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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О
ПРИВАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА И ГАРАЖА

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА
ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Проглашавам Закон о допуни Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Шеснаестој сједници, одржаној 14. марта 2012. године, а Вијеће
народа 22. марта 2012. године констатовало да усвојеним
Законом о допуни Закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
тржишту хартија од вриједности, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Шеснаестој сједници,
одржаној 14. марта 2012. године, а Вијеће народа 22. марта 2012. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности није угрожен витални национални интерес ни једног
конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-905/12
23. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

Број: 01-020-906/12
23. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ
ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И ГАРАЖА

Члан 1.
У Закону о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 98/04 и 71/10) у члану 10. послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“Купац из става 1. овог члана може уговорену продајну
цијену некретнине платити у цијелости или у једном дијелу и обвезницама Републике Српске, које се исплаћују као
накнада за нематеријалну штету насталу у периоду ратних
дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године,
а које гласе на име купца или члана његовог породичног
домаћинства, стечених емисијом а не трговањем на Бањалучкој берзи.”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-357/12
14. мартa 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРЖИШТУ
ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.
У Закону о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 34/09) у члану
2. у алинеји четвртој ријечи: “чл. 13. до 43.” бришу се.
Алинеје седма и девета бришу се.
Послије алинеје 21. додају се нове алинеје 22, 23. и 24,
које гласе:
“‘Јавно друштво’ у смислу овог закона је привредно
друштво које је као емитент хартија од вриједности успјешно извршило најмање једну јавну понуду хартија од
вриједности и којем је Комисија одобрила проспект за емисију хартија од вриједности, односно проспект за уврштење хартија од вриједности на берзу, односно друго уређено
јавно тржиште.
‘Квалификовано учешће’ у смислу овог закона је свако
посредно или непосредно учешће у брокерско-дилерском
друштву, берзи или Регистру, које представља 10% или више удјела у основном капиталу или гласачким правима,
или које омогућава остваривање значајног утицаја на управљање брокерско-дилерским друштвом, берзом или Регистром.
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‘Повезана лица’ у смислу овог закона су физичка и
правна лица која су међусобно повезана власништвом на
капиталу или управљањем капиталом или на други начин
ради постизања заједничких пословних циљева, тако да
пословање и резултати пословања једног лица могу битно
утицати на пословање, односно резултате пословања другог лица.
Повезаним лицима сматрају се и лица која су међусобно повезана:
а) као чланови породице, а члановима породице сматрају се:
1) супружник, родитељи, дјеца, брат или сестра тог супружника,
2) родитељи, брат, сестра, унук или супружник било
кога од ових лица,
3) крвни сродник у правој линији и у побочној линији
до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, хранилац и храњеник, сродник по тазбини закључно са првим
степеном,
4) друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству;
б) тако да једно лице, односно лица која се сматрају повезаним лицима у складу са овом алинејом заједно, посредно или непосредно, учествују у другом лицу;
в) тако да у оба лица учешће има исто лице, односно
лица која се сматрају повезаним лицима у складу са овом
алинејом и
г) на начин прописан за повезана лица законом којим
се уређује пословање привредних друштава.”.
Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
“(1) Хартије од вриједности у смислу овог закона су:
а) хартије од вриједности у ужем смислу,
б) инструменти тржишта новца и
в) финансијски деривати.
(2) Хартије од вриједности гласе на име.
(3) Хартије од вриједности емитоване у серији су хартије од вриједности истог емитента, емитоване истовремено и које дају иста права њиховим власницима, односно из
којих за емитента произлазе исте обавезе.
(4) Хартије од вриједности исте врсте које дају иста
права њиховим власницима, односно из којих за емитента
произлазе исте обавезе су, без обзира на то да ли су емитоване истовремено, хартије од вриједности исте класе.
(5) Хартије од вриједности исте врсте и класе имају
једнаку номиналну вриједност.
(6) Према року доспијећа хартије од вриједности могу
бити:
а) краткорочне, ако им је рок доспијећа до годину дана
и
б) дугорочне, ако им је рок доспијећа преко годину дана.
(7) Врсту и класу хартија од вриједности, права и ограничења права садржана у хартијама од вриједности и друге особине које имају емитоване хартије од вриједности
одређује емитент у одлуци о емисији хартија од вриједности, у складу са међународним стандардима које одреди
Комисија.”.
Члан 3.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Хартије од вриједности у ужем смислу су:
а) власничке хартије од вриједности,
б) дужничке хартије од вриједности, осим инструмената тржишта новца и
в) права на стицање.”.
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Члан 4.
Послије члана 4. додају се нови чл. 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4ђ.
и 4е, који гласе:
“Члан 4а.
(1) Власничке хартије од вриједности су акције које
емитује акционарско друштво у складу са овим законом и
законом којим се уређује пословање привредних друштава
и које представљају својину на дијелу основног капитала
акционарског друштва.
(2) Према садржини права, акције могу бити:
а) обичне (редовне) акције које садрже право гласа,
право на исплату дивиденде, право учешћа у расподјели
ликвидационог вишка по ликвидацији друштва, а након
исплате повјерилаца и власника повлашћених акција и
друга права утврђена законом којим се уређује пословање
привредних друштава и одлуком о емисији,
б) повлашћене (приоритетне) акције које садрже право
првенства на исплату дивиденде у односу на обичне акције, право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији друштва, након исплате повјерилаца, а прије
исплате власника обичних акција и друга права утврђена
законом којим се уређује пословање привредних друштава
и одлуком о емисији и
в) друге власничке хартије од вриједности које у складу са одговарајућим међународним стандардом одреди Комисија.
(3) Удјели отворених инвестиционих фондова не сматрају се хартијама од вриједности у смислу овог закона.
Члан 4б.
(1) Дужничке хартије од вриједности садрже право на
наплату номиналне вриједности или номиналне вриједности са каматом, као и друга права, односно њима се потврђује дуг емитента према власнику под условима утврђеним
законом и одлуком о емисији.
(2) Дужничке хартије од вриједности у смислу овог закона су:
а) обвезнице - каматне или дисконтне, а то су хартије
од вриједности којима се емитент обавезује на исплату
уговореног износа новца и на отплату главнице дуга, односно које садрже право на наплату номиналне вриједности
или номиналне вриједности са каматом,
б) замјењиве обвезнице, а то су обвезнице које се могу
замијенити за друге хартије од вриједности,
в) обвезнице са прикљученим варантима, а то су обвезнице које се емитују са једним или више вараната, које садрже право да се по назначеној цијени купе одређене хартије од вриједности, најчешће обичне акције емитента
обвезница са варантом и
г) друге дужничке хартије од вриједности које у складу
са одговарајућим међународним стандардом одреди Комисија.
Члан 4в.
(1) Права на стицање у смислу овог закона су хартије
од вриједности које садрже право на стицање хартија од
вриједности или друге имовине по унапријед утврђеним
условима.
(2) Права на стицање из става 1. овог члана су:
а) права бонуса, која садрже право да се без накнаде
стичу хартије од вриједности у оквиру нових емисија,
б) права уписа, која садрже право на упис хартија од
вриједности у оквиру нових емисија по цијени која је, по
правилу, нижа од преовлађујуће тржишне цијене,
в) варанти, који садрже право на стицање одређеног
броја хартија од вриједности одређене врсте и класе, на
одређени дан, односно у одређеном периоду, по одређеној
или одредивој цијени и
г) друга права која у складу са одговарајућим међународним стандардом одреди Комисија.
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Члан 4г.
(1) Инструменти тржишта новца су хартије од вриједности које су приликом емитовања означене као краткорочне дужничке хартије од вриједности.
(2) Инструменти тржишта новца у смислу овог закона
су:
а) трезорски записи, које емитује Република Српска,
б) благајнички записи, које емитује банка или друга
финансијска организација,
в) комерцијални записи, које емитује друго правно лице,
г) цертификати о депозиту, које емитује банка или друга финансијска организација и код којих се емитент обавезује да ће власнику у одређеном року исплатити износ депонованих средстава са припадајућом каматом и
д) други инструменти тржишта новца које у складу са
одговарајућим међународним стандардом одреди Комисија.
Члан 4д.
(1) Финансијски деривати су изведени финансијски инструменти чија вриједност зависи од цијене предмета уговора, чији су врста, број, квалитет и друге особине стандардизовани.
(2) Финансијски деривати у смислу овог закона су:
а) опције,
б) фјучерси и
в) други финансијски инструменти које у складу са одговарајућим међународним стандардом одреди Комисија.
Члан 4ђ.
(1) Опције су уговори који садрже право на куповину
или продају средстава, односно активе наведене у уговору
по унапријед утврђеним условима на одређени дан или у
одређеном року.
(2) Опције у смислу овог закона су:
а) куповна опција, тј. уговор који купцу (власнику куповне опције) даје право, али не и обавезу да купи одређена средства, односно активу по унапријед утврђеној фиксној цијени или цијени која се може добити коришћењем
договорене формуле, на одређени дан или у одређеном року, а продавац куповне опције има обавезу да пренесе средства, односно активу наведену у уговору уколико купац
жели да активира ову опцију,
б) продајна опција, тј. уговор који купцу (власнику продајне опције) даје право, али не и обавезу, да прода одређена средства, односно активу по унапријед утврђеној фиксној цијени или цијени која се може добити коришћењем
договорене формуле, на одређени дан или у одређеном року, а продавац продајне опције има обавезу да купи средства, односно активу наведену у уговору уколико купац
жели да активира ову опцију и
в) друге опције које у складу са одговарајућим међународним стандардом одреди Комисија.
Члан 4е.
(1) Фјучерси су уговори који обавезују купца да прими,
а продавца да пренесе одређена средства, односно активу
по унапријед утврђеној цијени на одређени дан.
(2) Фјучерси у смислу овог закона су:
а) финансијски фјучерси, који представљају терминске
уговоре засноване на финансијским инструментима као
предмету уговора и
б) робни фјучерси, који представљају терминске уговоре засноване на роби као предмету уговора.”.
Члан 5.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) Обавезни елементи хартије од вриједности су:
а) назив врсте хартије од вриједности,
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б) ознака врсте и класе хартије од вриједности и појединачна права из те хартије од вриједности - CFI код (енгл.
Classification of Financial Instruments code),
в) број и ознака хартије од вриједности у Регистру,
г) међународни јединствени идентификациони број
хартија од вриједности - ISIN број (енгл. International Security Identification Number),
д) назив, сједиште и матични број емитента хартије од
вриједности, његова ознака и регистарски број у регистру
емитената код Комисије,
ђ) номинална вриједност,
е) подаци о власнику хартије од вриједности: назив,
сједиште и матични број правног лица или име и презиме,
адреса и јединствени матични број физичког лица, односно одговарајући идентификациони број за страна правна
и физичка лица,
ж) обавезе емитента и права власника хартије од вриједности и начин њиховог остваривања и
з) други елементи одређени посебним законом или
прописом Комисије.
(2) Ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из тих хартија од вриједности (CFI код) и
међународни јединствени идентификациони број хартија
од вриједности (ISIN број) утврђују се у складу са одговарајућим међународним стандардима путем Регистра.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, у ванредним околностима у којима није додијељен међународно признат
ISIN број, овај број не сматра се обавезним елементом,
утврђује се друга ознака, о чему Регистар издаје потврду.”.
Члан 6.
У члану 6. послије ријечи: “фонд” додаје се запета, а
ријечи: “и свако друго правно лице организовано као акционарско друштво или друштво са ограниченом одговорношћу” замјењују се ријечима: “фонд социјалне заштите у
Републици Српској, други нивои власти у Босни и Херцеговини у складу са посебним прописима и свако друго
правно лице са сједиштем у Републици Српској, као и
правно лице са сједиштем изван Републике Српске са чијим институцијама надлежним за контролу тржишта хартија од вриједности Комисија има закључен уговор којим
се уређује сарадња надлежних органа за контролу тржишта”.
Члан 7.
У члану 7. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:
“(4) Изузетно од става 3. овог члана, ентитети, Брчко
Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт) и Босна и Херцеговина нису обавезни подносити
пријаву за упис података у регистар емитената.”.
Члан 8.
Члан 11. мијења се и гласи:
“(1) Када емитује хартије од вриједности јавном понудом у Републици Српској, односно када хартије од вриједности уврштава на берзу, односно друго уређено јавно тржиште, емитент је дужан да објави проспект.
(2) У случају јавне понуде емитент може да објави и
прелиминарни проспект с циљем испитивања интереса инвеститора за предметну емисију.
(3) Проспект из става 1. овог члана и прелиминарни
проспект обавезно садрже цјеловиту, тачну и објективну
информацију о имовини и обавезама, губитку или добитку,
финансијском положају и перспективама емитента, сврси
прикупљања средстава, факторима ризика, те о правима
која дају хартије од вриједности на које се односи проспект, на основу које потенцијални инвеститор може објективно процијенити ризике инвестирања и донијети одлуку
о инвестирању.
(4) Прелиминарни проспект и проспект објављују се
након што их одобри Комисија.

