Радоњић Ми123 4508589790012 власник
15.12.2014.
Радоњић Милада
лада, Приједор – издвојени Приједор
пословни простор
“Нешковић” д.о.о. Бијељи124 4400420751101 на, Кафе-бар Приједор
Приједор
26.12.2014.
Шкиљевић Миро
1-372
ATC д.о.о. Приједор, По125 4403406450017 словна јединица Велепро- Приједор
30.12.2014.
Кантар Бранислав
даја и малопродаја
Трговачка радња “Годос”,
с.п. Кнежевић Го126 4502003370011 власник
12.1.2015.
Кнежевић Горан
ран, Приједор – издвојени Приједор
простор
Трговачка радња “Brana”,
Миличевић Бранка,
127 4508749150015 с.п.
19.1.2015.
Миличевић Бранка
Приједор - издвојени про- Приједор
стор Приједор
ДОО
“Фермо”, Пословна
128 4400677440018 јединица
Приједор
20.1.2015.
Марковић Миодраг
“D & G”, Пословна
129 4402262140038 ДОО
Приједор
28.1.2015.
Мутић Драган
јединица
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Приједор: 9
Организациона јединица: Прњавор
Здравствена установа Апо130 4403093490039 тека “Агролек” - Апотека
Прњавор
1.12.2014.
Стругар Татјана
“Агролек 3А”
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2

3
4
5
ДОО
“Dragičević
131 4400441242525 kompany” Бијељина
Прњавор
10.12.2014.
“Eko-ing” друштво са ограниченом одговорношћу
132 4403374400012 Прњавор,
22.12.2014.
Пословна једини- Прњавор
ца “Модни тренд” Прњавор
Самостална
угоститељска Прњавор
133 4506988740018 радња Снек-бар
24.12.2014.
“Укрина”
Пекара “Никола”, Никола
Галић с.п., Бабановци,
134 4508799090013 ИПП
30.12.2014.
Пекотека “Никола I” Прњавор
Прњавор
“Amico” друштво са ограниченом одговорношћу за
8.1.2015.
135 4401209040025 производњу, промет и услу- Прњавор
ге - Пекотека -продавница
Прњавор
Здравствена установа Апо136 4403093490012 тека “Агролек” - Апотека
Прњавор
26.1.2015.
“Агролек 3”
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Прњавор: 7
Организациона јединица: Рогатица
Самостална занатско-трговинска радња издвојени
137 4501744170021 продајни простор “Пекара Рогатица
27.1.2015.
Миљан”, власник Шалић
Милош, с.п., Рогатица
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рогатица: 1
Организациона јединица: Соколац
Друштво са ограниченом
одговорношћу за протрговину и услуге
138 4400387440189 изводњу,
26.12.2014.
“Октан промет” Бијељина, Соколац
Сремска број 2, Пословна
јединица Бензинска пумпа
139 4400258470101 АД “Дрина осигурање” ПЈ Соколац
8.1.2015.
Српска
православна
црквеСоколац
16.1.2015.
140 4401765270242 на општина Пале
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Соколац: 3
Организациона јединица: Србац
“Вукота компани” Србац
141 4402732630045 д.о.о., ПЈ Малопродајни
Србац
10.12.2014.
објекат бр. 3
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Србац: 1
Организациона јединица: Теслић
ТР “Стењачанка” број 2,
142 4506872010012 власник Хасић Сиба, с.п. - Теслић
26.12.2014.
Доњи Ружевић
Трговинска радња “Пуљић”
143 4506849620016 и.п.п, власник Лидија
Теслић
31.12.2014.
Пуљић, Теслић
queen” д.о.о. Бања
144 4402682601065 “Game
Теслић
23.1.2015.
Лука - ПЈ бр. 93, Теслић
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Теслић: 3
Организациона јединица: Требиње
бр. 4” вл. Chen
145 4508799920032 “Софија
Требиње
1.12.2014.
Shuangmei, с.п.
ДОО “Одавић” Требиње,
146 4401355530131 ПЈ
Требиње
29.12.2014.
Продавница бр. 5
147 4401355530042 ДОО “Одавић” Маркет 2
Требиње
29.12.2014.
ОД
“Б.М.Д”
продавница
148 4401396210036 бр. 3
Требиње
19.1.2015.
“Херцеговина
149 4401356000039 ДОО
Требиње
26.1.2015.
пласман” киоск бр. 2
“Херцеговина
150 4401356000047 ДОО
Требиње
26.1.2015.
пласман” киоск бр. 3
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Лазаревић Зоран