4

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

(5) За истинитост, тачност и потпуност података објављених у прелиминарном проспекту одговорни су емитент, овлашћена лица емитента и ревизор.
(6) За штету која је настала због неистинитих, нетачних
и непотпуних података у прелиминарном проспекту солидарно су одговорна лица из става 5. овог члана.
(7) Комисија не одговара за истинитост, тачност и потпуност података из става 5. овог члана.
(8) Комисија доноси акт којим прописује садржај и
форму прелиминарног проспекта, те начин објављивања
прелиминарног проспекта и огласа у вези са прелиминарним проспектом, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 9.
У члану 12. на почетку става додаје се број: “1” у обостраној загради, а послије става 1. додаје се нови став 2,
који гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, акције које се емитују у поступку оснивања отвореног акционарског друштва могу се плаћати неновчаним улозима.”.
Члан 10.
Послије члана 12. додају се нови чл. 12а, 12б, 12в, 12г.
и 12д, који гласе:
“Члан 12а.
Квалификованим инвеститорима у смислу овог закона
сматрају се:
а) правна лица која посједују одобрење за рад издато од
надлежног органа, односно која су субјекат надзора на финансијском тржишту, а то су:
1) банке,
2) осигуравајућа друштва,
3) брокерско-дилерска друштва,
4) инвестициони фондови и друштва за управљање инвестиционим фондовима,
5) пензијски фондови и друштва за управљање пензијским фондовима,
6) лица која тргују робом и дериватима на робу на продуктној берзи;
б) финансијске организације основане посебним законом ради управљања имовином која је директно или индиректно у својини Републике Српске;
в) ентитети, Брчко Дистрикт, Босна и Херцеговина, јединице локалне самоуправе, друге државе или национална
и регионална тијела, Централна банка Босне и Херцеговине и централне банке других држава, међународне и наднационалне институције као што су: Међународни монетарни фонд, Европска централна банка, Европска инвестициона банка и друге сличне међународне организације;
г) правна лица која, према посљедњем годишњем финансијском извјештају или консолидованом извјештају,
испуњавају најмање два од сљедећих услова:
1) имају просјечан број запослених у току пословне године најмање 250,
2) укупна актива у билансу износи најмање 43.000.000
КМ,
3) укупан годишњи приход износи најмање 50.000.000
КМ;
д) физичка лица, са пребивалиштем у Републици Српској, којима је Комисија, на њихов захтјев одобрила статус
квалификованог инвеститора, а физичким лицима која немају пребивалиште у Републици Српској признаје се овај
статус примјеном начела реципроцитета на основу одобрења одговарајућег надлежног тијела тог тржишта хартија од
вриједности и
ђ) мала и средња предузећа, са сједиштем у Републици
Српској, којима је Комисија, на њихов захтјев одобрила
статус квалификованог инвеститора, а малим и средњим
предузећима која немају сједиште у Републици Српској
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признаје се овај статус примјеном начела реципроцитета
на основу одобрења одговарајућег надлежног тијела тог
тржишта хартија од вриједности.
Члан 12б.
Комисија одобрава физичком лицу, на његов захтјев,
статус квалификованог инвеститора и упис у регистар квалификованих инвеститора ако утврди да испуњава најмање
два од сљедећих услова:
а) да је обавило више послова на тржишту хартија од
вриједности, са просјечном учесталошћу од најмање десет
послова по тромјесечју, у посљедњој години,
б) да је вриједност његовог портфеља већа од милион
конвертибилних марака и
в) да је најмање годину дана радило или ради у финансијском сектору, и то на радном мјесту које захтијева посебно знање у вези са улагањем у хартије од вриједности.
Члан 12в.
Комисија одобрава малом и средњем предузећу, на његов захтјев, статус квалификованог инвеститора и упис у
регистар квалификованих инвеститора, ако утврди да према закону којим се уређује подстицање развоја малих и
средњих предузећа испуњава услове за статус таквог предузећа.
Члан 12г.
(1) Комисија води регистар квалификованих инвеститора у Републици Српској.
(2) Комисија провјерава да ли правна и физичка лица
испуњавају услове за признавање статуса квалификованог
инвеститора и упис у регистар квалификованих инвеститора, те доноси одлуку о упису у регистар квалификованих
инвеститора, као и одлуку о брисању из регистра квалификованих инвеститора.
(3) У регистар квалификованих инвеститора уписују
се:
а) мала и средња предузећа са сједиштем у Републици
Српској, којима је признат статус квалификованог инвеститора и
б) физичка лица са пребивалиштем у Републици Српској, којима је признат статус квалификованог инвеститора.
(4) Мала и средња предузећа која испуњавају услове
одређене законом којим се уређује подстицање развоја малих и средњих предузећа, те физичка лица која испуњавају услове одређене овим законом, стичу статус квалификованог инвеститора уписом у регистар квалификованих инвеститора.
(5) Регистар квалификованих инвеститора обавезно садржи податке којима се недвосмислено може идентификовати лице, а најмање име и презиме физичког лица, односно назив и сједиште правног лица.
(6) Лице уписано у регистар квалификованих инвеститора може да захтијева од Комисије безусловно брисање из
регистра квалификованих инвеститора.
Члан 12д.
(1) Комисија лицу уписаном у регистар квалификованих инвеститора, на његов захтјев, издаје писану потврду
о статусу.
(2) Комисија сваком емитенту омогућава приступ подацима о лицима уписаним у регистар квалификованих инвеститора те, на захтјев емитента, издаје и потврду о овом
статусу за лица уписана у тај регистар.
(3) Комисија доноси акт којим прописује начин вођења
регистра квалификованих инвеститора, у року од 90 дана
од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 11.
У члану 14. на почетку става додаје се број: “1” у обостраној загради.
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У тачки г) ријеч: “акција” замјењује се ријечима: “хартија од вриједности”.
У тачки ж) послије ријечи: “емитента” додаје се ријеч:
“и”.
Послије тачке ж) додаје се нова тачка з), која гласи:
“з) податке и потпис агента емисије, ако је ангажован”.
Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
“(2) Прелиминарни проспект садржи исте елементе као
и проспект, изузев елемената из става 1. тачка г) овог члана.
(3) Комисија доноси акт којим разрађује садржај и форму проспекта, те начин објављивања проспекта и огласа у
вези са проспектом, у року од 90 дана од дана ступања на
снагу овог закона.”.
Члан 12.
Чл. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. и 22. бришу се.
Члан 13.
У члану 23. став 1. у тачки е) послије ријечи: “хартија
од вриједности” додају се ријечи: “и појединачна права из
хартија од вриједности - CFI код”.
Члан 14.
У члану 27. у ставу 3. тачка д) брише се.
Члан 15.
У члану 31. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Комисија одбија захтјев за одобрење проспекта
ако:
а) проспект није израђен у складу са законом и прописима Комисије,
б) је одлука о емисији хартија од вриједности поништена или стављена ван снаге и
в) је подносилац захтјева емитент који не поступа у
складу са овим законом и прописима Комисије о обавјештавању јавности и објављивању информација.”.
Члан 16.
У члану 34. у ставу 5. послије ријечи: “заједно са каматом на депозит” додају се ријечи: “коју је емитент на та
средства остварио код банке по закљученом уговору”.
У ставу 6. послије ријечи: “заједно са каматом на депозит” додају се ријечи: “коју је емитент на та средства
остварио код банке по закљученом уговору”.
Члан 17.
У члану 36. у ставу 4. послије ријечи: “заједно са каматом на депозите” додају се ријечи: “коју је емитент на та
средства остварио код банке по закљученом уговору”.
Члан 18.
У члану 37. у ставу 1. послије ријечи: “емитентом” додају се ријечи: “или у просторијама банке са којом је емитент закључио уговор о привременом депоновању уплата
по основу куповине хартија од вриједности”.
У ставу 2. послије ријечи: “Емитент” додају се запета и
ријечи: “банка са којом је емитент закључио уговор о привременом депоновању уплата на основу куповине хартија
од вриједности”.
Члан 19.
У члану 38. у ставу 2. послије ријечи: “банке” додају се
ријечи: “и јединице локалне самоуправе”.
У ставу 3. ријеч: “прекида” замјењује се ријечју: “обуставља”.
Члан 20.
У члану 39. у ставу 2. послије ријечи: “заједно са каматом на депозите” додају се ријечи: “коју је емитент на та
средства остварио код банке по закљученом уговору”.
Став 3. мијења се и гласи:
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“(3) Ако се прије истека рока за упис и уплату хартија
од вриједности упишу и уплате све понуђене хартије од
вриједности, емитент може да заврши јавну понуду хартија од вриједности.”.
Члан 21.
У члану 40. у ставу 1. послије ријечи: “банке” додају се
ријечи: “и јединице локалне самоуправе”, а ријечи: “ст. 1,
2. и 3.” замјењују се ријечима: “ст. 1. и 2.”.
Члан 22.
У члану 41. у ставу 2. послије ријечи: “банка” додају се
ријечи: “и јединица локалне самоуправе”, а ријеч: “обавјештава” замјењује се ријечју: “обавјештавају”.
У ставу 4. ријечи: “завршетка понуде” замјењују се
ријечима: “уписа у регистар емитената”, а ријечи: “у најмање једном дневном листу доступном на цјелокупној територији Републике Српске и” замјењују се ријечју: “на”.
Члан 23.
У члану 43. у ставу 3. ријеч: “берзанско” брише се.
Члан 24.
Назив одјељка “2. Емисија приватном понудом” и чл.
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. и 55. бришу се.
Члан 25.
Назив одјељка 6. и члан 60. мијењају се и гласе:
“6. Изузеци од обавезе објављивања проспекта
Члан 60.
(1) Проспект се не објављује код сљедећих јавних понуда:
а) понуда која је упућена само квалификованим инвеститорима,
б) понуда која је упућена физичким или правним лицима у Републици Српској чији број не може бити већи од десет, а који нису квалификовани инвеститори,
в) понуда која је упућена инвеститорима који ће за уписане хартије од вриједности уплатити износ од најмање
100.000 КМ по инвеститору за сваку појединачну понуду,
г) понуда хартија од вриједности чија појединачна номинална вриједност износи најмање 100.000 КМ,
д) понуда са укупном вриједности за хартије од вриједности која је мања од 200.000 КМ, при чему се овај износ
рачуна током периода од годину дана,
ђ) понуда акција које се емитују у замјену за већ емитоване акције исте класе уколико емисија таквих нових акција не подразумијева повећање основног капитала друштва,
е) хартије од вриједности које се нуде, додјељују или ће
бити додијељене у поступку статусних промјена друштава,
под условом да за те хартије од вриједности постоји документ са подацима које Комисија сматра еквивалентним подацима из проспекта, узимајући у обзир одредбе закона којим се уређује пословање привредних друштава,
ж) акције које се нуде, додјељују или ће бити додијељене без накнаде постојећим акционарима или као дивиденде исплаћене у виду акција исте класе, као и акције у вези
са којима су дивиденде исплаћене, под условом да постоји
документ са подацима о броју и правима из акција, као и
разлозима и детаљима у вези са понудом и
з) хартије од вриједности које нуди или ће понудити
емитент чије су хартије од вриједности укључене на берзу,
односно друго уређено јавно тржиште или друштво које је
повезано са емитентом, а које нуди или ће понудити садашњим или бившим члановима управе или запосленима,
под условом да постоји документ са подацима о броју и
природи хартија од вриједности, као и разлозима и детаљима који се односе на понуду.
(2) Хартијама од вриједности емитованим и стеченим у
складу са ставом 1. т. а) до д) овог члана може се располагати под условом да емитент објави проспект у складу са
одредбама овог закона, осим у случајевима:
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а) преноса на основу насљеђивања или по сили закона,
б) преноса акција у случају преузимања акционарског
друштва и
в) преноса акција на емитента у случајевима када то
дозвољава закон којим се уређује пословање привредних
друштава.
(3) Емитент који је емитовао хартије од вриједности у
складу са ставом 1. овог члана дужан је да, најкасније у року од једне године од уписа тих хартија од вриједности у
Регистар, објави проспект за уврштење хартија од вриједности на берзу, односно друго уређено јавно тржиште у
складу са одредбама овог закона.
(4) У случају емисије из става 1. овог члана, емитент је
дужан да о емисији обавијести Комисију у року од седам
дана од дана доношења одлуке, са прилогом одлуке и других докумената одређених прописима Комисије.
(5) Комисија доноси акт којим прописује садржај одлуке и других докумената које емитент подноси Комисији,
начин обавјештавања Комисије, као и друге обавезе у вези
са емисијом из става 1. овог члана, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 26.
Послије члана 60. додаје се нови члан 60а, који гласи:
“Члан 60а.
(1) Проспект за уврштење хартија од вриједности на
берзу, односно друго уређено јавно тржиште садржи податке о цјелокупној класи тих хартија од вриједности,
укључујући и хартије од вриједности које су резервисане
за будуће емисије након остварења права на основу тих
хартија од вриједности или конверзије емитованих хартија
од вриједности, као што су опције, варанти и замјењиве
хартије од вриједности.
(2) Објављивање проспекта није обавезно приликом
уврштења на берзу, односно друго уређено јавно тржиште
сљедећих хартија од вриједности:
а) акција које, у току периода од годину дана, чине мање од 10% од укупног броја акција исте класе које су већ
укључене у трговање на исто берзанско тржиште,
б) акција емитованих ради замјене за акције исте класе
које су већ емитоване, уколико емисија таквих нових акција не подразумијева повећање капитала тог емитента,
в) хартија од вриједности које се нуде, додјељују или ће
бити додијељене у поступку статусне промјене друштава,
под условом да за те хартије од вриједности постоји документ са подацима које Комисија сматра еквивалентним подацима из проспекта, у складу са законом којим се уређује
пословање привредних друштава,
г) акција које се емитују постојећим акционарима, на
основу повећања основног капитала из средстава друштва
или у другим случајевима када се нуде, додјељују или ће
бити додијељене без накнаде постојећим акционарима или
као дивиденде исплаћене у виду акција исте класе, као и
акције у вези са којима су дивиденде исплаћене, под условом да постоји документ са подацима о броју и правима из
акција, као и разлозима и детаљима који се односе на понуду,
д) хартија од вриједности које нуди или ће понудити
емитент чије су хартије од вриједности исте класе уврштене на берзу, односно друго уређено јавно тржиште, или
друштво које је повезано са емитентом, а које нуди или ће
понудити садашњим или бившим члановима управе или
запосленима, под условом да постоји документ са подацима о броју и природи хартија од вриједности, као и разлозима и детаљима који се односе на понуду и
ђ) акција насталих конверзијом или замјеном других
хартија од вриједности, односно остваривањем права из
других хартија од вриједности, под условом да су те акције исте класе, као и акције емитента које су већ уврштене
на берзу, односно друго уређено јавно тржиште.”.
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Члан 27.
У члану 61. на почетку става додаје се број: “1” у обостраној загради, а послије става 1. додаје се нови став 2,
који гласи:
“(2) Емисију из става 1. овог члана емитент може извршити једном у току календарске године.”.
Члан 28.
Послије члана 61. додаје се нови члан 61а, који гласи:
“Члан 61а.
(1) Јавном друштву својство емитента може да престане након достављања Комисији одговарајућих доказа:
а) да на крају било које наредне календарске године,
након оне у којој је успјешно извршена јавна понуда хартија од вриједности тог друштва, друштво има мање од 100
власника класе дужничких хартија од вриједности које су
биле предмет јавне понуде и
б) да је донијело одлуку о претварању отвореног акционарског друштва у затворено, као и да је извршило откуп
акција од несагласних акционара.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, јавном друштву
престаје статус емитента уколико у току било које календарске године све хартије од вриједности емитоване јавном
понудом буду:
а) преузете путем понуде за преузимање, или
б) откупљене у поступку принудне продаје или остваривања права на продају акција друштва у складу са законом којим се уређује пословање привредних друштава или
в) поништене након статусне промјене.
(3) Комисија доноси рјешење о брисању емитента из
регистра емитената, на његов захтјев, ако су испуњени
услови из ст. 1. и 2. овог члана.”.
Члан 29.
У члану 62. став 1. у тачки в) послије ријечи: “за свој
рачун” додају се ријечи: “или у своје име, а за рачун професионалног инвеститора”.
Члан 30.
У члану 66. послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:
“(3) Физичко или правно лице, самостално или заједно
са повезаним лицима, не може стећи, повећати или смањити удио у основном капиталу или гласачким правима у
брокерско-дилерском друштву који је једнак или већи од
25%, 33%, 50% или 75%, без одобрења Комисије.
(4) Комисија доноси акт којим се дефинишу критеријуми и поступак одобравања стицања, повећања или смањења удјела у основном капиталу или гласачким правима у
брокерско-дилерском друштву, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона.”.
Члан 31.
У члану 69. у ставу 2. у тачки б) број: “56” замјењује се
бројем: “62”.
Члан 32.
У члану 80. на почетку става додаје се број: “1” у обостраној загради, а послије става 1. додаје се нови став 2,
који гласи:
“(2) У случају да берзански посредник мијења сједиште или адресу сједишта, дужан је претходно о томе обавијестити Комисију.”.
Члан 33.
Члан 84. мијења се и гласи:
“(1) Дозвола за обављање послова са хартијама од
вриједности издата берзанском посреднику у Федерацији
Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту важи и на територији Републике Српске, уз услов да берзански посредник
испуњава услове за оснивање и пословање прописане
овим законом и уз поштивање принципа реципроцитета.
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(2) Одредба става 1. овог члана сходно се примјењује
на берзанске посреднике чије је сједиште у земљама са којима Република Српска има потписан споразум о специјалним односима и паралелним везама.
(3) Берзански посредник из ст. 1. и 2. овог члана дужан
је да региструје пословну јединицу на територији Републике Српске и да је упише у регистар из члана 79. Закона.
(4) Одредбе овог закона које се односе на пословање,
надзор и одузимање дозволе сходно се примјењују и на
берзанског посредника из ст. 1. и 2. овог члана, ако појединим одредбама Закона није другачије прописано.”.
Члан 34.
У члану 93. у ставу 1. ријечи: “и другог овлашћеног
учесника” бришу се.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Једно лице не може истовремено имати дозволу за
обављање послова инвестиционог менаџера и брокера, односно инвестиционог савјетника и брокера.”.
Члан 35.
У члану 94. у ставу 1. тачка а) брише се.
Члан 36.
У члану 99. у тачки г) ријеч: “и” замјењује се ријечју:
“или”, а ријечи: “које се односе на начин обављања послова са хартијама од вриједности” бришу се.
У тачки д) послије ријечи: “Комисија” додаје се запета,
а ријеч: “и” брише се.
У тачки ђ) послије ријечи: “Комисије” додаје се ријеч:
“и”.
Послије тачке ђ) додаје се нова тачка е), која гласи:
“е) обавља трансакције са хартијама од вриједности користећи повлашћене информације и вршећи манипулације
које су забрањене према одредбама Закона.”.
Члан 37.
У члану 103. послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Комисија доноси акте којима прописује:
а) мјере за откривање, спречавање, управљање сукобом
интереса и обавјештавање клијента о сукобу интереса при
пружању услуга и
б) одговарајуће критеријуме за утврђивање врста сукоба интереса чије постојање може угрозити интересе клијената или потенцијалних клијената берзанског посредника,
у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 38.
У члану 107. у ставу 2. ријечи: “Законом о предузећима” замјењују се ријечима: “законом којим се уређује пословање привредних друштава”.
Члан 39.
Члан 119. мијења се и гласи:
“Берзански посредник може да одбије налог:
а) за куповину, ако утврди да на новчаном рачуну клијента нема довољно средстава за измирење његових обавеза које би настале на основу извршења налога за куповину
хартија од вриједности,
б) за продају, ако утврди да на рачуну хартија од
вриједности клијента нема довољно хартија од вриједности које су предмет налога,
в) ако посумња да се трансакцијом врши манипулација
на тржишту хартија од вриједности,
г) ако процијени да се трансакција врши у циљу прања
новца или финансирања терористичких активности и
д) у другим случајевима које пропише Комисија.”.
Члан 40.
У члану 127. послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
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“(7) На берзанског посредника који обавља послове
управљања портфељом хартија од вриједности, којима се
тргује на тржишту изван Републике Српске, сходно се примјењује став 6. овог члана.”.
Члан 41.
У члану 128. у ставу 1. т. а) и б) мијењају се и гласе:
“а) отварање и вођење рачуна хартија од вриједности у
Регистру у име и за рачун власника - својих клијената (кастоди рачун на име),
б) отварање и вођење рачуна хартија од вриједности у
Регистру у име кастоди банке, а за рачун власника, односно номинованих власника - својих клијената (збирни кастоди рачун),”.
Послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
“(4) Дозволу за обављање кастоди послова на територији Републике Српске може добити банка са сједиштем у
Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту под
условом да испуњава услове за оснивање и пословање прописане овим законом и актима Комисије.
(5) Банка из става 4. овог члана дужна је да региструје
своју пословну јединицу на територији Републике Српске.”.
Члан 42.
Послије члана 134. додају се нови чл. 134а, 134б, 134в,
134г, 134д, 134ђ, 134е, 134ж, 134з, 134и, 134ј. и 134к, који
гласе:
“Члан 134а.
Берзански посредник дужан је да своје клијенте, с
обзиром на њихово знање, искуство, финансијску ситуацију и инвестиционе циљеве, разврстава на мале и професионалне инвеститоре.
Члан 134б.
Професионалним инвеститорима у смислу овог закона
сматрају се:
а) правна лица, која посједују одобрење за рад издато
од надлежног органа, односно која су субјект надзора на
финансијском тржишту, а то су:
1) банке,
2) осигуравајућа друштва,
3) брокерско-дилерска друштва,
4) инвестициони фондови и друштва за управљање инвестиционим фондовима,
5) пензијски фондови и друштва за управљање пензијским фондовима,
6) лица која тргују робом и дериватима на робу на продуктној берзи,
7) остали инвеститори чија је главна дјелатност улагање у хартије од вриједности, укључујући институције које
обављају дјелатност осигурања имовине или других финансијских трансакција;
б) финансијске организације основане посебним законом ради управљања имовином која је директно или индиректно у власништву Републике Српске и
в) националне и регионалне владе, јавна тијела за управљање јавним дугом, централне банке, међународне и наднационалне институције као што су: Свјетска банка, Међународни монетарни фонд, Европска централна банка,
Европска инвестициона банка и остале сличне међународне организације.
Члан 134в.
(1) Берзански посредник дужан је, прије пружања
услуга, обавијестити лице из члана 134б. овог закона да се
на основу података доступних о њему, такво лице сматра
професионалним инвеститором.
(2) Берзански посредник дужан је да професионалном
инвеститору, на његов захтјев, омогући третман са вишим
нивоом заштите, какав пружа малим инвеститорима.
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(3) Берзански посредник дужан је да професионалног
инвеститора обавијести о могућности измјене договорених услова како би, на његов захтјев, постигао виши ниво
заштите.
(4) Професионални инвеститор дужан је да затражи виши ниво заштите ако сматра да не може правилно да процијени или да управља ризицима својственим за одређену
инвестицију.
(5) У случају да професионални инвеститор закључи са
берзанским посредником уговор на основу којег неће бити
третиран као професионални инвеститор, у смислу правила пословања, берзански посредник је дужан да му пружи
виши ниво заштите.
(6) Уговор из става 5. овог члана сачињава се у писаном
облику са назнаком да ли се односи на једну или више
услуга или трансакција или на једну или више врста производа или трансакција.
Члан 134г.
(1) Осим клијената из члана 134б. овог закона, берзански посредник може да као професионалне инвеститоре
третира и друге клијенте, ако су задовољени критеријуми
и поступци прописани овим чланом.
(2) Берзански посредник може да третира клијенте из
става 1. овог члана као профе сионалне инве ститоре,
искључиво на основу њиховог захтјева и ако процијени да
клијент, зависно од врсте трансакције или услуге, посједује довољно знања, искуства и стручности за самостално
доношење одлука о инвестирању и правилној процјени ризика у вези са инвестирањем.
(3) Процјеном из става 2. овог члана треба да буду задовољена најмање два од сљедећих услова:
а) да је клијент, на за њега мјеродавном тржишту хартија од вриједности, извршио просјечно десет трансакција,
унутар сваког тромјесечја, у посљедњој години,
б) да величина клијентовог портфеља прелази милион
конвертибилних марака и
в) да клијент ради или је радио у финансијском сектору најмање годину дана на пословима који захтијевају знање о планираним трансакцијама или услугама.
(4) Мјеродавно тржиште из става 3. тачка а) овог члана
је тржиште на којем се тргује хартијама од вриједности за
које клијент жели добити статус професионалног инвеститора.
(5) Портфељ из става 3. тачка б) овог члана подразумијева хартије од вриједности и новчана средстава.
Члан 134д.
(1) Клијенти из члана 134г. овог закона могу да се
одрекну вишег нивоа заштите који произлази из правила
пословања само ако се поштују сљедећи поступци:
а) клијент писано затражи третман професионалног
инвеститора, генерално или у односу на неку посебну
услугу, трансакцију, врсту трансакције или производ,
б) берзански посредник писмено упозори клијента који ниво заштите и права која пружа систем заштите инвеститора може изгубити и
в) клијент писано потврди, у посебном документу
одвојеном од уговора, да је свјестан посљедица губитка
нивоа заштите.
(2) Берзански посредник дужан је да предузме одговарајуће активности како би утврдио да ли клијент испуњава
услове из члана 134г. овог закона, те након тога да одлучи
о прихватању захтјева за одрицање од вишег нивоа заштите који произлази из правила пословања.
Члан 134ђ.
Остали клијенти берзанског посредника, осим оних из
члана 134б. овог закона, сматрају се малим инвеститорима
у смислу овог закона.
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Члан 134е.
(1) Берзански посредник дужан је да, прије него што
му први пут пружи услугу, закључи уговор са малим инвеститором, у писаном облику, а њиме се уређују њихова међусобна права и обавезе.
(2) Права и обавезе из уговора из става 1. овог члана
могу бити дио и других правних аката берзанског посредника.
Члан 134ж.
(1) Берзански посредник дужан је да донесе и примјењује интерне акте у којима су прописане мјере и поступци
за категоризацију клијената у складу са одредбама овог закона и подзаконских аката донесених на основу овог закона.
(2) Професионални инвеститори дужни су да берзанске
посреднике чије услуге користе благовремено обавјештавају о свим чињеницама које би могле да утичу на промјену у категоризацији клијента код берзанског посредника.
(3) У случају да берзански посредник утврди да неки
клијент више не припада почетно утврђеној категорији
професионалног инвеститора, дужан је да предузме мјере
у циљу одговарајућег разврставања клијента.
Члан 134з.
(1) При пружању услуга инвестиционог савјетовања
или управљања портфељом, берзански посредник дужан је
да прикупи податке о знању и искуству клијента или потенцијалног клијента на подручју инвестиција о одређеним врстама производа или услуга, његову финансијску
ситуацију и његове инвестиционе циљеве, који су довољни
да би берзански посредник могао клијенту или потенцијалном клијенту препоручити за њега одговарајуће инвестиционе услуге и хартије од вриједности.
(2) Ако берзански посредник не прикупи податке из
става 1. овог члана, упозориће клијента о немогућности
пружања услуга инвестиционог савјетовања или управљања портфељом.
(3) Упозорење из става 2. овог члана берзански посредник даје у стандардизованом облику који прописује Комисија.
Члан 134и.
(1) Приликом обављања послова, осим послова из члана 134з. овог закона, берзански посредник дужан је да од
клијента или потенцијалног клијента тражи податке о његовом знању и искуству на подручју инвестиција о одређеним врстама понуђених или затражених производа или
услуга, да би могао процијенити да ли су одређена услуга
или производ одговарајући за клијента.
(2) Уколико берзански посредник, на основу података
које је добио у складу са ставом 1. овог члана, процијени
да неки производ или услуга нису одговарајући за клијента или потенцијалног клијента, дужан је да га на то упозори.
(3) Упозорење из става 2. овог члана берзански посредник даје у стандардизованом облику који прописује Комисија.
(4) Уколико клијент берзанском посреднику не жели
дати податке из става 1. овог члана или уколико није дао
довољно података о свом знању и искуству, берзански посредник дужан је да га упозори да није у могућности да
утврди да ли су одређене услуге или производи за њега одговарајући.
(5) Упозорење из става 4. овог члана берзански посредник даје у стандардизованом облику који прописује Комисија.
Члан 134ј.
Берзански посредник сматра да су подаци добијени од
клијента у складу са чл. 134з. и 134и. вјеродостојни, осим
ако му је познато или би му на основу свих околности требало да буде познато да су подаци застарјели, нетачни или
непотпуни.
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Члан 134к.
Комисија доноси акт којим прописује правила пословања берзанског посредника у вези са пружањем услуга за
поједине категорије клијената, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона.”.
Члан 43.
У члану 145. на почетку става додаје се број: “1” у обостраној загради, а послије става 1. додаје се нови став 2,
који гласи:
“(2) Поред послова из става 1. овог члана, берза може
обављати и сљедеће послове:
а) израде, развоја, одржавања и располагања компјутерским софтвером у вези са трговањем са хартијама од
вриједности,
б) организовања и спровођења едукације учесника на
тржишту хартија од вриједности у вези са пословима које
обавља и
в) обрачуна новчаних потраживања и обавеза за чланове берзе у вези са трговином која је резултат повезивања са
другим берзама са сједиштем изван Републике Српске.”.
Члан 44.
Члан 153. мијења се и гласи:
“(1) Акционар берзе не може посједовати више од 20%
акција, укључујући и са њим повезана лица.
(2) Акције изнад ограничења из става 1. овог члана не
дају право гласа.
(3) Податке о акционарима берза доставља Комисији и
јавно објављује.
(4) Акцијама берзе тргује се на берзи на посебно организованим аукцијама у складу са правилима берзе.”.
Члан 45.
У члану 154. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Комисија даје сагласност на стицање акција берзе
којима се остварује 5%, 10%, 15% или 20% од укупног броја акција са правом гласа, као и на стицање акција берзе у
складу са одредбама става 2. овог члана.”.
Послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
“(4) Акције берзе за које Комисија није дала сагласност
за стицање не дају право гласа и морају се отуђити у року
од шест мјесеци од дана стицања.
(5) Комисија доноси акт којим се дефинишу критеријуми и поступак давања сагласности на стицање акција берзе, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 46.
У члану 157. у ставу 1. ријечи: “надзорни одбор” замјењују се ријечима: “орган који врши надзор”, као и у цијелом тексту Закона, у одговарајућем падежу.
Члан 47.
У члану 158. послије става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6.
и 7, који гласе:
“(4) Берза може да има једног или више извршних директора, а у случају да их има више - директор берзе је генерални директор и лице овлашћено за заступање.
(5) Ако берза има више од два извршна директора, формира се извршни одбор, чији је предсједник генерални директор.
(6) Директор, односно генерални директор води пословање, закључује уговоре и заступа берзу у складу са статутом.
(7) На услове које мора испуњавати лице да би обављало функцију извршног директора, као и на поступак избора и трајање мандата извршног директора сходно се примјењују ст. 1, 2. и 3. овог члана.”.
Члан 48.
Члан 163. мијења се и гласи:
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“(1) Берза се не може бавити трговином хартијама од
вриједности за свој рачун, давати савјете о хартијама од
вриједности или улагању у хартије од вриједности, нити
давати мишљење о повољности и неповољности купопродаје хартија од вриједности.
(2) Изузетно од ограничења из става 1. овог члана, берза може стицати акције друге берзе, продуктне берзе, регистра хартија од вриједности, као и акционарског друштва
за обрачун и поравнање послова закључених на регионалном тржишту, у складу са посебним правилима улагања, на
која Комисија даје сагласност.
(3) Берза може стицати хартије од вриједности Републике Српске и јединица локалне самоуправе без сагласности Комисије.
(4) Берза је овлашћена да јавно износи предности
укључења хартија од вриједности на берзу и трговања тим
хартијама.”.
Члан 49.
У члану 164. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“(2) Берза прописује услове за најмање три различита
службена берзанска тржишта на која се уврштавају хартије од вриједности које испуњавају услове прописане правилима берзе.
(3) Поред службених тржишта, берза је дужна да организује трговање на слободном тржишту, на које се уврштавају хартије од вриједности које не испуњавају услове за
уврштење на службено берзанско тржиште.”.
Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Поред тржишта из ст. 2. и 3. овог члана, берза може да организује посебно тржиште новца и берзанске робе
са посебним системима чланства.”.
Члан 50.
У члану 170. у ставу 1. у тачки д) послије ријечи: “инвеститора” додаје се ријеч: “и”.
Послије тачке д) додаје се нова тачка ђ), која гласи:
“ђ) ако је над емитентом отворен поступак стечаја”.
У ставу 2. послије ријечи: “трговине” додају се запета
и ријечи: “осим у случају из става 1. тачка ђ) овог члана,
када привремено обустављање трговања може да траје до
окончања стечајног поступка”.
Члан 51.
У члану 172. ријеч: “берзанског” брише се.
Члан 52.
У члану 175. у ставу 2. ријечи: “врше се” замјењују се
ријечима: “може да се врши”.
Члан 53.
Послије члана 187. додају се нови назив одјељка и нови члан 187а, који гласе:
“3. Повлачење акција са берзе, односно другог
уређеног јавног тржишта
Члан 187а.
(1) Ако отворено акционарско друштво, у складу са
овим законом и законом којим се уређује пословање привредних друштава, донесе одлуку о претварању отвореног
акционарског друштва у затворено, сматра се да је донијело и одлуку о повлачењу акција или других власничких
хартија од вриједности са берзе, односно другог уређеног
јавног тржишта.