одјављен

Вуковић Драган

одјављен

Домуз Недељко

одјављен

Галић Никола

одјављен

Савић Зоран

одјављен

Стругар Татјана

одјављен

Шалић Милош

одјављен

Митровић Војин,
Чабрило Милован, одјављен
Арбиња Александар
Поповић Борко
одјављен
протојереј Слободан одјављен
Лубарда

Вукота Милош

одјављен

Хасић Сиба

одјављен

Пуљић Лидија

одјављен

Обрадовић Бранко

одјављен

Chen Shuangmei

одјављен

Одавић Благомир

одјављен

Одавић Благомир
Рашовић Драган,
Рашовић Мира

одјављен

Калем Милојка

одјављен

Милојка Калем

одјављен

одјављен

20.02.2015.
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2

3
4
5
ДОО
“Херцеговина
151 4401356000055 пласман” киоск бр. 5
Требиње
26.1.2015.
д.о.о. Требиње,
152 4403013130045 “Swisslion”
30.1.2015.
ПЈ “Слатка кућа” Требиње Требиње
“Swisslion” д.о.о. Требиње, Требиње
153 4403013130037 ПЈ
30.1.2015.
Дисконт - малопродаја
“Swisslion” д.о.о. прехрамбена
индустрија Требиње, Требиње
154 4403013130169 ПЈ “Слатка
30.1.2015.
кућа” Требиње
2
“Swisslion” д.о.о. прехрам155 4403013130061 бена јединица Требиње,
30.1.2015.
Пословна јединица Маркет Требиње
“Swisllion”
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Требиње: 11
Организациона јединица: Угљевик
“Алекса Шантић” - По- Угљевик
156 4400447360040 ОШ
18.12.2014.
дручна школа Јањари
sport” д.о.о.
157 4401911510013 “Admira
Угљевик
23.1.2015.
Бијељина
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Угљевик: 2
Организациона јединица: Фоча
158 4403610220233 “Источни пут” д.о.о. - про- Фоча
22.12.2014.
давница бр.18
Друштво са ограниченом
за про159 4403610220225 одговорношћу
22.12.2014.
изводњу, трговину и услуге Фоча
“Источни пут”
“Swisslion” д.о.о. прехрам160 4403013130096 бена индустрија Требиње, Фоча
30.1.2015.
ПЈ “Swisslion” Фоча
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Фоча: 3
Организациона јединица: Хан Пијесак
161 4501823630011 СТР “Младен”
Хан Пијесак
2.12.2014.
Спортска
кладионица
162 4400288540147 “Спорт 9”
Хан Пијесак
29.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Хан Пијесак: 2
Организациона јединица: Челинац
Здравствена установа Апотека “Мој апотекар”Бања
163 4403396800014 Лука,
Челинац
18.12.2014.
Пословна јединица
Челинац
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Челинац: 1
Организациона јединица: Шамац
164 4400847540110 “Бојпром” д.о.о. Бања Лука Шамац
11.12.2014.
- ПЈ “Бојпром” Шамац
ДОО “Младост - Ћићо”, ПЈ Шамац
165 4400477510119 Пекара
12.1.2015.
Младост
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шамац: 2
Организациона јединица: Шековићи
166 4500960680011 СПР “Миња”
Шековићи
26.1.2015.
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шековићи: 1
Организациона јединица: Шипово
Друштво за рибарство
167 4403141640013 “Golden fish” д.о.о. Шипо- Шипово
24.12.2014.
во, ПЈ Складиште - стовариште “Рибњак -Волари ”
ТТ “Group” ДОО, ПЈ Трго168 4401851600077 вина на мало облика проШипово
27.1.2015.
давница
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шипово: 2.
Број: 06/1.01/0401/493-40/15
10. фебруара 2015. године
Бања Лука
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Калем Милојка

одјављен

Вујовић Весна

одјављен

Вујовић Весна

одјављен

Бокић Томо

одјављен

Вујовић Весна

одјављен

Лукић Сретен

одјављен

Лазаревић Драган

одјављен

Бартула Јадранка

одјављен

Бартула Јадранка

одјављен

Бокић Томо

одјављен

Вуковић Младен

одјављен

Лаловић Бојан

одјављен

Поповић Александар

одјављен

Моцоња Љуба

одјављен

Вуксановић Драган

одјављен

Милић Миломир

одјављен

Сантрач Дејан

одјављен

Топић Радован

одјављен

Директор,
Зора Видовић, с.р.
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Републичка дирекција за промет наоружања и
војне опреме
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10
и 24/12), члана 28. Закона о државним службеницима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), члана 28.
став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и
105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10
и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), директор Републичке дирекције за промет наоружања и војне опреме, уз
сагласност Владе Републике Српске, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ПРОМЕТ
НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој дирекцији за промет наоружања и
војне опреме (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/10)
у члану 7. у тачки 1. у условима ријеч: “струци” замјењује се ријечима: “траженом степену образовања”, као и у цијелом тексту
правилника, и ријечи: “пет година” замјењују се ријечима: “три
године”.
У тачки 2. у условима ријечи: “пет година” замјењују ријечима: “три године”.
У тачки 4. у условима ријеч: “три” замјењује се ријечју:
“двије”, а ријечи: “прво звање” замјењују се ријечима: “друго
звање”.
У тачки 7. у условима ријечи: “на пословима возача” замјењују
се ријечима: “у траженом степену образовања”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 1/7-102-4/12
10. септембра 2012. године
Бања Лука

Директор,
Рајко Чкоњовић, с.р.

Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja
Бoснe и Хeрцeгoвинe
Нa oснoву члaнa 2.9 стaв (1) тaчкa 9. и члaнa 5.32, a
у вeзи са члaном 9.15 Избoрнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeни глaсник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и члaнa 65. стaв (1)
Упутствa o пoступку спрoвoђeњa пoсрeдних избoрa oргaнa
влaсти у Бoсни и Хeрцeгoвини oбухвaћeних Избoрним
зaкoнoм БиХ (“Службeни глaсник БиХ”, брoj 38/14), Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe, нa 14. сjeдници, oдржaнoj 12.02.2015. гoдинe, д o н и j e л a ј е

OДЛУКУ
O ПOTВРЂИВAЊУ РEЗУЛTATA ПOСРEДНИХ ИЗБOРA ЗA
ПРEДСJEДНИКA И ПOTПРEДСJEДНИКE ФEДEРAЦИJE
БOСНE И ХEРЦEГOВИНE

Члaн 1.
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe
пoтврђуje рeзултaтe пoсрeдних избoрa зa прeдсjeдникa и
пoтпрeдсjeдникe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, и тo:
a) Чaвaрa Maринкo изaбрaн je зa прeдсjeдникa
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe,
b) Maхмутбeгoвић Meликa изaбрaнa je зa пoтпрeдсjeдницу Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe и
c) Дунoвић Mилaн изaбрaн je зa пoтпрeдсjeдникa
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe.
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20.02.2015.

Члaн 2.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у
“Службeнoм глaснику БиХ”, a oбjaвићe сe и у “Службeнoм
глaснику Републике Српске”, “Службeним нoвинaмa
ФБиХ”, “Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa БиХ”,
нa вeб-стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ www.
izbori.ba и срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa.
Брoj: 05-1-07-1-109/15
12. фебраура 2015. гoдинe
Сaрajeвo

Прeдсjeдник,
Стjeпaн Mикић, с.р.

Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине
На основу члана 12. став (3) тачка ц) Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”,
број 10/12) и члана 193. Закона о управном поступку (“Службени
гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), рјешавајући
у поступку оцјене усклађености државне помоћи са прописима
о државној помоћи, покренутом на основу Захтјева Федералног
министарства промета и комуникација за одобрење државне помоћи кориснику Јавно предузеће Жељезнице Федерације Босне и
Херцеговине д.о.о. Сарајево за суфинансирање обављања услуга
жељезничког путничког саобраћаја и жељезничког комбинованог
саобраћаја у 2014. години, Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине, на 25. сједници, одржаној 29. децембра 2014. године,
донио је с љ е д е ћ е

РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да државна помоћ садржана у Захтјеву за одобрење државне помоћи кориснику Јавно предузеће Жељезнице
Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево за суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја и услуга
жељезничког комбинованог саобраћаја у 2014. години не представља државну помоћ у смислу Закона о систему државне помоћи у
Босни и Херцеговини.
2. Ово рјешење биће објављено у “Службеном гласнику БиХ”,
службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
1. Захтјев за покретање поступка
Савјет за државну помоћ Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет) запримио је 30.10.2014. године, под бројем: УП/I 0726-1-11/14, Захтјев Федералног министарства промета и комуникација, акт број: 06-14-729/14, од 16.10.2014. године, за одобрење
државне помоћи у облику субвенције у износу од 2.100.000 КМ
кориснику Јавно предузеће Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево (у даљем тексту: ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево) за суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког
саобраћаја и услуга жељезничког комбинованог саобраћаја у 2014.
години. Од наведеног износа 2.000.000 КМ намијењено је за суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја, а
100.000 КМ за суфинансирање обављања услуга жељезничког комбинованог саобраћаја. Уз Захтјев подносилац је доставио:
- попуњен Образац за пријаву програма државне помоћи у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Образац пријаве),
- Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава текућег
трансфера “Субвенције јавним предузећима - трансфер Жељезницама ФБиХ”, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине
за 2014. годину Федералном министарству промета и комуникација (“Службене новине Федерације БиХ”, број 15/14),
- Извод из Буџета Федерације БиХ за 2014. годину - Раздјел
18 - Федерално министарство промета и комуникација (“Службене
новине Федерације БиХ”, број 99/14),
- Извод из Извјештаја о ревизији неконсолидованих финансијских извјештаја Јавног предузећа Жељезнице Федерације БиХ
д.о.о. Сарајево за 2013. годину - Биланс стања ЈПЖФБиХ д.о.о Сарајево, на дан 31.12.2013. године,
- Извод из Извјештаја о ревизији неконсолидованих финансијских извјештаја Јавног предузећа Жељезнице Федерације БиХ
д.о.о. Сарајево за 2013. годину - Биланс успјеха ЈПЖФБиХ д.о.о
Сарајево за период од 01.01. до 31.12.2013. године.
Подносилац Захтјева накнадно је доставио Уговор о утрошку
средстава текућег трансфера “Субвенције јавним предузећима трансфер Жељезницама Федерације БиХ” за 2014. годину, број:
01-49-1818/2014, закључен 15. 10. 2014. године између Федералног
министарства промета и комуникација и ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево, који је Савјет запримио 10.12.2014. године, под бројем: УП/I
07-26-1-11-1/14.
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У смислу члана 14. став (1) Закона о систему државне помоћи
у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Закон), Федерално министарство финансија је својим актом дало консултативно мишљење, број: 06-14-729-2/14, од 27.10.2014. године, на пријаву државне
помоћи од Федералног министарства промета и комуникација за
додјелу субвенције кориснику ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево за суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја и
услуга жељезничког комбинованог саобраћаја у 2014. години, те уз
то мишљење доставило Савјету наведене прилоге и Образац пријаве, сходно одредби члана 12. став (2) Закона.
2. Примијењени прописи
Будући да се Захтјев Федералног министарства промета и комуникација односи на одобрење државне помоћи у облику субвенције за суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког
саобраћаја и жељезничког комбинованог саобраћаја у 2014. години, осим одредаба Закона о систему државне помоћи у Босни и
Херцеговини, Савјет је у поступку примијенио сљедећа правна
акта:
- Закон о Жељезницама Федерације Босне и Херцеговине
(“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 41/01 и 25/12) и
- Закон о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког и комбинованог саобраћаја (“Службене новине Федерације БиХ”, број 57/03).
3. Утврђивање чињеница
На основу достављених података, Савјет је у поступку утврдио сљедеће:
ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево основано је Законом о Жељезницама Федерације Босне и Херцеговине с циљем обављања дјелатности домаћег и међународног транспорта путника и терета, укључујући и комбиновани транспорт, одржавања, реконструкције,
модернизације и развоја жељезничке инфраструктуре Федерације
БиХ и услуга које су повезане са жељезничким саобраћајем. У члану 3. истог закона наводи се да је ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево једини
менаџер жељезничке инфраструктуре у Федерацији БиХ, као и жељезнички оператор Федерације БиХ.
Правни основ за додјелу државне помоћи у облику субвенције
у износу од 2.100.000 КМ кориснику ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево за
суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја и услуга жељезничког комбинованог саобраћаја у 2014. години
садржан је у Закону о финансирању жељезничке инфраструктуре и
суфинансирању путничког и комбинованог саобраћаја. Наведеним
законом уређује се финансирање жељезничке инфраструктуре Федерације БиХ и суфинансирање жељезничког путничког и комбинованог саобраћаја које врши ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево.
Чланом 12. истог закона прописано је да ће Федерација БиХ
суфинансирати обављање услуга жељезничког путничког саобраћаја од интереса за Федерацију БиХ и обављање услуга жељезничког комбинованог саобраћаја. Чланом 13. истог закона одређено је
да Федерално министарство промета и комуникација закључује
годишњи уговор са ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево о обављању жељезничких услуга из члана 12. овог закона.
Одредбама тачке II Одлуке Владе Федерације БиХ о усвајању Програма утрошка средстава текућег трансфера “Субвенције
јавним предузећима - трансфер Жељезницама ФБиХ” утврђеног
Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину Федералном министарству промета и комуникација (у даљем тексту:
Одлука Владе Федерације БиХ), чија је сврха спровођење Закона о
финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког и комбинованог саобраћаја, утврђено је да се од укупног
износа Програма од 22.000.000 КМ ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево за
суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја додијели износ од 2.000.000 КМ у 2014. години, а за суфинансирање обављања услуга жељезничког комбинованог саобраћаја у
2014. години износ од 100.000 КМ.
Тачком IV Одлуке Владе Федерације БиХ прописано је да ће
по њеном усвајању Федерално министарство промета и комуникација закључити Уговор сa ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево према намјени и висини средстава утврђених у тачки II ове одлуке.
Чланом 1. Уговора о утрошку средстава текућег трансфера
“Субвенције јавним предузећима - трансфер Жељезницама Федерације БиХ” за 2014. годину, број: 01-49-1818/2014, закљученог
15.10.2014. године између Федералног министарства промета и комуникација и ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево (у даљем тексту: Уговор),
одређено је да се суфинансирање обављања услуга јавног жељезничког путничког саобраћаја на линијама од јавног интереса које
Влада Федерације БиХ утврђује својом одлуком за 2014. годину и
комбинованог саобраћаја, а које обавља ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево,
врши додјелом накнаде (субвенције) за покриће трошкова јавног
жељезничког путничког саобраћаја на линијама за које је јавни интерес исказала Влада Федерације БиХ у износу од 2.000.000 КМ
и за покриће трошкова жељезничког комбинованог саобраћаја у
износу од 100.000 КМ.
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У складу са одредбама члана 5. Уговора, ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево дужно је да сачињава полугодишње и годишње извјештаје
о намјенском утрошку средстава и да их достави Федералном министарству промета и комуникација, а које ће након разматрања