(2) Одлуку из става 1. овог члана емитент може да донесе ако су кумулативно испуњени сљедећи услови:
а) да има мање од 100 акционара,
б) да је у периоду од годину дана који претходи години
у којој је донесена одлука укупно остварени обим промета
акција које су предмет повлачења са берзе, односно другог
уређеног јавног тржишта износио мање од 0,5% од њиховог укупног емитованог броја и
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в) да је у најмање шест мјесеци периода из тачке б)
овог става остварени мјесечни обим промета таквим акцијама на берзи, односно другом уређеном јавном тржишту,
износио мање од 0,05% од њиховог укупног емитованог
броја.
(3) За претварање отвореног акционарског друштва у
затворено и повлачење хартија од вриједности са берзе, односно другог уређеног јавног тржишта потребно је одобрење Комисије.
(4) Након добијања одобрења Комисије, одлука из става 1. овог члана уписује се у судски регистар и има правно
дејство:
а) ако је одлука донесена већином која укључује гласове 9/10 основног капитала, даном уписа одлуке у судски
регистар, изузев ако је у одлуци одређено да ступа на снагу протеком одређеног рока од уписа одлуке у судски регистар и
б) у свим другим случајевима, истеком годину дана од
дана уписа одлуке у судски регистар.
(5) Друштво је обавезно да, након уписа одлуке о повлачењу са берзе, односно другог уређеног јавног тржишта
у судски регистар, о томе обавијести берзу, односно друго
уређено јавно тржиште, са којег ће хартије од вриједности
бити повучене сљедећи радни дан након ступања на снагу
одлуке.
(6) Комисија доноси акт којим прописује начин и поступак одобравања претварања отвореног акционарског
друштва у затворено акционарско друштво, у року од 90
дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 54.
У члану 189. у ставу 1. послије тачке е) тачка се замјењује запетом и додају се нове т. ж) и з), које гласе:
“ж) израде, развоја, одржавања и располагања компјутерским софтвером у вези са трговањем са хартијама од
вриједности и
з) организовања и спровођења едукације учесника на
тржишту хартија од вриједности у вези са пословима које
обавља”.
У ставу 2. ријечи: “приватизационих инвестиционих
фондова и” бришу се.
Члан 55.
У члану 190. у ставу 1. послије ријечи: “став 1.” додају
се ријечи: “т. а) до е)”.
Члан 56.
У члану 194. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Изузетно од става 2. овог члана, Република Српска
може стећи акције Регистра без ограничења, а берза и друго уређено јавно тржиште могу стећи до 25% од укупног
броја емитованих акција Регистра.”.
Члан 57.
У члану 197. послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Изузетно од става 3. овог члана, акт о начину архивирања документације и чувања података у електронском
облику не објављује се у “Службеном гласнику” и ступа на
снагу осмог дана од дана добијања сагласности Комисије.”.
Члан 58.
У члану 198. у тачки з) ријечи: “приватизационих инвестиционих фондова и” бришу се.
Члан 59.
У члану 201. послије става 7. додају се нови ст. 8, 9, 10.
и 11, који гласе:
“(8) Регистар може да има једног или више извршних
директора, а у случају да их има више - директор Регистра
је генерални директор и лице овлашћено за заступање.
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(9) Ако Регистар има више од два извршна директора,
формира се извршни одбор, чији је предсједник генерални
директор.
(10) Директор, односно генерални директор води пословање, закључује уговоре и заступа Регистар у складу са
статутом.
(11) На услове које мора испуњавати лице да би обављало функцију извршног директора, као и на поступак
избора и трајање мандата извршног директора сходно се
примјењују ст. 4, 5. и 6. овог члана.”.
Члан 60.
У члану 203. у ставу 1. послије ријечи: “банка” додају
се запета и ријечи: “осигуравајуће друштво и друге финансијске организације”, послије ријечи: “инвестиционим”
додају се ријечи: “или пензијским”, а послије ријечи:
“фондом” додају се запета и ријечи: “финансијске организације основане посебним законом ради управљања имовином која је директно или индиректно у власништву Републике Српске”.
Члан 61.
Члан 208. мијења се и гласи:
“(1) Регистар се не може бавити трговином хартијама
од вриједности за свој рачун, давати савјете о хартијама од
вриједности или улагању у хартије од вриједности, нити
давати мишљење о повољности и неповољности купопродаје хартија од вриједности.
(2) Трговином из става 1. овог члана не сматра се купопродаја хартија од вриједности за потребе обрачуна и поравнања.
(3) Изузетно од ограничења из става 1. овог члана, Регистар може уз сагласност Комисије да стиче акције:
а) другог регистра хартија од вриједности у поступку
стратешког повезивања,
б) акционарског друштва за обрачун и поравнање послова закључених на регионалном тржишту хартија од
вриједности,
в) берзе и другог уређеног јавног тржишта у Републици Српској,
г) других акционарских друштава у поступку реорганизације стечајног дужника, на основу потраживања које
има према том стечајном дужнику и
д) других акционарских друштава у поступку накнаде
штете.
(4) Регистар може без сагласности Комисије да стиче
хартије од вриједности које емитује Република Српска.
(5) Акције стечене у складу са ставом 3. т. г) и д) овог
члана Регистар је обавезан да отуђи у року од годину дана.
(6) Регистар је овлашћен да јавно износи предности регистрације хартија од вриједности, укључења хартија од
вриједности на берзу и трговања тим хартијама.”.
Члан 62.
У члану 217. у ставу 1. послије ријечи: “тржишту” додају се запета и ријечи: “а за које врши обрачун и поравнање новчаних обавеза”.
Члан 63.
У члану 218. у ставу 3. послије ријечи: “посла” додају
се запета и ријечи: “осим у случају принудне куповине, односно принудне продаје за потребе обрачуна и поравнања
послова закључених на берзи и другом уређеном јавном
тржишту или у другим ванредним ситуацијама утврђеним
општим актима Регистра”.
Члан 64.
У члану 238. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Акционар има право увида у податке из члана 209.
тачка б) овог закона који се воде у Регистру за акције емитента чији је он акционар.”.
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У ставу 4. ријеч: “списак” замјењује се ријечју: “листу”.
Послије става 7. додаје се нови став 8, који гласи:
“(8) Осим у случајевима из ст. 1. до 7. овог члана, Регистар је дужан да податке из члана 209. овог закона и податке о историји уписа хартија од вриједности који се воде у
Регистру, чува као пословну тајну.”.
Члан 65.
У члану 245. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Комисија подноси Народној скупштини Републике
Српске, путем Владе Републике Српске, годишњи извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности, извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије, најкасније
до 30. јуна наредне године.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Полугодишњу информацију о стању на тржишту
хартија од вриједности, раду и пословању Комисије, Комисија доставља Влади Републике Српске, најкасније до 30.
септембра текуће године.”.
Члан 66.
У члану 246. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Ако се до истека мандата именованих чланова Комисије не именују нови чланови, постојећи чланови Комисије наставиће да обављају своје дужности до коначног
именовања, које врши Народна скупштина Републике Српске.”.
Члан 67.
У члану 247. број: “10” замјењује се бројем: “пет”, а запета и ријечи: “од чега пет година” бришу се.
Члан 68.
У члану 248. у ставу 1. у тачки г) ријечи: “више од 5%”
бришу се, а ријеч: “удјела” замјењује се ријечима: “удио
или акције”.
Члан 69.
Члан 251. брише се.
Члан 70.
Члан 260. мијења се и гласи:
“(1) Комисија је надлежна да:
а) доноси опште акте у спровођењу овог и других закона, када је за то овлашћена законом,
б) прати и проучава стање и кретање на тржишту хартија од вриједности и о томе обавјештава Владу Републике
Српске и Народну скупштину Републике Српске,
в) даје и одузима дозволе, одобрења и сагласности када је за то овлашћена овим и другим законима,
г) контролише поштивање правила уобичајене трговине и лојалне конкуренције у трговини хартијама од вриједности,
д) врши надзор над лицима којима даје дозволу за обављање послова и емитентима хартија од вриједности у поступку емисије, те налаже мјере за отклањање утврђених
незаконитости и неправилности,
ђ) врши надзор и предузима потребне мјере у вези са
спречавањем прања новца и финансирања терористичких
активности над лицима којима даје дозволу за обављање
послова и у оквиру своје надлежности сарађује са другим
надлежним органима у вези са спровођењем закона и других прописа којима се регулишу обавезе спровођења мјера
спречавања прања новца и финансирања терористичких
активности,
е) прописује, организује, предузима и надгледа мјере
којима осигурава ефикасно функционисање тржишта хартија од вриједности и заштиту интереса инвеститора,
ж) утврђује правила трговања хартијама од вриједности,
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з) обуставља емисију и трговање појединим хартијама
од вриједности и предузима друге мјере у случају када
процијени да су тим активностима угрожени интереси инвеститора и јавности или оне нису у складу са законом и
другим прописима,
и) прописује опште и посебне услове пословања које
морају испуњавати правна лица којима Комисија даје дозволу за обављање послова или дјелатности,
ј) прописује обавезан садржај информација које морају
бити објављене од стране емитената хартија од вриједности јавном понудом,
к) прописује обавезни садржај информација које се достављају Комисији или јавно објављују учесници који учествују у трговању хартијама од вриједности,
л) подноси надлежном органу пријаву против правних
и физичких лица за које у поступку надзора утврди постојање основа сумње о почињеном кривичном дјелу или прекршају,
љ) спроводи претходне радње у случају повреде законских одредаба и других прописа,
м) даје информације и шири знања о дјеловању тржишта хартија од вриједности,
н) сарађује са сродним организацијама у иностранству,
њ) води књиге и регистре у складу са одредбама овог и
других закона,
о) прописује висину накнада за обављање послова из
своје надлежности,
п) покреће иницијативу за доношење закона и других
прописа из подручја емитовања хартија од вриједности и
трговања хартијама од вриједности, даје приједлоге за
измјене закона и других прописа из овог подручја, учествује у припремању других закона и прописа који су од
интереса за учеснике тржишта хартија од вриједности, информише јавност о начелима на којима дјелује тржиште
хартија од вриједности,
р) даје мишљења у вези са спровођењем прописа који
садрже овлашћења Комисије, а на захтјев странака у поступку или лица која докажу свој правни интерес и
с) предузима остале мјере и обавља друге послове у
складу са законским овлашћењима.
(2) Чланови Комисије и запослени у Комисији не одговарају за штету која настане приликом обављања дужности
у примјени прописа којима се уређује област тржишта хартија од вриједности, осим ако се докаже да су одређену
радњу учинили или пропустили да учине намјерно или
грубом непажњом.”.
Члан 71.
У члану 263. у ставу 3. послије ријечи: “исправе” додају се запета и ријечи: “омогуће приступ и увид у електронска и друга средства комуникације инсталирана код надзираног лица”.
Послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6, који гласе:
“(5) У случају да врши непосредни надзор, Комисија
надзираном лицу доставља обавјештење о непосредном
надзору у року који не може бити краћи од осам дана.
(6) Изузетно од става 5. овог члана, Комисија може
одлучити да се непосредни надзор врши без обавјештавања надзираног лица, ако процијени да би његовим обавјештавањем била угрожена сврха непосредног надзора. У
том случају обавјештење о непосредном надзору овлашћена лица Комисије уручују надзираном лицу непосредно
прије почетка надзора.”.
Члан 72.
У члану 266. у тачки ђ) ријеч: “учестало” брише се.
Члан 73.
Послије члана 267. додаје се нови члан 267а, који гласи:
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“Члан 267а.
У случају одузимања сагласности из члана 267. став 1.
тачка б) овог закона и у случају одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности из члана 267.
став 1. тачка в) овог закона, лице коме је одузета сагласност, односно дозвола не може затражити поновно давање сагласности, односно дозволе, у року од годину дана од
дана правоснажности одлуке Комисије којом му је одузета
сагласност, односно дозвола.”.
Члан 74.
У члану 276. у ставу 2. у тачки а) послије ријечи: “лицу” ријеч: “и” замјењује се ријечју: “или”.
Члан 75.
Послије члана 278. додају се нови чл. 278а. и 278б, који гласе:
“Члан 278а.
Берза и берзански посредници дужни су да, на основу
њима доступних података, обавијесте Комисију о случајевима за које оправдано сумњају да се ради о манипулацији
на тржишту и другим облицима злоупотребе на тржишту.
Члан 278б.
Комисија доноси акт којим прописује поступке који се
могу сматрати манипулацијом на тржишту и другим облицима злоупотребе на тржишту, као и обавезе учесника на
тржишту у циљу њиховог откривања и спречавања, у року
од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 76.
Члан 284. мијења се и гласи:
“(1) Емитент чије су хартије од вриједности уврштене
на службено берзанско тржиште у складу са одредбама
овог закона дужан је да објављује:
а) годишње и полугодишње финансијске извјештаје,
б) ревизорске извјештаје,
в) извјештај о значајним догађајима и радњама које
утичу на пословање емитента и
г) посебан извјештај ревизора у складу са захтјевима
Комисије.
(2) Емитент из става 1. овог члана дужан је да достави
Комисији и берзи:
а) тромјесечне финансијске извјештаје у року од 30 дана од посљедњег дана у тромјесечју,
б) годишње финансијске и пословне извјештаје, укључујући и консолидоване извјештаје у року од 60 дана по
истеку пословне године и
в) ревизорски извјештај у року од пет дана од дана пријема тог извјештаја.
(3) Емитент из става 1. овог члана дужан је да у складу
са одредбама закона којим се уређује пословање привредних друштава у годишњем извјештају о пословању да изјаву о усклађености организације и дјеловања са кодексом
понашања и објасни сваку неусклађеност друштва са кодексом понашања ако је до ње дошло.
(4) Комисија доноси акт којим прописује садржај, начин и рокове за објављивање и достављање извјештаја из
става 1. т. в) и г) овог члана, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 77.
Члан 285. мијења се и гласи:
“(1) Емитент чијим се хартијама од вриједности тргује
на слободном тржишту у складу са одредбама овог закона
дужан је да објављује:
а) годишње финансијске извјештаје,
б) ревизорске извјештаје ако су дужни да врше ревизију у складу са прописима Комисије и
в) извјештај о значајним догађајима и радњама које
утичу на пословање емитента.
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(2) Емитент из става 1. овог члана дужан је да достави
Комисији и берзи:
а) годишње финансијске и пословне извјештаје, укључујући и консолидоване извјештаје у року од 60 дана по
истеку пословне године и
б) ревизорски извјештај у року о пет дана од дана пријема тог извјештаја.
(3) Зависно од висине капитала емитента, броја акционара и структуре власништва у капиталу емитената
Комисијa може прописати врсту, обим и садржај извјештаја које је емитент из става 1. овог члана дужан да саставља
и објављује.
(4) Берза и друго уређено јавно тржиште су овлашћени
да финансијске извјештаје из члана 284. овог закона, као и
извјештаје из става 1. овог члана преузимају од институције која је законом одређена за прикупљање и обраду финансијских извјештаја и дужни су да их јавно објављују.”.
Члан 78.
Члан 294. брише се.
Члан 79.
Члан 296. мијења се и гласи:
“(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 50.000 КМ казниће се за прекршај правно лице:
1) емитент, ако не поднесе пријаву за упис података у
регистар емитената у прописаном року (члан 7. став 3),
2) емитент, ако Централном регистру не поднесе захтјев за регистрацију хартија од вриједности у прописаном
року (члан 8. став 2),
3) емитент, ако објави прелиминарни проспект или
проспект прије него што га одобри Комисија (члан 11. став
4),
4) емитент, ако не објави проспект, односно јавни позив на начин и у року прописаном чланом 33. овог закона,
5) емитент, ако за вријеме трајања јавне понуде промијени статут и друге акте којима се одређују права власника хартија од вриједности описана у проспекту (члан
34. став 1),
6) емитент, ако не обавијести Комисију и јавност о
измјенама околности из проспекта у складу са чланом 34.
став 2. овог закона,
7) емитент, ако не објави измјене проспекта у року из
члана 34. став 3. овог закона,
8) емитент, ако измијењени проспект не достави свим
лицима која су извршила упис хартија од вриједности за
вријеме трајања јавне понуде заједно са информацијом да
имају право да откажу упис (члан 34. став 4),
9) емитент, ако не изврши поврат у складу са чланом
34. став 6. овог закона,
10) емитент, ако промоција јавне понуде не садржи информацију о дану објављивања проспекта и мјестима гдје
је проспект доступан инвеститорима (члан 35. став 2),
11) емитент, ако информације о јавној понуди нису цјеловите, упућују на погрешне закључке или нису у сагласности са проспектом (члан 35. став 3),
12) емитент, ако Комисији не достави промотивни материјал у складу са чланом 35. став 4. овог закона,
13) емитент, ако врши упис и уплату хартија од вриједности супротно одредбама чл. 36. и 37. овог закона,
14) емитент, односно агент емисије, ако након истека
рока за упис и уплату нуде или омогуће упис и примају
уплате за хартије од вриједности (члан 39. став 5),
15) емитент, ако након завршетка јавне понуде не достави извјештај Комисији у складу са чланом 41. став 1.
овог закона,
16) банка и јединица локалне самоуправе, ако не обавијести Комисију о уписаним и уплаћеним хартијама од вриједности у случају јавне понуде у складу са чланом 41. став
2. овог закона,
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17) емитент, ако не објави податке након уписа у регистар емитената у складу са чланом 41. став 4. овог закона,
18) Централни регистар, ако о регистрацији хартија од
вриједности не обавијести берзу, односно друго уређено
јавно тржиште (члан 43. став 2),
19) страни емитент, ако емитује хартије од вриједности
у Републици Српској супротно одредбама члана 57. овог
закона,
20) емитент, ако приликом емисије хартија од вриједности изван Републике Српске не поступи у складу са чланом 59. овог закона,
21) емитент, ако располаже хартијама од вриједности
емитованим и стеченим у складу са чланом 60. став 1. т. а)
до д) овог закона, супротно члану 60. става 2. овог закона,
22) емитент, ако у року из члана 60. став 3. овог закона
не објави проспект за уврштење хартија од вриједности на
берзу, односно друго уређено јавно тржиште,
23) емитент, ако о емисији хартија од вриједности из
члана 60. став 1. овог закона не обавијести Комисију на начин и у року прописаном чланом 60. став 4. овог закона,
24) емитент, ако емитује хартије од вриједности супротно одредбама члана 61. став 1. овог закона,
25) емитент, ако емисију из члана 61. овог закона изврши више од једном у току календарске године (члан 61.
став 2),
26) берзански посредник, ако обавља послове са хартијама од вриједности без дозволе Комисије (члан 64. став 1),
27) које стекне, повећа или смањи удио у основном капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском
друштву супротно члану 66. став 3. овог закона,
28) које супротно члану 72. став 1. овог закона, посредно или непосредно посједује акције више брокерско-дилерских друштава,
29) берзански посредник, ако супротно одредби члана
72. став 2. посредно или непосредно посједује акције у
другом брокерско-дилерском друштву,
30) брокерско-дилерско друштво, ако не достави Комисији податке о промјени власничке структуре у року из
члана 72. став 4. овог закона,
31) оснује предузеће за обављање послова са хартијама
од вриједности или упише нову дјелатност у судски регистар без дозволе Комисије (члан 74. став 1),
32) берзански посредник, ако изврши статусне промјене припајања, спајања или подјеле без дозволе Комисије
(члан 80. став 1),
33) берзански посредник, ако претходно не обавијести
Комисију о промјени сједишта или адресе сједишта (члан
80. став 2),
34) берзански посредник, ако прије уписа статусне промјене спајања не поступи у складу са чланом 81. овог закона,
35) берзански посредник, ако приликом оснивања пословне јединице или другог правног лица изван Републике
Српске поступи супротно одредби члана 82. овог закона,
36) берзански посредник чије је сједиште изван Босне
и Херцеговине који оснује пословну јединицу ради обављања послова берзанског посредника без дозволе Комисије (члан 83),
37) берзански посредник који има дозволу издату у Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту, као и
берзански посредник чије је сједиште у земљама са којима
Република Српска има потписан споразум о специјалним
односима и паралелним везама ако поступи супротно
одредби члана 84. став 3. овог закона,
38) берзански посредник, ако обавља послове са хартијама од вриједности након одузимања, односно престанка
важења дозволе за обављање послова са хартијама од
вриједности (члан 90. став 3),
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39) банка, ако не изврши блокаду рачуна берзанског
посредника по налогу Комисије (члан 90. став 5),
40) берзански посредник који своје интересе ставља
испред интереса клијента, односно који при обављању послова са хартијама од вриједности поступа супротно интересима клијента (члан 100),
41) берзански посредник који, дајући погрешне информације инвеститорима о цијени хартија од вриједности,
ширећи лажне информације у циљу промјене цијена хартија од вриједности и располажући хартијама од вриједности без писменог налога клијента, угрожава стабилност тржишта, што је супротно члану 101. овог закона,
42) које не пријави берзанском посреднику свако стицање, односно отуђење хартија од вриједности у складу са
чланом 102. став 2. овог закона,
43) берзански посредник, ако не води посебан регистар
у складу са чланом 102. став 3. овог закона,
44) берзански посредник, ако не поступа у складу са
чланом 103. овог закона,
45) берзански посредник, ако не усклађује своја ликвидна средства и обавезе и изложеност ризику на прописани начин (члан 105),
46) берзански посредник, ако објави оглас на начин супротан члану 106. ст. 2. и 3. овог закона,
47) берзански посредник, ако правила пословања и акт
о накнадама не изложи на видном и за клијента доступном
мјесту (члан 107. став 5),
48) берзански посредник, ако своје услуге не наплаћује у складу са тарифом накнада (члан 108),
49) берзански посредник, ако именује чланове управног одбора, органа који врши надзор и директора без сагласности Комисије (члан 109),
50) берзански посредник, ако у свом пословању поступи супротно члану 111. овог закона,
51) берзански посредник, ако са клијентом не закључи
писмени уговор и не упозна га са правилима пословања и
не да му их на увид (члан 112. ст. 1. и 2),
52) берзански посредник, ако не обавијести клијенте о
промјени правила пословања (члан 112. став 3),
53) берзански посредник, ако не отвори рачун клијента
(члан 113),
54) берзански посредник, ако не поступи у складу са
чланом 115. овог закона,
55) берзански посредник, ако прима налоге клијената
супротно члану 117. овог закона,
56) берзански посредник, ако одбије налог супротно
члану 119. овог закона,
57) берзански посредник, ако не води књигу налога у
складу са чланом 120. овог закона,
58) берзански посредник, ако налоге клијента не врши
у складу са чл. 121. и 122. овог закона,
59) берзански посредник, ако не обавијести клијента о
извршењу налога на начин и у року из члана 123. овог закона,
60) берзански посредник, ако са новчаним средствима
клијента поступа супротно члану 124. овог закона,
61) берзански посредник, ако пропусти да предузме све
потребне радње ради извршења новчаних обавеза из послова са хартијама од вриједности и преноса хартија од
вриједности у складу са овим законом, правилником Комисије и Регистра (члан 125),
62) берзански посредник, ако узме у зајам хартије од
вриједности супротно члану 126. овог закона,
63) берзански посредник, ако хартије од вриједности
клијента не држи у складу са чланом 127. ст. 6. и 7. овог закона,
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64) банка, односно брокерско-дилерско друштво, ако
кастоди послове обавља без одобрења Комисије (члан 128.
став 2),
65) кастоди банка, односно брокерско-дилерско друштво, ако кастоди послове обавља супротно члану 129.
став 2. овог закона,
66) кастоди банка, односно брокерско-дилерско друштво, ако хартијама од вриједности на кастоди рачуну располаже без налога клијената (члан 130. став 2),
67) кастоди банка, односно брокерско-дилерско друштво, ако средствима клијента поступа супротно члану
130. став 4. овог закона,
68) кастоди банка, односно брокерско-дилерско друштво, ако не води посебну евиденцију и књигу налога у
складу са чланом 131. ст. 1. и 2. овог закона,
69) кастоди банка, односно брокерско-дилерско друштво, ако Комисији не омогући увид у књигу налога и
осталу документацију или без одлагања не обавијести клијента о сваком послу закљученом према његовом налогу
(члан 131. ст. 3. и 4),
70) кастоди банка, односно брокерско-дилерско друштво, ако на захтјев Комисије не достави податке из члана
133. овог закона,
71) берзански посредник, ако не достави Комисији и не
објави годишње финансијске и друге извјештаје у складу
са чланом 134. овог закона,
72) берзански посредник, ако не поступи у складу са
чл. 134а, односно 134в. овог закона,
73) берзански посредник који као професионалног инвеститора третира и клијента који не испуњава услове из
члана 134г. ст. 2. и 3. овог закона,
74) берзански посредник, ако не предузме одговарајуће
активности у складу са чланом 134д. став 2. овог закона,
75) берзански посредник, ако не закључи уговор у писаном облику са малим инвеститором којим се уређују њихова међусобна права и обавезе (члан 134е. став 1),
76) берзански посредник, ако не донесе и не примјењује интерне акте у складу са чланом 134ж. став 1. овог закона,
77) берзански посредник, ако не предузме одговарајуће
мјере у складу са чланом 134ж. став 3. овог закона,
78) берзански посредник, ако не поступи у складу са
чл. 134з, односно 134и. овог закона,
79) овлашћени уче сници на тржишту хартија од
вриједности који оснују струковно удружење, а да претходно на уговор о оснивању нису добили сагласност Комисије, односно струковно удружење које примјењује статут и
друга општа акта на која претходно није прибавило сагласност Комисије (члан 135. став 3. овог закона),
80) струковно удружење, ако добит коју оствари на
основу пружања услуга које пружа члановима и трећим лицима користи супротно члану 139. овог закона,
81) правно лице које обавља послове из члана 141. овог
закона без дозволе Комисије (члан 143. овог закона),
82) берза, ако свим учесницима у трговини не обезбиједи једнаке услове из члана 146. овог закона,
83) берза, ако изврши статусне промјене без сагласности Комисије (члан 150. став 3),
84) које није основано као берза у складу са овим законом, а у правном промету користи назив берза (члан 151.
став 2),
85) берза, ако примјењује статут, правила берзе и друге
опште акте из члана 155. став 1. и члана 156. овог закона
на које Комисија није дала сагласност,
86) берза, ако изабере чланове управног одбора и органа који врши надзор, односно именује директора без сагласности Комисије (члан 157. став 6),
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87) берза, ако прими у чланство берзе правно лице које не испуњава услове за чланство из члана 161. овог закона,
88) члан берзе, ако одмах писмено не обавијести берзу
о промјенама из члана 162. овог закона,
89) берза, ако се бави трговином хартијама од вриједности, даје савјете о хартијама од вриједности или улагању
у хартије од вриједности, или даје мишљење о повољности
и неповољности купопродаје хартија од вриједности (члан
163. став 1),
90) берза, ако не поступи у складу са чланом 163. став
2. овог закона,
91) берза, ако не организује трговање на берзи на начин
прописан чланом 164. ст. 2. и 3. овог закона,
92) јавно друштво, ако не поднесе захтјев берзи за уврштење акција на службено берзанско тржиште и не објави
проспект у складу са чланом 167. ст. 1. и 2. овог закона,
93) берза, ако уврсти хартије од вриједности на службено берзанско тржиште које не испуњавају услове из овог
закона и прописа берзе, односно ако не искључи са службеног берзанског тржишта хартије од вриједности у складу са чланом 171. став 1. овог закона,
94) берза, ако не поступи у складу са чланом 173. став
2, односно чланом 174. став 6. овог закона,
95) берза, ако не обавјештава Комисију у складу са чланом 179. овог закона,
96) берза, ако запослене и чланове органа берзе не обавијести о њиховим обавезама који се односе на чување пословне тајне у складу са чланом 181. став 2. овог закона,
97) берза, ако Комисији не поднесе извјештај о стицањима или отуђењима хартија од вриједности чланова
управног одбора и органа који врши надзор, директора и
запослених на берзи у складу са чланом 182. овог закона,
98) ако претвори отворено акционарско друштво у затворено и повуче хартије од вриједности са берзе, односно
другог уређеног јавног тржишта без одобрења Комисије
(члан 187а. став 3. овог закона),
99) акционарско друштво ако не обавијести берзу, односно друго уређено јавно тржиште о упису одлуке о повлачењу са берзе, односно другог уређеног јавног тржишта
у судски регистар, у складу са чланом 187а. став 5. овог закона,
100) друго уређено јавно тржиште, ако не објављује податке и не доставља извјештаје у складу са чланом 187.
овог закона,
101) Регистар, ако обавља послове из члана 189. овог закона без дозволе и сагласности Комисије (члан 196. став 1),
102) Регистар, ако примјењује опште акте на које Комисија није дала сагласност (члан 197. став 2. овог закона),
103) Регистар, ако изабере чланове управног одбора и
органа који врши надзор, односно именује директора без
сагласности Комисије (члан 201. став 7),
104) Регистар, ако се бави трговином хартијама од вриједности, даје савјете о хартијама од вриједности или улагању у хартије од вриједности, или даје мишљење о повољности и неповољности купопродаје хартија од вриједности (члан 208. став 1),
105) Регистар, ако стиче акције из члана 208. став 3.
овог закона без сагласности Комисије,
106) Регистар, ако не отуђи акције стечене у складу са
чланом 208. став 3. т. г) и д) овог закона у року од годину
дана (члан 208. став 5),
107) Регистар, ако не формира гарантни фонд (члан
217. став 1),
108) Регистар, ако средства гарантног фонда користи
супротно члану 217. ст. 3. и 4. овог закона,
109) Регистар, ако пренос хартија од вриједности и
новца на основу обрачуна и поравнања трансакција обављених на берзи и другом уређеном јавном тржишту не вр-
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ши истовремено по принципу ‘испорука по плаћању’ и у
прописаном року (члан 218. ст. 2. и 3),
110) Регистар, ако не обезбиједи чување података на
начин из члана 231. овог закона,
111) Регистар, ако не учини доступним податке који се
воде у Регистру на начин прописан чланом 238. овог закона,
112) Регистар, ако обавезу обавјештавања не врши у
складу са чланом 239. ст. 1. и 2. овог закона,
113) емитент, ако у прописаном року не обавијести Регистар о промјенама података који се воде у Регистру у
складу са чланом 239. став 3. овог закона,
114) Регистар, ако запослене и чланове органа Регистра
не обавијести о њиховим обавезама које се односе на чување пословне тајне у складу са чланом 240. став 2. овог закона,
115) Регистар, ако Комисији не поднесе извјештај о
стицањима или отуђењима хартија од вриједности чланова
управног одбора и органа који врши надзор, директора и
запослених у Регистру у складу са чланом 241. овог закона,
116) берза и берзански посредници, ако не обавијесте
Комисију о случајевима у складу са чланом 278а. овог закона,
117) које, на начин и у року који одреди Комисија, не
достави податке и исправе које затражи Комисија у вршењу њених овлашћења и одговорности (члан 261),
118) емитент, ако не изради, не објављује и не доставља извјештаје у складу са чланом 284. овог закона,
119) емитент, ако не изради, не објављује и не доставља извјештаје у складу са чланом 285. овог закона,
120) берзански посредник, ако не достави Комисији
извјештаје и податке у складу са чланом 286. овог закона,
121) берза, ако у прописаним роковима не обавјештава
Комисију, не доставља Комисији прописане податке и не
врши објављивање у складу са чланом 287. овог закона,
122) друго уређено јавно тржиште, ако поступа супротно члану 288. овог закона,
123) струковно удружење, ако поступа супротно члану
289. овог закона,
124) Регистар, ако поступа супротно члану 290. овог
закона.
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000
КМ до 5.000 КМ.”.
Члан 80.
Члан 297. мијења се и гласи:
“Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се
физичко лице ако:
1) стекне, повећа или смањи удио у основном капиталу
или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву
супротно члану 66. став 3. овог закона,
2) стекне акције супротно члану 72. став 1. овог закона,
3) се запосли или буде члан управе одбора и органа који врши надзор у више берзанских посредника (члан 72.
став 3. овог закона),
4) ако одустане од налога за куповину и продају хартија од вриједности које је прихватило брокерско-дилерско
друштво (члан 91. став 1),
5) обавља послове брокера, инвестиционог савјетника
и инвестиционог менаџера без дозволе Комисије (члан 93.
став 5),
6) при обављању послова са хартијама од вриједности
не води рачуна о интересима клијента и не поступа с пажњом доброг стручњака (члан 100),
7) не пријаве берзанском посреднику свако стицање и
отуђење хартија од вриједности у складу са чланом 102.
став 2. овог закона,
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8) податке о клијентима, о стању и промету на рачунима хартија од вриједности клијента, пословима које обавља за клијента, као и друге податке и чињенице за које сазна у вези са обављањем послова са хартијама од вриједности за клијента, користи, саопштава или омогући трећим
лицима њихово коришћење (члан 104. став 1),
9) објави оглас у којем је предмет понуде обављање послова са хартијама од вриједности, а није берзански посредник (члан 106. став 1),
10) не пријави свако стицање и отуђење хартија од
вриједности у складу са чл. 182, 241. и 270. овог закона,
11) поступи супротно одредбама које се односе на чување пословне тајне из чл. 181. и 240. овог закона,
12) прекрши одредбе чл. 183, 242. и 248. овог закона,
13) на начин и у року који одреди Комисија не достави
податке и исправе које од њега у вршењу њених овлашћења и одговорности тражи Комисија (члан 261),
14) поступи супротно одредбама које се односе на чување службене тајне (члан 269),
15) на захтјев Комисије не достави тражене податке и
документе (члан 273. став 3),
16) у прописаном року не достави емитенту, Комисији
и берзи или другом уређеном јавном тржишту обавјештење о обављеним трансакцијама тог емитента (члан 274.
став 1),
17) обавља трансакције са хартијама од вриједности
супротно забранама из чл. 276. до 278. овог закона.”.
Члан 81.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-358/12
14. мартa 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