наведених извјештаја доставити свој коначни извјештај Федералном министарству финансија у даљу процедуру.
4. Доношење одлуке
Савјет је разматрао Захтјев Федералног министарства промета
и комуникација на 25. сједници, одржаној 29. децембра 2014. године. Приликом доношења одлуке, Савјет је узео у обзир цјелокупну
достављену документацију.
Наиме, Савјет је првенствено током поступка требао да утврди
да ли државна помоћ у облику субвенције кориснику ЈПЖФБиХ
д.о.о. Сарајево, а која се односи на суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја и услуга жељезничког комбинованог саобраћаја у 2014. години, представља државну помоћ
из члана 3. став (1) Закона.
Приликом утврђивања да ли државна помоћ у облику субвенције за обављање услуга жељезничког путничког саобраћаја и
услуга жељезничког комбинованог саобраћаја у 2014. години представља државну помоћ, Савјет је размотрио јесу ли испуњени сви
услови из члана 3. став (1) Закона, односно да ли је ријеч о трансферу државних средстава; да ли су средства помоћ која кориснику
помоћи доносе економску предност коју он не би остварио кроз
своје редовно и нормално пословање; да ли се предложена средства додјељују кориснику на селективној основи и да ли додјелом
предложених средстава постоји могућност нарушавања тржишне
конкуренције давањем предности на тржишту кориснику државне
помоћи, нарочито у мјери у којој то може утицати на испуњавање
међународних обавеза Босне и Херцеговине из ове области.
Савјет је, на основу Закона о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког и комбинованог саобраћаја, Одлуке Владе Федерације БиХ и Уговора, утврдио да је
обављање услуга путничког жељезничког саобраћаја од јавног
интереса за Федерацију БиХ и услуга обављања жељезничког комбинованог саобраћаја у Федерацији БиХ, а које суфинансира Федерација БиХ, искључиво повјерено ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево, да је
оно једини жељезнички оператор Федерације БиХ, те да не постоји
могућност да неки други жељезнички оператор обавља услуге путничког жељезничког саобраћаја од јавног интереса за Федерацију
БиХ и услуге обављања жељезничког комбинованог саобраћаја на
подручју Федерације БиХ. Наиме, одредбама чл. 12. и 13. Закона
о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању
путничког и комбинованог саобраћаја прописано је да Федерација
БиХ на основу закљученог годишњег уговора са ЈПЖФБиХ д.о.о.
Сарајево суфинансира обављање услуга жељезничког путничког
саобраћаја од интереса за Федерацију БиХ и жељезничког комбинованог саобраћаја. Док је Одлуком Владе Федерације БиХ и
Уговором одређено да се суфинансирање обављања наведених жељезничких услуга врши додјелом накнаде (субвенције) ЈПЖФБиХ
д.о.о. Сарајево за покриће трошкова јавног жељезничког путничког саобраћаја на линијама за које је јавни интерес исказала Влада
Федерације БиХ у износу од 2.000.000 КМ и за покриће трошкова
жељезничког комбинованог саобраћаја у износу од 100.000 КМ.
Дакле, на основу чињеница утврђених током поступка, произлази да на тржишту пружања услуга путничког жељезничког
саобраћаја од јавног интереса за Федерацију БиХ и услуга обављања жељезничког комбинованог саобраћаја на подручју Федерације БиХ још не постоји конкуренција.
Због чињенице да не постоји конкуренција на тржишту пружања услуга путничког жељезничког саобраћаја од јавног интереса
за Федерацију БиХ и услуга обављања жељезничког комбинованог
саобраћаја на подручју Федерације БиХ, јер је обављање наведених
услуга искључиво повјерено ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево, Савјет је
у поступку утврдио да државна помоћ у облику субвенције, коју
је Федерално министарство промета и комуникација планирало да
додијели ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево, не представља државну помоћ
у смислу Закона, јер нису испуњени услови према којима планирана државна помоћ ЈПЖФБиХ д.о.о. Сарајево обезбјеђује економску
предност у односу на конкуренте, те се додјелом планиране државне
помоћи у облику субвенције не може нарушити конкуренција на тржишту давањем предности на тржишту кориснику државне помоћи,
нарочито у мјери у којој то може утицати на испуњење међународних обавеза Босне и Херцеговине из ове области.
У складу са наведеним, Савјет је одлучио као у диспозитиву
овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега
није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом
Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: УП/I 07-26-1-11-2/14
29. децембра 2014. године
Источно Сарајево