669
На основу члана 33. став 2. Закона о заштити природе
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/02, 34/08 и
59/08), члана 22. став 1. алинеја 12. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске на сједници од
14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ЖУТА БУКВА”

I
Овом одлуком ставља се под заштиту стабло жута буква (Fagus moesiaca [K. Maly] Czecz. var. aurea serbica Tošić) у општини Котор Варош као споменик природе (у даљем тексту: Споменик природе “Жута буква”).
II
Споменик природе “Жута буква” - Fagus moesiaca (K.
Maly) Czecz. ставља се под заштиту као дендролошки раритет, таксономски посебан варијетет (var. aurea serbica Tošić),
нетипични представник своје врсте, велике вриједности за
дендролошка и генетичка истраживања и велике комерцијалне вриједности генетског материјала узетог са тог стабла.
Стабло је веома старо, правилне и широко гранате крошње.
Дендрометријске карактеристике стабла су:
- обим дебла на 1,30 м .......................................445 цм,
- пречник дебла на 1,30 м..............................141,72 цм,
- висина стабла ........................................................15 м,
- висина до главне рашље ...................................2,3 м и
- ширина крошње.......................................18 м . 17,5 м.
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III
Споменик природе “Жута буква” налази се у засеоку
Столићи, село Засеље, општина Котор Варош.
Границу зона заштите чини граница катастарске честице к. ч. 1211, катастарска општина Засеље, број посједовног листа 160, број плана: 6Д21-75, чији су власници Столић (Митра) Радомир са 1/2 дијела и Столић (Митра) Гостимир са 1/2 дијела.
Површина зоне заштите је површина катастарске честице к.ч. 1211 и износи 5007 м².
IV
За Споменик природе “Жута буква” прописују се сљедеће мјере и услови заштите којима се, у складу са чланом
36. став 1. тачка е) Закона о заштити природе, забрањује:
- да се заштићено стабло жуте букве посијече, да му се
ломе и сијеку гране, кида лишће, оштећује кора, као и друге радње које би измијениле или нарушиле његов данашњи
изглед и довеле у питање опстанак стабла,
- узимање генетског материјала без сагласности Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту: Министарство) и стручног мишљења
Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод),
- ложење ватре у непосредној близини стабла, остављање смећа и другог отпада,
- раскопавање земље у близини заштићеног стабла,
- испаша стоке у ограђеном дијелу око стабла,
- сјеча, чупање и вађење поника из земљишта,
- промјена намјене површина, изузев промјена које
проистичу из програмских докумената управљача,
- градња стамбених, економских и помоћних објеката и
викенд-објеката на удаљености пречника једног километра
од стабла без сагласности Министарства и стручног мишљења Завода,
- преоравање ливада и пашњака у зони заштите,
- садња, засијавање и насељавање било којих врста биљака,
- формирање депонија било каквог отпада и
- остале активности на катастарској честици к. ч. 1211
које могу на било који начин да угрозе природно добро.
За Споменик природе “Жута буква” прописују се сљедеће мјере и услови заштите којима се дозвољава:
- контрола и обилазак заштићеног стабла,
- употреба генетског материјала за потребе научних
истраживања и спровођења програма in situ i ex situ конзервације, одобрена од Министарства, а према мишљењу Завода,
- санирање постојеће трулежи у доњем дијелу дебла,
- ограђивање стабла, привремено бодљикавом жицом,
коју ће касније замијенити жива ограда - Carpinus betulus
до десет метра шире од пројекције круне,
- израда прилазних стаза од природних материјала до
ограђеног дијела,
- кошење ливаде у ограђеном дијелу око стабла, водећи
рачуна да се не уништи поник и
- постављање табле о одлуци за проглашење стабла жута буква спомеником природе.
V
О Споменику природе “Жута буква” брине се Општина
Котор Варош, која ће поменуто природно добро дати на
управљање привредном друштву Еко-етно село “Жута Буква” (у даљем тексту: Управљач), које је закупило парцелу
на којој се налази стабло на период од 20 година и које је
покренуло иницијативу за заштиту стабла.
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VI
Заштита и развој Споменика природе “Жута буква”
спроводи се на основу Програма за спровођење мјера
управљања (у даљем тексту: Програм управљања).
Програм управљања садржи: планиране активности за
реализацију циљева управљања прописаних Законом о заштити природе и мјера управљања прописаних овом одлуком.
VII
Управљач у обављању послова управљања Спомеником природе “Жута буква” обезбјеђује спровођење прописаних режима заштите и очувања природног добра, припрема и доноси програм управљања, који се доноси на период од пет година, уз претходно прибављено мишљење
Завода и сагласност Министарства.
На основу Програма управљања, доноси се годишњи
програм управљања, чији се задаци и послови реализују у
текућој години, са динамиком њиховог извршавања и висином потребних средстава.
Управљач подноси Министарству извјештај о остваривању Програма управљања из тачке VI ове одлуке до 15.
децембра за текућу годину.
VIII
Прије истека периода на који се доноси програм управљања, Управљач подноси Министарству приједлог плана
управљања, ради упућивања на усвајање Влади Републике
Српске.
Израду плана управљања Управљач повјерава стручним, односно научним институцијама овлашћеним за ове
послове.
План управљања доноси се на период од 15 година.
Годишњи извјештај о спровођењу плана управљања
Управљач доставља Министарству до 15. марта текуће године за претходну годину.
IX
Управљач у обављању послова управљања Спомеником природе “Жута буква” обезбјеђује обиљежавање овог
споменика природе и доноси правила унутрашњег реда ради ефикасније заштите овог споменика природе уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства.
Правилима из подтачке 1. овe тачке утврђују се правила за спровођење режима заштите и развоја, и то: постављање информативних и других ознака, мјере заштите
приликом обављања научних истраживања и извођења
истражних радова, услови за обављање дозвољених дјелатности и посебне мјере и ограничења у спровођењу режима заштите.
Правила из подтачке 1. ове тачке и друге неопходне информације за спровођење режима заштите Управљач јавно
оглашава тако да буду доступна корисницима и посјетиоцима.
X
Управљач ће уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства донијети програм управљања у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове
одлуке, а годишњи програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу програма управљања.
До доношења програма управљања, Управљач може
послове управљања обављати према привременом програму управљања, који доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства.
XI
Планови и програми уређења простора, шумски, водопривредни и други основ и програми који обухватају подручје гдје се налази заштићено природно добро усагласиће се са Програмом управљања из тачке VI ове одлуке, као
и режимима заштите прописаним овом одлуком.
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XII
Средства за заштиту и развој Споменика природе “Жута буква” обезбјеђују се из буџетских средстава општине,
прихода Управљача и из других извора у складу са законом.
XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-505/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 16. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са позиције 414100 - субвенције јавним медијима, у оквиру Владе
Републике Српске (организациони код 0405001), за период
1. јануар - 31. март 2012. године, у укупном износу од
150.000,00 КМ, за суфинансирање пројекта “Наше је љепше”, за 2012. годину.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се дозначити
Алтернативној телевизији, ЈИБ 4400946870008, на рачун
број: 5520000000621348, отворен код Hypo Alpe Adria Bank
а.д. Бања Лука.
III
За реализацију oве одлуке задужују се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-307/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

671
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породицe, омладинe
и спортa (организациони код 3710001) на План утрошка
средстава, за период од 1. јануара до 31. марта 2012. године, у укупном износу од 42.800,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
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- 415200 - текући грант за пројекат
Мале олимпијске игре..............................3.800,00 КМ,
- 415200 - текући грантови спортским
организацијама .......................................39.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-524/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

670
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Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

672
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛAСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Агенцији за воде обласног ријечног
слива Саве (организациони код 1547) на План утрошка
средстава за капитална улагања “Израда стратегије интегралног управљања водама Републике Српске” и “Пројекат
хитних интервенција на заштити рушевних обала ријеке
Жељезнице на подручју Војковића, општина Источна Илиџа”, за период 1. јануар - 31. март 2012. године, у укупном
износу од 421.000,00 КМ, на позицијама:
- 511100 - издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката ..............35.000,00 КМ,
- 511700 - издаци за нематеријалну
произведену имовину...........................386.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Агенција за воде обласног ријечног слива
Саве.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-526/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

673
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са позиције 415200 - текући грантови непрофитним организацијама, у оквиру Владе Републике Српске (организациони код
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0405001), у износу од 20.000,00 КМ, за период 1. јануар 31. март 2012. године, у сврху подршке пројекта “Перцептум - сајам образовања”.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се дозначити Унији
студената Републике Српске Бања Лука, ЈИБ
4402946780001, на рачун број 5620998104750619, отворен
код НЛБ Развојна банка.
III
За реализацију oве одлуке задужују се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-422/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

674
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

I
Даје се сагласност Министарству породицe, омладинe
и спортa (организациони код 3710001) на План утрошка
средстава за период од 1. јануара до 31. марта 2012. године, у укупном износу од 2.150,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- 415200 - текући грантови за унапређење
и развој омладинског организовања.......1.150,00 КМ,
- 415200 - текући грантови јавним
установама и установама образовања
за реализацију омладинских
пројеката....................................................1.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-546/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

675
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“ Службени гласник Републике српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на сједници од 14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

2.04.2012.

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Републичком центру за истраживање ратних злочина (организациони код 1082), за период од 1. јануара до 31. марта 2012.
године на позицији: 415200 - средства за рад Тима за координацију активности истраживања ратних злочина и тражења несталих лица, у износу од 2.524,37 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Републички центар за истраживање ратних
злочина.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-572/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

676
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на сједници од 14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА
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ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на план утрошка средстава Републичком центру за истраживање ратних злочина (организациони код 1082), за период 1. јануар - 31. март 2012. године на позицији: 415200 - Пројекат “Stichting Srebrenica Historical Project” Хаг, у износу од 7.573,11 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Републички центар за истраживање ратних
злочина.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-573/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

677
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава буџетском кориснику Предсједник Републике Српске (организациони код 0101001), за период 1. јануар - 31. март 2012. године у укупном износу од 25.000,00 КМ, и то са позиције:

2.04.2012.
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- 415200 - текући грантови непрофитним
организацијама .......................................25.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Служба Предсједника Републике Српске.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-551/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

678
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници одржаној 14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са позиције 414100 - субвенције јавним медијима, у оквиру Владе
Републике Српске (организациони код 0405001), у износу
од 220.000,00 КМ, за период 1. јануар - 31. март 2012. године, у сврху подршке пројекта “Учинак, ефикасност и
неопходност постојања државних и ентитетских агенција
на нивоу БиХ и РС”.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се дозначити НИГД
Дневне независне новине д.о.о., ЈИБ 4400848860002, на рачун број 562-099-00012783-72, отворен код НЛБ Развојна
банка.
III
За реализацију oве одлуке задужују се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-423/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

679
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са позиције 414100 - субвенције јавним медијима, у оквиру Владе
Републике Српске (организациони код 0405001), у износу
од 210.000,00 КМ, за период 1. јануар - 31. март 2012. године, у сврху подршке пројекта “Eкономска понуда општина Републике Српске домаћим и страним инвеститорима”.
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II
Средства из тачке I ове одлуке ће се дозначити
Aкционарском друштву за информативну издавачку и графичку дјелатност “Глас Српске”, ЈИБ 4401702350009, на
рачун број 5710100000034014, отворен код Комерцијалне
банка а.д. Бања Лука
III
За реализацију oве одлуке задужују се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-424/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

680
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и чланa 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/12), Влада Републике Српске на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

I
Даје се сагласност Агенцији за воде обласног ријечног
слива Саве (организациони код 1547001) на План утрошка
средстава за капитална улагања са позиције 511300 - издаци за набавку постројења и опреме, у укупном износу од
110.000,00 КМ, за период од 1. јануара до 31. марта 2012.
године, за набавку пет путничких аутомобила, од којих би
три аутомобила набавили по принципу “старо за ново”.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство финансија и Агенција за воде обласног ријечног слива Саве.
III
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-525/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

681
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/03) и члана 9. став 2. Закона о
Агенцији за банкарство Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 67/07 и 40/11), Влада Републике Српске, на сједници од 1. марта 2012. године,
донијела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање чланова Управног одбора Агенције
за банкарство Републике Српске (у даљем тексту:
Агенцијa).
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Под условима и критеријумима за избор и именовање
органа из става 1. ове тачке сматрају се општи и посебни
услови утврђени Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, као и други услови утврђени овом одлуком.
Под критеријумима за избор и именовање из става 1.
oве тачке сматрају се општи и посебни услови утврђени
Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, Законом о Агенцији за банкарство
Републике Српске и услови утврђени овом одлуком.
II
Кандидати из тачке I ове одлуке морају испуњавати
сљедеће услове и критеријуме.
А) Општи услови
Сваки кандидат за избор и именовање члана Управног
одбора Агенције мора да испуњава сљедеће опште услове:
- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и
Херцеговине,
- да је старији од 18 година,
- да није отпуштен из државне службе на било којем
нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или
ентитета) као резултат дисциплинске мјере, на било којем
нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције,
- да није осуђиван за кривично дјело и прекршаје из
области финансијског пословања,
- да му није правоснажном пресудом изречена мјера забране вршења послова из надлежности управног одбора,
- да се на њега не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ,
- да не обавља дужност у политичкој странци, да не
учествује у политичким активностима, те да није члан органа законодавне, извршне или судске власти,
- да не обавља дужност или врши активности које доводе до сукоба интереса како је прописано чланом 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 73/08) и чланом 5. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03),
- да није радник Агенције или комерцијалне банке.
Б) Посебни услови:
- висока стручна спрема (VII степен), економског или
правног смјера,
- посједовање стручних и професионалних знања из
области банкарског сектора,
- познавање садржаја и начина рада Управног одбора,
- посједовање високих и моралних особина за вршење
повјерљивих дужности, као и стечен висок углед банкарског и финансијског стручњака.
III
Члана Управног одбора Агенције, на основу спроведеног Јавног конкурса од стране Комисије за избор и именовање чланова Управног одбора Агенције, а на приједлог
Владе Републике Српске, именује Народна скупштина Републике Српске, на период од пет година, уз могућност поновног избора.
IV
У складу са законом и овом одлуком, Влада Републике
Српске именује комисију за избор, која се састоји од 5
(пет) чланова из реда лица која познају област од интереса
за пословање Агенције.
У комисију за избор именују се лица која посједују
стручну спрему и стручно знање на истом или вишем нивоу од нивоа за који се спроводи поступак, те лица која познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
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V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-390/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

682
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/03) и члана 9. став 2. Закона о
Агенцији за банкарство Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 67/07 и 40/11), Влада Републике Српске, на сједници од 1. марта 2012. године,
донијела је

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Агенције за банкарство Републике
Српске (у даљем тексту: Агенцијa).
II
Општи и посебни услови, као и критеријуми за избор и
именовање чланова Управног одбора Агенције прописани
су Одлуком Владе о утврђивању услова и критеријума за
избор и именовање чланова Управног одбора Агенције.
III
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног
одбора Агенције објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од посљедњег објављивања Конкурса у гласилима из претходног става.
IV
Поступак избора, укључујући и преглед приспјелих
пријава на Јавни конкурс, обављање интервјуа са кандидатима који су ушли у ужи избор и предлагање кандидата, у
складу са утврђеним условима и критеријумима, извршиће
Комисија за избор и именовање чланова Управног одбора
Агенције, именована од стране Владе Републике Српске.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
финансија Републике Српске.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-389/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

683
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09), члана 7. Закона о министарским, владиним и дугим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за избор и именовање чланова управног одбора ЈЗУ
Институт за јавно здравство.
Под критеријумима за именовање из претходног става
сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други Услови и стандарди утврђени овом одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, морају испуњавати опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом
одлуком.
1. Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године
прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или
финансијском пословању који их чини неподобним за обављање дужности у наведеној установи,
- да се против њих не води кривични поступак и
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
2. Посебни услови:
- степен првог циклуса (VII степен стручне спреме),
медицинског, правног или економског смјера,
- познавање проблематике у области здравства,
- познавање садржаја и начина рада управног одбора.
III
Чланове Управног одбора на основу спроведеног јавног конкурса и приједлога комисије за избор именује Влада Републике Српске.
Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.
IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају професионално знање на истом или вишем нивоу за који се
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана државни службеници Владе Републике Српске и
Министарства, који познају проблематику система здравствене заштите, док су остала два члана такође познаваоци
наведене проблематике.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-427/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

684
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09), члана 8. Закона о министарским, владиним и ду-
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гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБOР И
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за јавно здравство.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за јавно здравство прописани су Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за јавно
здравство.
III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15
дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног
одбора ЈЗУ Институт за јавно здравство објавиће се у
“Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу
“Глас Српске”.
IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за јавно здравство.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске.
VI
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-426/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

685
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09), члана 7. Закона о министарским, владиним и дугим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 1. марта
2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗВОРНИК

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за избор и именовање чланова Управног одбора
Опште болнице Зворник.
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Под критеријумима за именовање из претходног става
сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, морају испуњавати опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом
одлуком.
1. Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године
прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или
финансијском пословању који их чини неподобним за обављање дужности у наведеној установи,
- да се против њих не води кривични поступак и
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
2. Посебни услови:
- висока стручна спрема, степен првог циклуса (VII
степен), медицински, правни или економски факултет,
- познавање проблематике у области здравства,
- познавање садржаја и начина рада управног одбора.
III
Чланове Управног одбора на основу спроведеног јавног конкурса и приједлога комисије за избор именује Влада Републике Српске.
Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.
IV
У Комисију за избор именоваће се лица која имају професионално знање на истом или вишем нивоу за који се
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана државни службеници Владе Републике Српске и
Министарства, који познају проблематику система здравствене заштите, док су остала два члана такође познаваоци
наведене проблематике.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-382/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

686
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09), члана 8. Закона о министарским, владиним и дугим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 1. марта
2012. године, д о н и ј е л а ј е
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ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБOР И
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗВОРНИК

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Опште болнице Зворник.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање чланова Управног одбора Опште болнице Зворник прописани су Одлуком Владе Републике Српске о
утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Опште болнице Зворник.
III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15
дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног
одбора Опште болнице Зворник објавиће се у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.
IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор чланова Управног одбора Опште болнице Зворник.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-381/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

687
На основу члана 73. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, број 68/07), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 14. марта 2012.
године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ ЗА
ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“МЉЕЧАНИЦА” КОЗАРСКА ДУБИЦА

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за избор и именовање директора Болнице за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска
Дубица.
Под критеријумима за избор и именовање из претходног става сматрају се степен образовања, стручно знање,
радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени
овом одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним и
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другим именовањима Републике Српске, морају испуњавати опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом
одлуком.
Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године
прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или
финансијском пословању који их чини неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
- да се против њих не води кривични поступак и
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- доктор медицине - специјалиста физикалне медицине
и рехабилитације или доктор медицине - специјалиста (интегрисани студиј 360 ECTS бодова), дипломирани економиста (први циклус 240 ECTS бодова) или дипломирани
правник (први циклус 240 ECTS бодова),
- потребно стручно знање из области менаџмента у
здравству,
- 5 (пет) година радног искуства од стицања звања,
- посједовање руководећих и организационих способности, доказани резултати и успјех при обављању ранијих
руководних функција,
- програм рада и развоја здравствене установе и
- евентуална едукација из менаџмента.
III
Директора, на основу спроведеног јавног конкурса и
приједлога комисије за избор, именује Влада Републике
Српске.
Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.
IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају професионално знање на истом или вишем нивоу за који се
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана државни службеници Владе Републике Српске и
Министарства, који познају област здравствене заштите,
док су остала два члана такође познаваоци наведене проблематике.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-541/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

688
На основу члана 73. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09) члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, број 68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и дугим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 14. марта 2012. године,
донијела је
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ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ
МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “МЉЕЧАНИЦА”
КОЗАРСКА ДУБИЦА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора Болнице за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање директора Болнице за физикалну медицину и
рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица прописани
су Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора Болнице за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица.
III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15
дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора Болнице за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница”
Козарска Дубица објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.
IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор директора Болнице за физикалну медицину и рехабилитацију
“Мљечаница” Козарска Дубица.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске.
VI
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-540/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

689
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 16. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (организациони код 1546) на распоред средстава, са позиције 415200 - текући грант Пољопривредном институту Републике Српске, за 2012. годину,
у укупном износу од 700.000,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се распоредити за
сљедеће намјене:
- суфинансирање трошкова материјала, горива и енергије, у износу од 130.000,00 КМ,
- суфинансирање трошкова бруто зарада и осталих накнада запослених на реализацији програмских дјелатности,
у износу од 300.000,00 КМ,
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- суфинансирање трошкова производних услуга, у
износу од 60.000,00 КМ,
- суфинансирање нематеријалних трошкова, у износу
од 10.000,00 КМ,
- суфинансирање реконструкције и доградње пословне
зграде Пољопривредног института Републике Српске, у
износу од 200.000,00 КМ.
III
Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде да донесе правилник о начину и условима
коришћења средстава суфинансирања Пољопривредног
института Републике Српске за 2012. годину.
IV
Задужује се Пољопривредни институт Републике Српске, као корисник средстава, да Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде достави квартално извјештај о намјенском утрошку средстава.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-596/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