Предсједавајућа
Савјета за државну помоћ БиХ
Мира Вујева, с.р.

40

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

12

20.02.2015.

СА Д РЖ А Ј
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
228

Закључак број: 02/1-021-174/15 ................................ 1

229

Закључак број: 02/1-021-173/15 ................................ 1

230

Закључак број: 02/1-021-163/15 ................................ 1

231

Закључак број: 02/1-021-164/15 ................................ 1

232

Закључак број: 02/1-021-165/15 ................................ 2

233

Закључак број: 02/1-021-166/15 ................................ 2

234

Закључак број: 02/1-021-167/15 ................................ 2

235

Закључак број: 02/1-021-168/15 ................................ 2

236

Закључак број: 02/1-021-169/15 ................................ 2

237

Закључак број: 02/1-021-170/15 ................................ 2

238

Закључак број: 02/1-021-171/15 ................................ 2

239

Закључак број: 02/1-021-172/15 ................................ 3

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
240

Правилник о начину праћења здравственог
стања шума ................................................................. 3

241

Правилник о начину достављања података
о произведеним, увезеним и у промет стављеним
минералним ђубривима............................................. 5

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности
за катастарску општину Требиње 2,
град Требиње, број: 21.04/951-171/14 .................... 18
Закључак о исправци техничке грешке у
Рјешењу о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Мркоњић Град 2,
општина Мркоњић Град, број: 21.04/951-1034/14,
од 12.01.2015. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број 5/15) ................................ 18
ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Преглед пореских обвезника који су одјавили
јединствени идентификациони број и Преглед
одјављених организационих дијелова пореских
обвезника, за период 1.12.2014 - 31.01.2015. године ..18
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОМЕТ
НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ
Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Републичкој дирекцији за
промет наоружања и војне опреме ......................... 38
ЦEНТРAЛНA ИЗБOРНA КOМИСИJA БиХ
Одлука o пoтврђивaњу рeзултaтa пoсрeдних
избoрa зa прeдсjeдникa и пoтпрeдсjeдникe
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe .......................... 38

242

Правилник о допуни Правилника о вођењу
регистaра произвођача, дорађивача, прометника
и увозника сјемена пољопривредног биља ............. 6

САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ БиХ

243

Наредба о спровођењу мјера заштите
животиња од заразних и паразитских
болести у Републици Српској у 2015. години ......... 6

ОГЛАСНИ ДИО ........................................................8 страна

Рјешење број: УП/I 07-26-1-11-2/14 ....................... 38

НОВО!
У издању ЈУ Службени гласник
Републике Српске постхумно
је изашла књига аутора Петра
Симонеттија “СТИЦАЊЕ ПРАВА
ВЛАСНИШТВА НА ОСНОВУ
ПРАВНОГ ПОСЛА У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ И ХРВАТСКОЈ
(1945-2011)”.
Књигу можете наручити у
ЈУ Службени гласник Републике
Српске, Вељка Млађеновића бб,
78000 Бања Лука.
Све информације добићете на
телефоне: 051/456-351, 456-470,
456-471, fax: 051/456-331, 456-350,
456-471.
Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-1000001081 код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д.
Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни уредник Драган Веселиновић.
Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и
456-349, редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.
slglasnik.org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист је
уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.