690
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса уређење десне
обале ријеке Требишњице и регулација водотока у Требињу, па се у ту сврху може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
- к.ч. бр. 812/3, Ораница Пијесак у површини од 114 м²,
уписана у зк. ул. бр. 1137 СП Горица, сувласништво Тупањанин (Митар) Сава са дијелом 19/60, Бокић (Перо) Гојка са дијелом 19/60, Бердовић (Владо, Тупањанин) Маре са дијелом
10/60, Тупањанин (Владо) Борике са дијелом 10/60 и Мишковић (кћи Љубице) Љиљане са дијелом 2/60, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 1743/9 Ријека Требишњица, уписана у посједовном листу број 152 КО Горица 1, корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 811/3, Ораница Блаце у површини од 123 м²,
уписана у зк. ул. бр. 1074 СП Горица, сувласништво Хамзић (Рамадан) Хајрудина из Бање Луке са дијелом 2/7, Хамзић (Рамадан) Ибрахима из Бање Луке са дијелом 1/7, Хамзић (Рамадан) Узеира из Јајца са дијелом 2/7, Рашидбеговић рођ. Хамзић Селвије из Грачанице са дијелом 1/7 и Пирић рођ. Хамзић Зарифе из Требиња са дијелом 1/7, што
одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 1743/12, Ријека Требишњица уписана у посједовном листу број 152
КО Горица 1, корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 811/1, Ливада Блаце у површини од 60 м², уписана у зк. ул. бр. 1199 СП Горица, државна својина са дијелом 1/1, право коришћења у корист Заде Хебиб удове Муја из Гацка са дијелом 1/1, што одговара к.ч. бр. 1743/15
уписана у посједовном листу број 152 КО Горица 1, корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 811/7, Ливада Блаце у површини од 2 м², уписана у зк. ул. бр. 1199 СП Горица, државна својина са дијелом 1/1, право коришћења у корист Заде Хебиб удове Му-
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ја из Гацка са дијелом 1/1, што одговара некретнинама
означеним као к.ч. бр. 1473/2 уписана у посједовном листу
број 208 КО Горица 1, посјед Хебиб Муја Салка из Требиња са дијелом 1/3 и Хебиб уд. Сајта Хасније р. Башић из
Требиња са дијелом 2/3;
- к.ч. бр. 755/5, Ријека, ријека Требишњица у површини од 161 м², јавно добро, уписана у зк. ул. бр. 36 СП Горица што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр.
1743/20 ријека Требишњица, уписана у посједовном листу
број 152 КО Горица 1 са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 755/9, Ријека Требишњица у површини од 236
м², јавно добро, уписана у зк. ул. бр. 36 СП Горица што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 1743/21 Ријека
Требишњица, уписана у посједовном листу број 152 КО Горица 1, корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 755/7, Ријека, ријека Требишњица у површини од 249 м², уписана у зк. ул. бр. 36 СП Горица, јавно добро, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр.
1483/4, Ливада Блаца Омерагуша уписана у посједовном
листу број 146 КО Горица 1, посјед Диздаревић Хусније
Ибре са дијелом ½ и Диздаревић Хусније Муриса са дијелом ½;
- к.ч. бр. 805/2, Пашњак Јасна у површини од 184 м²,
уписана у зк. ул. бр. 927 СП Горица, државна својина са
дијелом 1/1, орган управљања СО Требиње, што одговара
некретнинама означеним као к.ч. бр. 1743/24 ријека Требишњица уписана у посједовном листу број 152 КО Горица 1,
корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 804/7, Виноград Башча у површини од 14 м²,
уписана у зк. ул. бр. 1206 СП Горица, државна својина са
дијелом 1/1, право коришћења Хидроелектране на Требишњици - погон ХЕТ са дијелом 1/1, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 1743/26 ријека Требишњица,
уписана у посједовном листу број 152 КО Горица 1, корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 804/8, Пашњак Башча у површини од 128 м²,
уписана у зк. ул. бр. 269 СП Горица, државна својина са
дијелом 1/1, право коришћења Хидроелектране на Требишњици - Требиње са дијелом 1/1, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 1743/29 ријека Требишњица,
уписана у посједовном листу број 152 КО Горица 1, корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 811/13, Ливада Блаце у површини од 4 м², уписана у зк. ул. бр. 952 СП Горица, сувласништво Арсланагић (рођ. Диздаревић) Меве из Требиња са дијелом 1/3, Диздаревић (Мујо) Ханифе из Требиња са дијелом 1/3 и Бабовић (рођ. Диздаревић) Арифе-Емине из Требиња са дијелом 1/3, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр.
1743/18 ријека Требишњица уписана у посједовном листу
број 152 КО Горица 1, корисник Друштвена својина - Воде
са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 810/3, Ораница Блаца у површини од 2 м²,
уписана у зк. ул. бр. 670 СП Горица, власништво Вучуревић рођ. Бабић (Марко) Руже из Билеће-Корита са дијелом
½ и Мујдановић (Васо) Цвијете из Брчког са дијелом ½,
што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 1743/19
ријека Требишњица уписана у посједовном листу број 152
КО Горица 1, корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 809/3, Ораница Омерагина башча у површини
од 86 м², уписана у зк. ул. бр. 474 СП Горица, сувласништво Вакуф џамије из Требиња са дијелом 1/7, Диздаревић
(Хуснија) Ибра из Сарајева са дијелом 5/14, Диздаревић
(Хуснија) Муриса из Требиња са дијелом 5/14 и Шукало
(Хасан) Нермине из Сарајева са дијелом 1/7, што одговара
некретнинама означеним као к.ч. бр. 1483/6 ливада Блаца
Омерагуша уписана у посједовном листу број 146 КО Горица 1, посјед Диздаревић Хусније Ибра са дијелом ½ и
Диздаревић Хусније Муриса са дијелом ½;
- к.ч. бр. 810/4, Ораница Блаца у површини од 12 м²,
уписана у зк. ул. бр. 670 СП Горица, сувласништво Вучуревић рођ. Бабић (Марко) Руже из Билеће-Корита са дијелом ½ и Мујдановић (Васо) Цвијете из Брчког са дијелом
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½, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр.
1481/2 ливада Блаце уписана у посједовном листу број 977
КО Горица 1, посјед Бабовић Суља Изета из Требиња са
дијелом 5/6 и Бабовић Нусрета из Требиња са дијелом 1/6;
- к.ч. бр. 810/2, Ораница Блаца у површини од 8 м²,
уписана у зк. ул. бр. 670 СП Горица, сувласништво Вучуревић рођ. Бабић (Марко) Руже из Билеће-Корита са дијелом ½ и Мујдановић (Васо) Цвијете из Брчког са дијелом
½, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр.
1480/3 ливада Блаце уписана у посједовном листу број 205
КО Горица 1, посјед Хамзић Мехмеда Адема са дијелом ½
и Јусуфбеговић Мехмеда Бисере из Данске са дијелом ½;
- к.ч. бр. 811/9, Ливада Блаце у површини од 13 м², уписана у зк. ул. бр. 952 СП Горица, сувласништво Арсланагић рођ. Диздаревић Меве са дијелом 1/3, Диздаревић (Мујо) Ханифе са дијелом 1/3 и Бабовић рођ. Диздаревић Арифе-Емине са дијелом 1/3, што одговара к.ч. бр. 1743/17
Ријека Требишњица уписана у посједовном листу број 152
КО Горица 1, корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 811/11, Ливада Блаце-хауз у површини од 2 м²,
уписана у зк. ул. бр. 952 СП Горица, сувласништво Арсланагић рођ. Диздаревић Меве из Требиња са дијелом 1/3,
Диздаревић (Мујо) Ханифе из Требиња са дијелом 1/3 и
Бабовић рођ. Диздаревић Арифе-Емине из Требиња са дијелом 1/3, што одговара некретнинама уписаним у посједовном листу број 152 КО Горица 1, корисник Друштвена
својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 813/3, Пут, пут у површини од 17 м², уписана
у зк. ул. бр. 36 СП Горица, јавно добро, што одговара к.ч.
бр. 1743/6 Ријека Требишњица, уписана у посједовном листу број 152 КО Горица 1, корисник Друштвена својина Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 755/5 Ријека, ријека Требишњица у површини
од 161 м², уписана у зк. ул. бр. 36 СП Горица, јавно добро,
што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 1743/20,
уписана у посједовни лист број 152 КО Горица 1, корисник
Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 755/7, Ријека Требишњица у површини од 249
м², уписана у зк. ул. бр. 36 СП Горица, јавно добро, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 1483/4 ливада
Блаца Омерагуша, уписана у посједовном листу број 146
КО Горица 1, посјед Диздаревић Хусније Ибра са дијелом
½ и Диздаревић Хусније Муриса са дијелом ½;
- к.ч. бр. 5475/7, Пашњак ливада Блаце у површини од
71 м², уписана у зк. ул. бр. 2886 СП Требиње, државна својина са дијелом 1/1, право коришћења Омера Диздаревића
сина Махмута из Горице са дијелом ¼, Рамиза Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼, Мирсада Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼ и Азиза Диздаревића сина Махмута из Требиња са дијелом ¼, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 773/5 ливада
Блаце, уписана у посједовном листу број 311 КО Требиње
1, посјед Диздаревић Маха Омера са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 5475/10, Пашњак ливада Блаце у површини од
67 м², уписана у зк. ул. бр. 2886 СП Требиње, државна својина са дијелом 1/1, право коришћења Омера Диздаревића
сина Махмута из Горице са дијелом ¼, Рамиза Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼, Мирсада Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼ и Азиза Диздаревића сина Махмута из Требиња са дијелом ¼, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 773/8 ливада
Блаце, уписана у посједовном листу број 312 КО Требиње
1, посјед Диздаревић Маха Рамиза са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 5475/13, Пашњак ливада Блаце у површини од
79 м², уписана у зк. ул. бр. 2886 СП Требиње, државна својина са дијелом 1/1, право коришћења Омера Диздаревића
сина Махмута из Горице са дијелом ¼, Рамиза Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼, Мирсада Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼ и Азиза Диздаревића сина Махмута из Требиња са дијелом ¼, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 773/11 ливада
Блаце, уписана у посједовном листу број 308 КО Требиње
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1, посјед Деовић Вилдане рођ. Диздаревић са дијелом ½ и
Укић рођ. Диздаревић Санеле из Шведске са дијелом ½;
- к.ч. бр. 5475/16, Ливада Блаце у површини од 62 м²,
уписана у зк. ул. бр. 2886 СП Требиње, државна својина са
дијелом 1/1, право коришћења Омера Диздаревића сина
Махмута из Горице са дијелом ¼, Рамиза Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼, Мирсада Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼ и Азиза Диздаревића сина Махмута из Требиња са дијелом ¼, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 772/4 ливада Блаце
уписана у посједовном листу број 310 КО Требиње 1, посјед Диздаревић Маха Мирсада из Требиња са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 5475/18, Ливада Блаце у површини од 11 м²,
уписана у зк. ул. бр. 2886 СП Требиње, државна својина са
дијелом 1/1, право коришћења Омера Диздаревића сина
Махмута из Горице са дијелом ¼, Рамиза Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼, Мирсада Диздаревића сина Махмута из Горице са дијелом ¼ и Азиза Диздаревића сина Махмута из Требиња са дијелом ¼, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 774/5 ливада Блаце
уписана у посједовном листу број 306 КО Требиње 1, посјед Дервовић Мустафе Мурте рођ. Арсланагић са дијелом
1/1;
- к.ч. бр. 5475/4, Пашњак Блаце у површини од 231 м²,
уписана зк. ул. бр. 2272 СП Требиње, државна својина са
дијелом 1/1, право коришћења Хасана Арсланагића сина
Мујкова из Градине са дијелом 1/1, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 774/2 ливада Блаце, уписана у
посједовном листу број 306 КО Требиње 1, посјед Дервовић Мустафе Мурте рођ. Арсланагић са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 5475/20, Ливада Блаце у површини од 38 м²,
уписана у зк. ул. бр. 2267 СП Требиње, државна својина са
дијелом 1/1, право коришћења Абиде Арсланагић рођ. Диздаревић из Градине, Требиње, са дијелом 1/1, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 774/6 ливада Блаце, уписана у посједовном листу број 306 КО Требиње 1,
посјед Дервовић Мустафе Мурте рођ. Арсланагић са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 1630/25, Ријека Требишњица у површини од 8
м², уписана у зк. ул. бр. 19 СП Требиње, јавно добро, што
одговара некретнинама означеним као к.ч. бр. 2522/3 ријека Требишњица, уписана у посједовном листу број 323 КО
Требиње 1, Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 5473/2, Пашњак Блаце у површини од 98 м²,
уписана у зк. ул. бр. 20 Требиње, државна својина са дијелом 1/1, што одговара некретнинама означеним као к.ч. бр.
776/2 поток Канал Блаце, уписана у посједовном листу 323
КО Требиње 1, корисник Друштвена својина - Воде са дијелом 1/1,
- к.ч. бр. 5473/4, Пашњак Блаце у површини од 191 м²,
уписана у зк. ул. бр. 3201 СП Требиње, државна својина са
дијелом 1/1, што одговара некретнинама означеним као
к.ч. бр. 777/5 њива Блаце, уписана у посједовном листу
број 1017 КО Требиње 1, корисник Друштвена својина СО
Требиње са дијелом 1/1.
II
Корисник експропријације је Општина Требиње.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-527/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

691
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 1. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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ОД Л У КУ

V

О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

За реализацију ове одлуке задужује се Пореска управа
Републике Српске Подручни центар Бања Лука.

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња колског
пута у Новом Граду, па се у ту сврху може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
- дио к.ч. бр. 221/1 у површини од 60 м², уписана у Пл.
бр. 1352 к.о. Нови Град на име посједника: Пањковић (Перо) Анђелка са 1/1 дијела, а што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 6/63 у површини од 60 м², уписана у зк.
ул. бр. 619 к.о. Нови Град, власништво Пањковић (Перо)
Анђелке.
II
Корисник експропријације је Општинa Нови Град.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-386/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

692
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 67. став 3. и члана 68. Закона о пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 102/11), Влада Републике Српске, на сједници од 16. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-491/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

693
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 67. став 3. и члана 68. Закона о пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 102/11), Влада Републике Српске, сједници
од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ СТВАРИ ПРЕНЕСЕНИХ У СВОЈИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Прихватају се ствари-роба пренесена у својину Републике Српске, у укупној вриједности од 12.750,00 КМ, која је заплијењена у поступку принудне наплате по Рјешењу
Пореске управе ПЦ Бијељина, број: 06/1.05/0702/3-457.652/10, од 22. јануара 2010. године, код пореског обвезника
- дужника ДОО “Тимб комерц” из Бијељине, Павловића
пут бб, ЈИБ: 4400359740002.

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ИМОВИНЕ УСТУПЉЕНЕ
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I
Прихватају се ствари-роба пренесена у својину Републике Српске, у укупној вриједности од 22.444,59 КМ, која је заплијењена у поступку принудне наплате по Рјешењу
Поре ске управе Подручни центар Бања Лука број:
06/1.02/0702/3-457-9390/11-ЈР, од 21. септембра 2011. године, код пореског обвезника - дужника ДОО “ВБ тренд” из
Лакташа, Карађорђева бб, ЈИБ-4402100320008.
II
Пренесене ствари нису продате на првој и другој лицитацији, нити на директној продаји одржаним 5. децембра
2011. године, односно 15. децембра 2011. године, јер није
било заинтересованих купаца.
Врста робе која се уступа, њена количина, цијена и
вриједност дати су у пописним листама које су саставни
дио ове одлуке.
Ствари нису оптерећене.
III
Пореском обвезнику-дужнику умањује се обавеза за
једну трећину износа процијењених ствари пренесених Републици Српској.
Ствари из тачке I ове одлуке стављају се на располагање Црвеном крсту Републике Српске, Пале, Добровољних
давалаца крви 10.
IV
Одјељење за пореске обвезнике, контролу и наплату ће,
на основу рјешења о преносу ствари на Републику Српску
и ове одлуке, наложити да се изврше одговарајућа књижења у пореском књиговодству.

II
Пренесене ствари нису продате на првој, другој и трећој лицитацији, одржаним 13. августа 2010. године у 12,00
часова, 13. августа 2010. године у 13,00 часова и 27. августа 2010. године у 12,00 часова, јер није било заинтересованих купаца.
Врста ствари-робе која се уступа, њена количина, цијена и вриједност дати су у пописним листама које су саставни дио ове одлуке.
Ствари нису оптерећене.
III
Пореском обвезнику-дужнику умањује се обавеза за
једну трећину износа процијењених ствари пренесених Републици Српској. Ствари из тачке I ове одлуке стављају се
на располагање Центру за социјални рад Бијељина.
IV
Одјељење за пореске обвезнике, контролу и наплату ће,
на основу рјешења о преносу ствари на Републику Српску
и ове одлуке, наложити да се изврше одговарајућа књижења у пореском књиговодству.
V
За реализацију ове одлуке задужује се Пореска управа
Републике Српске Подручни центар Бијељина.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-521/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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ПОПИС ИМОВИНЕ КОЈА СЕ УСТУПА
Ред.
Назив - врста имовине
Јед.
бр.
која се лицитира
мјере
1.
Сто конференцијски Ambyenta
димензија 3,00 x 1,25 x 0,75 м
ком.
2.
Сто конференцијски Ambyenta
димензија 2,04 x 1,10 x 0,75 м
ком.
3.
Сто конференцијски Ambyenta
димензија 1,19 x 0,06 x 0,43 м
ком.
4.
Столови за рачунар-канцеларијски ком.
5.
Сто 2,00 x 1,00 x 0,75
ком.
6.
Кожна гарнитура двосјед и двије
фотеље Ambyenta димензија
0,90 x 0,42 x 1,43 м
ком.
7.
Ормарић канцеларијски Ambyenta
димензија 0,90 x 0,42 x 1,43 м
ком.
8.
Столови за рачунар-канцеларијски ком.
9
Ормар канцеларијски шестокрилни
3,30 x 1,80
ком.
10. Ормар канцеларијски двокрилни
0,80 x 0,54 x 2,10
ком.
11. Сто конференцијски
3,30 x 1,70 x 0,75
ком.
12. Милтифункционални уређај
Konic Minolt Magicolor proiz. 2006 ком.
13. LCD monitor LGL 1753S
ком.
14. LCD monitor LG Simens
ком.
15. Monitor Pilips 107E
ком.
16. Кућиште за рачунар
ком.
17. Штампач ласерски Samsung
ML 1610
ком.
18. Телефон ласерски марке Pilips
tip: Laser FAX 855
ком.
19. Метална каса дим.
0,60 x 0,40 x 1,10
ком.
20. Столице тапациране
ком.
21. Сто за кафић
ком.
22. Столице за кафић
ком.
23. Столице за шанк
ком.
24. Расхладна витрина хоризонтална
без стакла дужине 5 м
25. Расхладна витрина хоризонтална
без стакла дужине 3,30 м
ком.
26. Расхладна витрина хоризонтална
без стакла дужине 3,30
ком.
Укупна вриједност имовине

Цијена
КМ

Вријед.
КМ

лиц

1

300,00

300,00

1

1

300,00

300,00

1

1
4
1

130,00
30,00
250,00

130,00
120,00
250,00

1
1
1

1

550,00

550,00

1

1
2

190,00
40,00

190,00
80,00

1
1

1

450,00

450,00

1

1

90,00

90,00

1

1

300,00

300,00

1

1
1
2
2
6

450,00
90,00
75,00
20,00
50,00

450,00
90,00
150,00
20,00
300,00

1
1
1
1
1

1

100,00

100,00

1

1

100,00

100,00

1

1
8
1
24
5

150,00
35,00
60,00
25,00
30,00

150,00
280,00
60,00
600,00
150,00

1
1
1
1
1

1

3.000,00

3.000,00

1

1

2.700,00

2.700,00

1

1

1.800,00

1.800,00
12.750,00

1

кол.

694

695

На основу члана 3. став 1. Закона о производњи наоружања и војне опреме (“Службени гласник БиХ”, број 9/04),
Упутства о процедури издавања дозвола правним лицима
за производњу и ремонт наоружања и војне опреме, и начину вођења евиденције у Централном регистру (“Службени гласник БиХ”, број 36/04) и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
I
Даје се сагласност привредном друштву “Чајавец”
Професионална електромеханика а.д. у стечају Бања Лука
за обављање производње и ремонта наоружања и војне
опреме, на неограничено вријеме.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-502/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА

I
У Одлуци Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2452/10, од 2. децембра
2010. године (“Службени гласник Републике Српске”, број
129/10) у тачки I иза алинеје 17. додаjе се нова алинеја, која гласи:
- к.ч. бр. 540/161, ораница у површини 186 м², уписана
у зк. ул. бр. 2249 КО Бања Лука, друштвена својина, право
коришћења Народног одбора Општине Бања Лука са 1/1
дијела, што одговара к.ч. бр. 636/2, њива 2. класе у површини од 186 м², уписана у Пл. бр. 1407 КО Бања Лука 6,
посјед Лалић (Саве) Гојка са 1/1 дијела.
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-531/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

696
На основу члана 6. став 6. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ
ДИРЕКТНОГ УГОВОРА

1. Даје се сагласност за закључивање Директног уговора у вези са концесијама за изградњу и коришћење “Термоелектране Станари”, за експлоатацију угља на лежиштима
“Рашковац”, “Драгаловци” и “Остружња” у Станарима,
општина Добој, за експлоатацију питке и индустријске воде на лежишту “Драгаловци” општина Добој.
2. За закључивање Директног уговора из тачке 1. овог
рјешења овлашћује се др Жељко Ковачевић, министар
индустрије, енергетике и рударства.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-611/12
21. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

697
На основу члана 6. став 6. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС УГОВОРA О
КОНЦЕСИЈИ ЗA КОРИШЋЕЊЕ–ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
УГЉА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНИМ ПОЉИМА ЛЕЖИШТА
“РАШКОВАЦ”, “ДРАГАЛОВЦИ” И “ОСТРУЖЊА”
У СТАНАРИМА, ОПШТИНА ДОБОЈ

1. Даје се сагласност на Aнекс Уговора о концесији за
коришћење–експлоатацију угља на експлоатационим пољима лежишта “Рашковац”, “Драгаловци” и “Остружња” у
Станарима, општина Добој.
2. За закључивање Aнекса Уговора о концесији из тачке 1. овог рјешења овлашћује се др Жељко Ковачевић, министар индустрије, енергетике и рударства.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-612/12
21. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

698
На основу члана 6. став 6. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС III УГОВОРA
О КОНЦЕСИЈИ ЗA ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ
“ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ СТАНАРИ”

1. Даје се сагласност на Aнекс III Уговора о концесији
за изградњу и коришћење “Термоелектране Станари” у
Станарима.
2. За закључивање Aнекса III Уговора о концесији из
тачке 1. овог рјешења овлашћује се др Жељко Ковачевић,
министар индустрије, енергетике и рударства.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-613/12
21. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

699
На основу члана 6. став 6. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС II УГОВОРA О
КОНЦЕСИЈИ ЗA ИСТРАЖИВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
ПИТКЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ВОДЕ НА ЛЕЖИШТУ
“ДРАГАЛОВЦИ”, ОПШТИНА ДОБОЈ

1. Даје се сагласност на Aнекс II Уговора о концесији зa
истраживање и експлоатацију питке и индустријске воде
на лежишту “Драгаловци” општина Добој.
2. За закључивање Aнекса II Уговора о концесији из
тачке 1. овог рјешења овлашћује се др Жељко Ковачевић,
министар индустрије, енергетике и рударства.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-614/12
21. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

700
На основу члана 33. став 2. Закона о експропријацији
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта
2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
1. Влада Републике Српске сагласна је да се кориснику
експропријације, прије исплате накнаде ранијем власнику,
а у сврху изградње саобраћајнице у мјесту Чатрња, општина Градишка, дозволи ступање у посјед непокретности
означене као:
- к.ч. бр. 596/13, “Приступни пут” њива 3. класе, површине 500 м² и њива 4. класе површине 225 м², уписана у
Пл. бр. 341 КО Чатрња на име Перишић (Рајка) Новак са ½
дијела и Перишић (Рајка) Миливоје са ½ дијела, стварно и
фактичко власништво Перишић (Рајка) Новак са ½ дијела,
Перишић (Миливоја) Биљане са ¼ дијела и Перишић (Миливоја) Маре са ¼ дијела.
2. Прије предаје у посјед експроприсаних непокретности првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су
потребни за одређивање накнаде за експроприсане непокретности.
3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже његово извршење.
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4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-414/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

701
На основу члана 33. став 3. Закона о експропријацији
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта
2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
1. Влада Републике Српске сагласна је да се кориснику
експропријације, прије коначности рјешења о експропријацији, а у сврху изградње одводних канала на ауто-путу Градишка - Бања Лука, дозволи ступање у посјед непокретности означене као:
- к.ч. бр. 101/2 (н.п.796/2) зв. “Пољице”, њива 3. класе
у површини од 844 м², уписана у зк. ул. бр. 6 КО Кобатовци, гдје је као сувласник уписан Пећанац (Јована) Ђурађ са
1/24 сувласничка дијела и остали сувласници са различитим сувласничким дијеловима, а по катастарском операту
уписана у Пл. бр. 177 КО Кобатовци као посјед Пећанац
(Јована) Милана са 1/1 дијела, а стварно и фактичко власништво Пећанац (Рајко) Зорана са 1/1 дијела.
2. Прије предаје у посјед експроприсаних непокретности првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су
потребни за одређивање накнаде за експроприсане непокретности.
3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже његово извршење.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-415/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 33. став 3. Закона о експропријацији
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
1. Влада Републике Српске сагласна је да се кориснику
експропријације, прије коначности рјешења о експропријацији, а у сврху изградње одводних канала на ауто-путу Градишка - Бања Лука, дозволи ступање у посјед непокретности означене као:
- к.ч. бр. 1015/3 зв. “Поткућница”, ливада 3. класе у површини од 1233 м², уписана у Пл. бр. 880 КО Романовци, гдје
је као посједник уписан Миљановић (Саве) Жељко са са 1/1
дијела, његово стварно и фактичко власништво са 1/1 дијела.
2. Прије предаје у посјед експроприсаних непокретности првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су
потребни за одређивање накнаде за експроприсане непокретности.
3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже његово извршење.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-595/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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703
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 156. ст. 2. и 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11), Влада Републике Српске, на сједници од
14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
1. Одобрава се уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике у бившим државним
предузећима, акционарским друштвима и земљорадничким задругама, који са стажом осигурања за који ће бити
уплаћен допринос испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију до 31. децембра 2012. године.
2. Уплата доприноса ће се извршити из средстава за социјално збрињавање радника, након усаглашавања износа
између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Комисије за социјално збрињавање радника.
3. Задужује се Фонд за пензијско и инвалидско осигурање да за обвезнике уплате доприноса, правне сљедбенике, односно осигуранике, уколико нема обвезника, објави
јавни позив за коришћење наведених средстава.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-550/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

704
На основу члана 27. Закона о концесијама (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 14. марта 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЈЕЛУ
КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Утврђује се јавни интерес за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта укупне површине
12,6580 хектара на подручју општине Бијељина, које је
означено као: к.ч. бр. 1220/2 њива 5. класе, површине
26739 m² и к.ч. бр. 1223/1 њива 5. класе, површине 99841
m², обје уписане у посједовни лист број 898/1 у катастарској општини Љељенча, ради остваривања права обављања
воћарско-виноградарске пољопривредне производње.
2. Концесија за обављање пољопривредне производње
на подручју општине Бијељина из тачке 1. овог рјешења
додијелиће се на основу јавног позива, у складу са одредбама чл. 23. до 26. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09).
3. За реализацију овог рјешења задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-568/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

705
На основу члана 27. став 5. Закона о концесијама
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и
92/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 1. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЈЕЛУ
КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УГЉА НА ЛЕЖИШТИМА
“БОГУТОВО СЕЛО” И “УГЉЕВИК ИСТОК”,
ОПШТИНА УГЉЕВИК

1. Утврђује се јавни интерес за додјелу концесије за коришћење угља на лежиштима “Богутово Село” и “Угљевик
Исток”, општина Угљевик.
2. Концесија за коришћење угља на лежиштима из тачке 1. овог рјешења додијелиће се у складу са одредбама
члана 27а. став 2. Закона о концесијама.
3. За реализацију овог рјешења задужује се Министарство индустрије, енергетике и рударства.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-555/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у складу са Закључком Владе Републике Српске,
број: 04/1-012-2-3285/11, од 29. децембра 2011. године,
Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ПЛАТФОРМЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

1. Именује се Одбор Платформе Републике Српске за
смањење ризика од катастрофа, у сљедећем саставу:
1) Антон Касиповић, потпредсједник Владе Републике
Српске,
2) Александар Врањешевић - Министарство унутрашњих послова,
3) Миланка Шопин - Министарство управе и локалне
самоуправе,
4) Жељко Ћулум - Министарство финансија,
5) Вид Копања - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
6) Марија Ђукић - Министарство просвјете и културе,
7) Милан Латиновић - Министарство здравља и социјалне заштите,
8) Милан Цвијић - Министарство индустрије, енергетике и рударства,
9) Јована Чаркић - Министарство за економске односе
и регионалну сарадњу,
10) мр Драган Јевтић - Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију,
11) Наташа Костић - Министарство саобраћаја и веза,
12) Милимир Додер - Републичка управа цивилне заштите,
13) Зоран Божовић - Републички хидрометеоролошки
завод,
14) Миле Међед - Ватрогасни савез Републике Српске,
15) Миро Калем - Специјализована јединица цивилне
заштите за заштиту и спашавање са висина,
16) Борислав Трнинић - Специјализована јединица цивилне заштите за заштиту и спашавање на води и под водом,
17) Ђоко Михајловић - Црвени крст Републике Српске.
2. Задатак Одбора је:
- Израда сопствене платформе за смањење ризика од
катастрофа у складу са Акционим планом Хјого оквирног
плана за дјеловање у периоду 2012-2015. год.
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- Обезбјеђење усклађености ангажовања свих субјеката на свим нивоима, од локалне самоуправе до државног
нивоа у циљу смањења ризика од катастрофа.
- Процјена и утврђивање свих врста ризика, коришћењем Процјене угрожености Републике Српске од катастрофа.
- Дефинисање и утврђивање најбољег начина одговора
на уочене пријетње и ризике од могућих катастрофа на читавој територији Републике Српске.
- Указивање на неопходност одговорног приступа планирању и дјеловању у оквиру свих развојних области.
- Смањење ризика од катастрофа системским дјеловањем, кроз све економске и друштвене активности, као и
препознавање ризика који се могу јавити новим развојним
активностима.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-577/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 5.
Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), Влада Републике Српске,
у функцији Скупштине “Sky Srpska” а.д. Бања Лука, на
сједници од 1. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
“SKУ SRPSKA” АД БАЊА ЛУКА

1. Именују се в.д. чланова Надзорног одбора “Skу Srpska” а.д. Бања Лука, на период од 60 дана, и то:
1) Бранислава Милекић, дипломирани економиста,
2) Мирослав Вујатовић, дипломирани инжењер саобраћаја и
3) Момчило Цвијановић, дипломирани економиста.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-388/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Скупштине,
Александар Џомбић, с.р.

708
На основу члана 5. тачка ђ. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и
78/11), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине
акционара ЈП Завод за уџбенике и наставна средства, а.д.
Источно Сарајево, на сједници од 8. марта 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА АД
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Др Славиша Ковачевић разрјешава се дужности
предсједника Надзорног одбора ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Сарајево.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-578/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Скупштине,
Александар Џомбић, с.р.
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РЈЕШЕЊЕ

709
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 7. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНАТА
У УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

1. Разрјешава се Младен Мандић дужно сти
представникa студената у Управном одбору Јавне установе
Студентски центар Пале.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-492/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 7.
Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРЕДСТАВНИКА
СТУДЕНАТА У УПРАВНИ ОДБОР ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе
Студентски центар Пале, из реда студената:
1) Илија Лончар и
2) Игор Ковачевић.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог
рјешења траје једну годину.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-467/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

711
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 41/03), Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе Дјечије позориште Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 10/12) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
чланова Управног одбора Јавне установе Дјечије позориште Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 10/12), Влада Републике Српске, на сједници
од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именује се Комисија за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавне установе Дјечије позориште Републике Српске, у сљедећем саставу:
1) Добринка Максимовић - Министарство просвјете и
културе,
2) Весна Јанковић - Министарство просвјете и културе,
3) Дина Зорић - Министарство просвјете и културе,
4) Саша Терзић - глумац,
5) Ранко Павловић - писац.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да размотри приспјеле пријаве на Конкурс, сачини листу кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, обави интервју са кандидатима и предложи листу кандидата Влади
на разматрање и доношење коначне одлуке.
3. Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Министарство просвјете и културе.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-495/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

712
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 41/03), Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Јавне установе
Дјечије позориште Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 10/12) и Одлуке о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне
установе Дјечије позориште Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 10/12), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈЕ
ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именује се Комисија за избор и именовање директора Јавне установе Дјечије позориште Републике Српске, у
сљедећем саставу:
1) Добринка Максимовић - Министарство просвјете и
културе,
2) Весна Јанковић - Министарство просвјете и културе,
3) Дина Зорић - Министарство просвјете и културе,
4) Саша Терзић - глумац,
5) Ранко Павловић - писац.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да размотри приспјеле пријаве на Конкурс, сачини листу кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, обави интервју са кандидатима и предложи листу кандидата Влади
на разматрање и доношење коначне одлуке.
3. Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Министарство просвјете и културе.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-494/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка
б) Закона о државним службеницима (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сјед ни ци од 8. марта 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Радмила Михић, дипломирани економиста, разрјешава се дужности помоћника министра за Ресор за управљање инвестицијама у Министарству финансија.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-397/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ
ИНВЕСТИЦИЈАМА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Радмила Михић, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор
за управљање инвестицијама у Министарству финансија
Републике Српске, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-398/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка б) Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Драгана Алексић, дипломирани економиста, разрјешава се дужности помоћника министра за Ресор за управљање дугом у Министарству финансија.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-396/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА
УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Драгана Алексић, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор
за управљање дугом у Министарству финансија Републике
Српске, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-395/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка
а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сјед ници од 1. марта 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
ЗА РЕСОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У МИНИСТАРСТВУ
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Миланка Шопин, дипломирани правник, разрјешава
се дужности помоћника министра за ресор локалне самоуправе у Министарству управе и локалне самоуправе.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-474/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 1. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Миланка Шопин, дипломирани правник, поставља
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор локалне самоуправе у Министарству управе и локалне самоуправе, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-475/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 1. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР УПРАВЕ У
МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У
МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И
РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У РЕСОРУ ЗА РЕГИОНАЛНУ И
ИНСТИТУЦИОНАЛНУ САРАДЊУ

1. Радана Даљевић, дипломирани правник, поставља се
за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор управе у Министарству управе и локалне самоуправе, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-473/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У
МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И
РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У РЕСОРУ ЗА ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ

1. Слободанка Дубравац, дипломирани економиста, поставља се за помоћника министра за економске односе и
регионалну сарадњу у Ресору за економску сарадњу, на период од пет година.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-513/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ

1. Јована Чаркић, дипломирани правник, поставља се
за помоћника министра за економске односе и регионалну
сарадњу у Ресору за регионалну и институционалну сарадњу, на период од пет година.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-515/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
117/11), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА
ЕНЕРГЕНТЕ У МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ,
ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Јасна Лукић поставља се за в.д. помоћника министра
за енергенте у Министарству индустрије, енергетике и рударства до окончања поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-449/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
117/11), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У
МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И
РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У РЕСОРУ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ У МИНИСТАРСТВУ
ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Борис Тучић, магистар политичких наука, поставља
се за помоћника министра за економске односе и регионалну сарадњу у Ресору за европске интеграције, на период од
пет година.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

1. Милан Баштинац поставља се за в.д. помоћника министра за електроенергетику у Министарству индустрије,
енергетике и рударства до окончања поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-514/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Број: 04/1-012-2-448/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08 и 117/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23.
фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ
ЗА ФАРМАЦИЈУ У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Мр ph. Ванда Марковић Пековић разрјешава се дужности помоћника министра у Сектору за фармацију, у
Министарству здравља и социјалне заштите Републике
Српске, због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-447/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1. Прим. др Амела Лолић поставља се за вршиоца дужности помоћника министра у Сектору за здравствену заштиту, у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-444/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
117/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара
2012. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08 и 117/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23.
фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА ФАРМАЦИЈУ
У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ
ЗА СОЦИЈАЛНУ, ПОРОДИЧНУ И ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ У
МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Мр ph. Ванда Марковић Пековић поставља се за вршиоца дужности помоћника министра у Сектору за фармацију, у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

1. Мр Љубо Лепир разрјешава се дужности помоћника
министра у Сектору за социјалну, породичну и дјечију заштиту, у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-446/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Број: 04/1-012-2-433/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08 и 117/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23.
фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
117/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара
2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У МИНИСТАРСТВУ
ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА СОЦИЈАЛНУ,
ПОРОДИЧНУ И ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ У МИНИСТАРСТВУ
ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ

1. Прим. др Амела Лолић разрјешава се дужности помоћника министра у Сектору за здравствену заштиту, у
Министарству здравља и социјалне заштите Републике
Српске, због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

1. Мр Љубо Лепир поставља се за вршиоца дужности
помоћника министра у Сектору за социјалну, породичну и
дјечију заштиту, у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-445/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Број: 04/1-012-2-432/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
117/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара
2012. године, д о н и ј е л а ј е

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08 и 117/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23.
фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА
ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Никола Двизац, дипл. правник, разрјешава се дужности секретара Министарства здравља и социјалне заштите
Републике Српске, због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-431/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
117/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара
2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА
МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Никола Двизац, дипл. правник, поставља се за вршиоца дужности секретара Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-430/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 1. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ

1. Драгомир Кутлија, дипломирани правник, поставља
се за вршиоца дужности директора Агенције за државну
управу, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-557/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР
БИЈЕЉИНА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Снежана Наћић, дипломирани економиста, поставља
се за вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Бијељина у Пореској управи, до окончања поступка постављења, односно до 90 дана.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-394/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 10. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и
78/11), чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и тачком 22. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа “Робне резерве Републике Српске” а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-2749/11, од 1. децембра 2011. године, Влада Републике Српске, на сједници од
1. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ” АД БАЊА ЛУКА

1. Радован Самарџија, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа
“Робне резерве Републике Српске” а.д. Бања Лука на период до 60 дана и спровођења поступка јавне конкуренције
избора директора у складу са законом.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-472/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 87. став 4. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и члана 26. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ГЛАВНОГ РЕПУБЛИЧКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ИНСПЕКТОРА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Данислав Драшковић, дипломирани инжењер саобраћаја, поставља се за помоћника директора - главног републичког саобраћајног инспектора у Републичкој управи
за инспекцијске послове, на период од пет година.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-450/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 87. став 4. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и члана 26. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ГЛАВНОГ РЕПУБЛИЧКОГ УРБАНИСТИЧКОГРАЂЕВИНСКОГ И ЕКОЛОШКОГ ИНСПЕКТОРА
У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

1. Драган Мијовић, дипломирани инжењер грађевинарства, поставља се за помоћника директора - главног републичког урбанистичко-грађевинског и еколошког инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове, на период од пет година.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-451/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 87. став 4. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и члана 26. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ГЛАВНОГ РЕПУБЛИЧКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ
ИНСПЕКТОРА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Десимир Миљић, доктор медицине, поставља се за
помоћника директора - главног републичког здравственог
инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове,
на период од пет година.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-452/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 87. став 4. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и члана 26. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ГЛАВНОГ РЕПУБЛИЧКОГ ТРЖИШНОГ ИНСПЕКТОРА У
РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Борка Суртов, дипломирани економист, поставља се
за помоћника директора - главног републичког тржишног
инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове,
на период од пет година.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-453/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 87. став 4. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и члана 42. Закона о држав-
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ним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА - ГЛАВНОГ РЕПУБЛИЧКОГ
ИНСПЕКТОРА ЗА ХРАНУ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Пејо Ђурашиновић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, поставља се за вршиоца дужности
помоћника директора - главног републичког инспектора за
храну у Републичкој управи за инспекцијске послове, на
период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-517/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 87. став 4. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и члана 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА - ГЛАВНОГ РЕПУБЛИЧКОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИНСПЕКТОРА У РЕПУБЛИЧКОЈ
УПРАВИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Ђука Папић, дипломирани инжењер пољопривреде,
поставља се за вршиоца дужности помоћника директора главног републичког пољопривредног инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове, на период до 90
дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-518/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске”, број 68/07), Влада Републике Српске, на сједници
од 1. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “АКАДЕМСКА И ИСТРАЖИВАЧКА
МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” - SARNET
БАЊА ЛУКА

1. Жељко Брстило, дипломирани инжењер, разрјешава
се дужности вршиоца дужности директора Јавне установе
“Академска и истраживачка мрежа Републике Српске” Sarnet Бања Лука.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Број: 04/1-012-2-463/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 4. став 2. Закона о ми-
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нистарским владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
25/03) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), Влада Републике Српске, на сједници од 1. марта 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “АКАДЕМСКА И ИСТРАЖИВАЧКА
МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” - SARNET
БАЊА ЛУКА

1. Ђорђе Поповић, дипломирани инжењер саобраћаја,
именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе
“Академска и истраживачка мрежа Републике Српске” Sarnet Бања Лука, на период до 2 (два) мјесеца.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Број: 04/1-012-2-464/12
1. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
ЗВОРНИК

1. Др Милорад Дрљевић разрјешава се дужности директора Опште болнице Зворник због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-429/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), члана
4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од
23. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗВОРНИК

1. Др Милорад Дрљевић именује се за вршиоца дужности директора Опште болнице Зворник, на период од два
мјесеца.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-428/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године,
донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА СЛИЈЕПА И
СЛАБОВИДА ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бранко Сузић, из Бање Луке, разрјешава се дужности
вршиоца дужности директора Специјалне библиотеке за
слијепа и слабовида лица Републике Српске.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-512/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03), Влада Републике Српске, на сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА СЛИЈЕПА И
СЛАБОВИДА ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Миломир Мартић, доктор социолошких наука, именује се за вршиоца дужности директора Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске, на
период до 60 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-511/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 266. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и 58/09) и
члана 10. тачка 2. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 50/10), Влада Републике Српске, на сједници од 23. фебруара 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
У ДРУШТВУ КП “ПОЛЕТ” АД СРЕБРЕНИЦА

1. Миладин Драгичевић разрјешава се дужности представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у
Скупштини друштва капитала КП “Полет” а.д. Сребреница.
2. Ставља се ван снаге Рјешење Владе Републике Српске, број: 04/1-012-1428/08, од 22. маја 2008. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-592/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

713
На основу члана 14. ст. 3. и 4. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 3/12) и члана 82. став 2. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар породице,
омладине и спорта д о н о с и
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П РА В И Л Н И К
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми расподјеле буџетских средстава, поступак избора програма и
пројеката у области подршке породици, те оцјењивање и
вредновање програма и пројеката у области подршке породици.
Члан 2.
Основ за реализацију програма и пројеката у области
подршке породици чини годишњи оперативни програм рада Министарства породице, омладине и спорта (у даљем
тексту: Министарство), као и оперативни програми рада
које доносе Савјет за демографску политику Републике
Српске, Савјет за дјецу Републике Српске и Савјет за борбу против насиља у породици Републике Српске.
Члан 3.
Основ за планирање средстава у буџету Републике
Српске (у даљем тексту: Република) и учешће у финансирању пројеката и програма из буџета Републике чине појединачни пројекти и програми наведени у члану 2. овог правилника.
Члан 4.
Програми и пројекти у области подршке породици могу бити предложени од регистрованог правног лица, који
својим радом доприноси стварању и побољшању услова за
развој здравих породица, промовише породичне вриједности и одговорно родитељство, доприноси борби против насиља у породици, развија програме и учествује у обуци
стручњака који раде са дјецом, младимa и породицама ради подизања квалитета породичног живота, доприноси
стварању услова за повећање наталитета, брине о старима,
те друге мјере за унапређивање демографске политике у
Републици.
Члан 5.
(1) Програми и пројекти из области подршке породици
су од општег интереса за Републику и финансирају се из
буџета Републике планираних за Министарство, и то на
сљедећим позицијама:
а) расходи за примјену Стратегије за развој породице у
Републици,
б) пројекти и програмске активности Савјета за демографску политику Републике,
в) пројекти и програмске активности Савјета за дјецу
Републике,
г) текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице,
д) трансфери удружењима и организацијама за афирмацију породице,
ђ) трансфери Фонду за дјечју заштиту - “Фонд треће и
четврто дијете” и
е) дознаке за збрињавање жртава насиља у породици.
(2) Финансирање програма и пројеката из области подршке породици вршиће се у складу са расположивим
средствима у буџету Републике, планираних за Министарство.
Члан 6.
Грантови, позиције и дознаке за расподјелу средстава
буџета Републике утврђују се на сљедећи начин:
а) позиција из члана 5. став 1. тачка а) овог правилника намијењена је за финансирање програма и пројеката
предвиђених Стратегијом за развој породице у Републици,
б) позиције из члана 5. став 1. т. б) и в) овог правилника намијењене су за финансирање Савјета за демографску
политику Републике и Савјета за дјецу Републике,
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в) позиције из члана 5. став 1. т. г) и д) овог правилника намијењене су за финансирање програма и пројеката
владиног и невладиног сектора,
г) позиција из члана 5. став 1. тачка ђ) овог правилника намијењена је за реализацију пројекта “Фонд треће и четврто дијете” и
д) позиција из члана 5. став 1. тачка е) овог правилника намијењена је за реализацију збрињавања жртава насиља у породици.
Члан 7.
(1) Пријављени програми и пројекти из члана 6. овог
правилника треба да испуњавају сљедеће услове, и то да:
а) су од општег интереса за Републику и јединицу локалне самоуправе,
б) доприносе развоју породице и подизању квалитета
породичног живота,
в) промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство,
г) доприносе повећању наталитета у Републици,
д) доприносе спречавању насиља у породици и збрињавању жртава насиља у породици,
ђ) развијају програме и учествују у обуци стручњака
који раде са дјецом и
е) доприносе бризи о старима.
(2) Изузетак од става 1. овог члана је финансирање
пројекта из члана 6. тачка г) овог правилника, које се врши
у складу са Одлуком о одобрењу пласмана средстава за
сваку буџетску годину, а у складу са расположивим средствима на тој позицији.
Члан 8.
(1) Финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области породице врши се по потреби, изузев пројеката и програма из члана 6. тачка в) овог правилника које су намијењене за финансирање програма и пројеката
владиног и невладиног сектора, чије финансирање и суфинансирање се врши полугодишње на основу јавног конкурса.
(2) Конкурси се расписују тако што се први конкурс
расписује најкасније до истека другог квартала текуће године, а други конкурс најкасније до истека четвртог квартала текуће године.
(3) Конкурс из става 1. овог члана објављује се у јавним гласилима и на интернет страници Министарства и
отворен је за подношење захтјева 30 дана од дана објављивања.
(4) Пријава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката врши се на прописаном Обрасцу који се налази у Прилогу број 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
(5) Уз Пријаву из става 4. овог члана потребно је доставити и документацију о програму и пројекту, која обавезно
садржи:
а) представљен програм и пројекат у области подршке
породици,
б) податке о популацији којој је намијењен,
в) циљеве програма и пројекта,
г) вријеме трајања програма и пројекта,
д) мјесто извођења или мјеста извођења и
ђ) финансијски план трошкова за извршавање предложеног програма или пројекта, са подацима о укупним трошковима извршења програма или пројекта, са назначеним
средствима која ће се обезбиједити из властитих и других
извора, те назначити износ средстава која се потражују од
Министарства.
(6) У разматрање се узимају само комплетни захтјеви.
(7) Изузетно, када су у питању подршке хуманитарним
активностима, може се одобрити финансирање без конкурса.
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Члан 9.
Оцјењивање и вредновање програма и пројеката из области породице вршиће се на основу сљедећих критеријума:
а) допринос програма и пројеката у промоцији развоја
породице и породичних вриједности, те подизање квалитета породичног живота,
б) допринос програма и пројеката за стварање услова
за подизање наталитета,
в) допринос програма и пројеката здравственој, социјалној, васпитној и образовној компоненти,
г) допринос програма и пројеката заштите од насиља у
породици,
д) усмјереност ефеката програмских и пројектних активности према рјешавању проблема који су од интереса за
већи број грађана, односно породица и младих,
ђ) властито учешће у финансирању и
е) квалитет програмске и пројектне пријаве.
Члан 10.
(1) Министар рјешењем именује Комисију чији је задатак да на основу утврђених услова и критеријума из члана
7. став 1. и члана 9. овог правилника да приједлог за расподјелу средстава за финансирање програма и пројеката из
области породице.
(2) Комисија има три члана, од којих су:
а) два члана из Министарства и
б) један члан из институције или организације која се
бави питањима у вези са подршком породици и промовисању породичних вриједности.
(3) Лице које је на било који начин учесник програмске
активности, а члан је Комисије не може учествовати у рангирању и вредновању тог програма и пројекта и дужно је
да на вријеме обавијести Комисију о томе.
Члан 11.
(1) Задатак чланова Комисије је да на основу критеријума наведених у члану 7. у ставу 1. и члану 9. овог правилника појединачно процијене и вреднују поднесене програме и пројекте, те да објективним приступом изврше стручно вредновање и рангирање пријављених програма и пројеката.
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(2) На основу приједлога Комисије из става 1. овог члана, утврђује се коначна листа за расподјелу средстава.
Члан 12.
(1) Комисија министру доставља извјештај у писаној
форми, у року од 15 дана од дана завршетка јавног конкурса, са приједлогом и образложењем вреднованих програма
и пројеката.
(2) Министар ће разријешити члана Комисије који се
не буде придржавао задатака наведених у рјешењу или
уколико се утврди да је члан Комисије на било који начин
у сукобу интереса приликом процјењивања програма и
пројеката.
(3) Министар доноси рјешење о одобравању средстава
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката,
након спроведеног конкурса у складу са мјесечно расположивим средствима, на ставци за подршку програмским активностима намијењеним програмима и пројектима из
члана 7. став 1. овог правилника.
Члан 13.
(1) Корисници средстава дужни су да на прописаним
обрасцима поднесу Министарству финансијски извјештај
и наративни извјештај о утрошеним средствима у року од
60 дана, који се налазе у прилозима бр. 2. и 3. овог правилника, а који чине његов саставни дио.
(2) Начин утрошка додијељених средстава и достављање извјештаја о томе представља један од мјерила за поновно учешће корисника у расподјели.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима и критеријумима за финансирање
програма у области породице (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06 и 64/07).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 20.05/020-75/12
3. фебруара 2012. године
Бања Лука

Министар,
Нада Тешановић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Закона о заштити на раду
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 и 13/10) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), министар рада и борачко-инвалидске заштите
доноси

П РА В И Л Н И К
О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ
РАД НА РАДНОМ МЈЕСТУ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се минимални захтјеви
које послодавац треба да испуни у обезбјеђивању примјене превентивних мјера за безбједан и здрав рад на радном
мјесту.
Члан 2.
(1) Радно мјесто, у смислу овог правилника, јесте простор намијењен за обављање послова код послодавца - у
објекту намијењеном за радне и помоћне просторије или у
објекту намијењеном за рад на отвореном простору или на
отвореном простору, у којем радник борави или има приступ у току рада и који је под непосредном или посредном
контролом послодавца.
(2) Радне просторије и простор намијењен за рад на
отвореном, у смислу овог правилника, јесу просторије и
простор у којима се обављају процеси рада.
(3) Помоћне просторије, у смислу овог правилника, јесу просторије које су намијењене за хигијенске, санитарне
и друге потребе радника, као што су просторије за одмор,
санитарне просторије, просторије за пружање прве помоћи
или просторије за повремено загријавање радника.
Члан 3.
Овај правилник не примјењује се на:
а) саобраћајна средства − возила и транспортна средства,
б) привременa или покретна радна мјеста,
в) надземну и подземну експлоатацију руда и дубинско
бушење,
г) пловила за улов рибе,
д) пољопривредно, шумско и друго земљиште на којем
послодавци обављају дјелатност, a који су удаљени од њихових објеката намијењених за радне и помоћне просторије или објеката намијењених за рад на отвореном простору.

  /   ":
  
  
___________________________

Члан 4.
Послодавац ће обезбиједити радницима рад на радном
мјесту на којем су спроведене мјере за безбједан и здрав
рад утврђене овим правилником.
II - МЈЕРЕ ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ РАД
НА РАДНОМ МЈЕСТУ
Члан 5.
Радна мјеста морају да буду организована тако да се
узме у обзир приступачност радног мјеста радницима са
инвалидитетом, нарочито у погледу врата, пролаза, степеништа, помоћних просторија.
Члан 6.
Да би се заштитило здравље и омогућио безбједан рад
радника, послодавац ће обезбиједити:
а) да саобраћајне површине намијењене за кретање возила и лица (у даљем тексту: саобраћајне површине) ка излазима за евакуацију у случају опасности, као и сами излази, увијек буду слободни,
б) да се редовно врши техничко одржавање радног мјеста и опреме за рад,
в) да се одмах отклоне сви уочени недостаци који могу
да утичу на безбједност и здравље на раду,
г) да се радно мјесто и опрема за рад, а нарочито опрема и уређаји за откривање и гашење пожара и провјетравање на радним мјестима у затвореном простору, редовно чисти и одржава на задовољавајућем нивоу хигијене,
д) да се редовно одржава и провјерава исправност опреме и уређаја намијењених за спречавање или отклањање опасности и/или штетности, а нарочито опреме навeдeне у Мјерама за безбједан и здрав рад на радном мјесту.
Члан 7.
Послодавац ће радницима или њиховим представницима за безбједност и здравље на раду омогућити да имају
увид у све информације које се односе на безбједност и
здравље на раду, а нарочито о мјерама које се предузимају
у циљу остваривања безбједних и здравих услова за рад на
радном мјесту.
Члан 8.
Послодавац и радници и/или њихови представници за
безбједност и здравље на раду ће сарађивати у активностима које се односе на рјешавање питања безбједности и
здравља на радном мјесту.
Члан 9.
Објекти намијењени за радне и помоћне просторије, као
и објекти намијењени за рад на отвореном морају да имају
структуру и стабилност која одговара њиховој намјени.
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1. Инсталације
Члан 10.
(1) Електричне инсталације морају да буду пројектоване и постављене тако да не представљају опасност која може бити узрок пожара или експлозије.
(2) Сва лица морају да буду заштићена од опасног дејства електричне струје, односно од опасности од директног или индиректног додира инсталација и опреме под напоном.
(3) При пројектовању, постављању и избору материјала и заштитних уређаја мора се узети у обзир висина напона, спољашњи утицаји и компетентност лица која имају
приступ дијеловима инсталација.
(4) Електричне инсталације, а нарочито оне које су
изложене спољашњим утицајима, морају се редовно прегледати и одржавати у исправном стању.
Члан 11.
(1) Инсталације за развођење флуида, као што су: компримовани ваздух, гасови, паре, воде, технолошки раствори и течности, морају да буду пројектоване и постављене
тако да не представљају опасност која може бити узрок пожара или експлозије.
(2) Сва лица морају да буду заштићена од опасног
и/или штетног дејства флуида који се разводи инсталацијом, односно од ризика насталих опасним и/или штетним
дјеловањем флуида.
(3) Инсталације за развођење флуида, а нарочито инсталације којима се разводе запаљиви, експлозивни, отровни или загушљиви флуиди, морају се редовно прегледати и
одржавати у исправном стању.
2. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у
случају опасности
Члан 12.
(1) Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности морају увијек да буду слободни и омогућавају излаз најкраћом саобраћајном површином до безбједног подручја.
(2) У случају опасности, радницима мора да буде обезбијеђена благовремена и безбједна евакуација са свих радних мјеста.
Члан 13.
(1) Број, распоред и величина саобраћајних површина
и излаза за евакуацију у случају опасности зависе од врсте
опреме за рад која се користи, величине објекта у којем се
налазе радна мјеста и највећег броја лица којa могу бити
присутнa у објекту.
(2) Врата за евакуацију у случају опасности морају се
отварати у правцу излаза из објекта.
(3) Коришћење клизних или ротационих врата као врата за евакуацију у случају опасности није дозвољено.
(4) Врата за евакуацију у случају опасности не смију
бити блокирана на такав начин да их свако лице које треба
да их користи не може лако и брзо отворити.
(5) Саобраћајне површине и излази за евакуацију морају да буду обиљежени одговарајућим ознакама, у складу са
прописима о безбједности и здрављу на раду и ознаке морају да буду постављене на одговарајућим мјестима и постојане.
(6) Врата за евакуацију у случају опасности не смију да
буду закључана.
(7) Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности, као и саобраћајне површине и врата која
омогућавају приступ њима, морају бити слободни од било
каквих препрека тако да се могу користити у сваком тренутку без сметњи.
(8) Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности који захтијевају освјетљење морају имати
безбједносно освјетљење одговарајућег интензитета у слу-
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чају престанка општег освјетљења, односно престанка
снабдијевања електричном енергијом.
3. Откривање и гашење пожара
Члан 14.
Откривање и гашење пожара мора да буде обезбијеђено у складу са прописима о заштити од пожара.
Члан 15.
(1) У зависности од величине и намјене објекта, опреме за рад, физичких и хемијских карактеристика присутних материја и највећег могућег броја присутних лица у
објекту, на радним мјестима мора се обезбиједити довољан
број уређаја и инсталација за гашење пожара и, гдје је то
потребно, за откривање и јављање пожара.
(2) Опрема за гашење пожара која није уграђена мора
да буде лако доступна и једноставна за употребу.
(3) Опрема мора да буде обиљежена одговарајућим
ознакама, које морају бити постојане и постављене на
одговарајућим мјестима.
4. Провјетравање на радним мјестима у затвореном
простору
Члан 16.
На радним мјестима у затвореном простору мора да буде обезбијеђена довољна количина свјежег ваздуха, узимајући у обзир радне методе и активности, односно послове
који се обављају у процесу рада и физичке напоре који се
захтијевају од радника.
Члан 17.
Послодавац ће обезбиједити да се опрема и уређаји намијењени за провјетравање на радним мјестима у затвореном простору редовно чисте и одржавају на задовољавајућем нивоу хигијене.
Члан 18.
(1) У случају да се користи систем вјештачког провјетравања, тај систем мора да се одржава у исправном стању.
(2) Систем за вјештачко провјетравање ваздуха мора да
буде опремљен уређајем за јављање квара.
(3) Ако се користе уређаји за климатизацију или вентилацију, рад тих уређаја не смије изазивати непријатност
радницима усљед повећане брзине струјања ваздуха.
(4) Све наслаге прашине и нечистоће у уређајима за
климатизацију или вентилацију, које могу да угрозе здравље радника усљед загађења ваздуха, морају да буду одмах
уклоњене.
5. Температура у радним и помоћним просторијама
Члан 19.
(1) У току рада температура у радним и помоћним просторијама у којима се налазе радна мјеста мора да буде одговарајућа, у зависности од метода рада и активности, као
и физичког оптерећења радника, осим на радним мјестима
на којима је условљена технолошким процесом.
(2) Температура у просторијама за одмор, просторијама за раднике који су на дужности, у санитарним просторијама и просторијама за пружање прве помоћи мора да буде одговарајућа, у складу са намјеном тих просторија.
(3) Прозори, кровни прозори и стаклене преграде морају да буду изведени тако да спречавају прекомјерно дејство сунчеве свјетлости на радном мјесту, у зависности од
природе послова.
(4) Температура, релативна влажност и брзина струјања ваздуха у радним просторијама морају да буду у складу
са вриједностима наведеним у Табели 1. Прилога, који је
саставни дио овог правилника.
Члан 20.
(1) За раднике који обављају послове у магацинима,
складиштима, хладњачама или на отвореном простору морају се осигурати посебне просторије за повремено загријавање.
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(2) Величина ових просторија одређује се у зависности
од броја радника који ће их истовремено користити.
(3) Температура ваздуха у просторијама за повремено
загријавање радника не смије да буде мања од 15 °C.
6. Природно и вјештачко освјетљење радних и помоћних просторија
Члан 21.
Радна мјеста морају да имају, у највећој могућој мјери,
довољно природне свјетлости и морају бити опремљена
изворима вјештачког освјетљена, који морају да обезбиједе адекватну освијетљеност у циљу остваривања безбједних и здравих услова рада.
Члан 22.
(1) Инсталације за освјетљавање радних и помоћних
просторија морају да буду постављене тако да не представљају опасност за раднике која би се појавила у зависности
од врсте освјетљења.
(2) Радна мјеста гдjе су радници посебно изложени ризицима у случају нестанка вјештачког освjетљења морају
да буду опремљени безбједносним освјетљењем одговарајуће јачине.
Члан 23.
(1) Освјетљење на радним мјестима се обезбјеђује и
одржава у складу са условима технолошког процеса тако
да освијетљеност радног мјеста буде равномјерна и уједначена.
(2) Боја вјештачког освјетљења којa се користи не смије да утиче на препознавање ознака за безбједност и здравље на раду.
7. Подови, зидови, таванице и кровови радних и помоћних просторија
Члан 24.
(1) Подови радних и помоћних просторија не смију
имати опасне избочине, рупе или нагибе, не смију бити
клизави и морају бити стабилни и чврсти.
(2) Подови радних и помоћних просторија морају да
буду адекватно топлотно изоловани, узимајући у обзир врсту послова и физичке активности радника.
(3) Подови радних просторија у којима се радник задржава дуже од два сата ради обављања радних активности
морају имати коефицијент топлотне проводљивости мањи
од 6 W/m²K.
(4) Подови радних просторија морају да буду електропроводљиви или електроизолациони, у зависно сти од
услова технолошког процеса.
(5) Подови радних просторија морају да буду изведени
са нагибом према отворима одводних канала, ако у просторијама може доћи до разливања течности или кондензације водене или других пара.
Члан 25.
(1) Зидови радних и помоћних просторија морају да буду изведени тако да се код отвора у зиду чија је висина парапета мања од 90 cm поставља заштитна ограда.
(2) Провидни или прозрачни зидови, а нарочито преградни зидови од стакла, у просторијама или у близини
радних мјеста и саобраћајних површина морају бити видно означени и израђени од безбједног материјала или на
тим мјестима морају бити заштићени тако да радници не
могу да дођу у контакт са њима или да претрпе повреду у
случају њиховог лома.
Члан 26.
(1) Површине подова, зидова и таваница у просторијама морају да буду такви да могу да се чисте или одржавају
на потребном нивоу хигијене.
(2) Подови, зидови и таванице радних и помоћних просторија морају да буду отпорни на оштећење од механичких и других утицаја, водонепропусни и изведени тако да
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обезбјеђују заштиту од атмосферских утицаја, буке и вибрација и спречавају продирање опасних материја.
Члан 27.
Приступ крововима који су израђени од недовољно
чврстог материјала не смије бити дозвољен, осим у случају када је обезбијеђена опрема или су предузете посебне
мјере за безбједан рад на крову.
8. Прозори и кровни прозори
Члан 28.
(1) Прозори и кровни прозори морају да буду изведени
тако да радници могу да их отварају, затварају, подешавају
или осигурају на безбједан начин.
(2) Када су отворени, не смију се налазити у таквом положају да изазову опасност за раднике.
Члан 29.
Прозори и кровни прозори морају да буду пројектовани и изведени са опремом или на други начин опремљени
уређајима који омогућавају њихово чишћење без ризика по
раднике који обављају то чишћење и остале раднике који
се налазе у непосредној близини.
9. Врата и капије
Члан 30.
Положај, број и димензије врата и капија, као и материјали од којих су израђени морају да буду одређени у зависности од природе и намјене просторија или простора.
Члан 31.
(1) Провидна врата морају да буду обиљежена одговарајућим, лако уочљивим ознакама.
(2) Салонска врата и капије морају да буду провидни
или да имају провидне површине.
(3) Ако провидне или прозрачне површине на вратима
и капијама нису израђене од безбједних материјала и ако
постоји опасност да, у случају лома врата или капије, радници претрпе повреду, те површине морају бити заштићене од лома.
(4) Клизна врата морају да буду уграђена са безбједносним уређајем који спречава да врата искоче из шина и да
се сруше.
(5) Врата и капије који се отварају на горе морају да буду уграђени са механизмом који спречава њихов пад.
(6) Врата дуж саобраћајних површина за евакуацију
морају да буду обиљежена на одговарајући начин и изведена тако да се могу отварати са унутрашње стране брзо и лако у сваком тренутку без било каквих препрека или помагала док су радници присутни на радним мјестима.
(7) У непосредној близини капија које су намијењене за
пролаз возила морају да буду и посебна врата за пролаз лица, уколико пролаз лица кроз те капије није безбједан и та
врата морају бити видно обиљежена и увијек слободна.
(8) Врата на механизовани погон морају да функционишу тако да радници нису изложени опасностима од настанка повреда и морају да буду уграђена са заштитном блокадом за тренутно заустављање, која мора да буде лако уочљива и приступачна.
(9) Уколико се, у случају нестанка напајања, врата не
отварају аутоматски, мора постојати могућност да се ручно отварају.
(10) Врата на просторијама код којих постоји опасност
од експлозије израђују се од материјала који не може да
произведе варницу, а постављају се тако да се отварају у
правцу излаза.
10. Саобраћајне површине
10.1. С а о б р а ћ а ј н е п о в р ш и н е - о п а с н е з о н е
Члан 32.
(1) Саобраћајне површине, укључујући степеништа,
непокретне љестве, мјеста и рампе за утовар и истовар, морају да буду размјештене и изграђене тако да се обезбиједи
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једноставан, безбједан и одговарајући приступ лицима и
возилима на начин да радници који раде у близини тих саобраћајних површина не буду изложени опасностима.
(2) Димензије саобраћајних површина за кретање лица
и/или превоз робе морају да буду одређене у зависности од
броја могућих корисника и врсте активности које се обављају.
(3) Ако се саобраћајне површине користе за кретање
возила, мора се обезбиједити довољно широк и безбједан
пролаз за кретање лица.
(4) Између саобраћајних површина за кретање возила и
врата, капија, пролаза за лица, ходника и степеништа потребно је обезбиједити довољну ширину пролаза.
(5) У зависности од намјене радне просторије и врсте
опреме, саобраћајне површине морају да буду видно обиљежене одговарајућим ознакама.
(6) Саобраћајне површине морају се редовно контролисати и одржавати у исправном стању.
(7) Саобраћајне површине се постављају у нивоу пода
тако да одступање не прелази ± 1 cm.
(8) Саобраћајне површине и пролази у радним просторијама морају да буду изведени тако да њихова ширина буде једнака или већа од одговарајуће вриједности наведене
у Табели 2. Прилога, који је саставни дио овог правилника.
Члан 33.
(1) Ако на радним мјестима постоје мјеста којима је
приступ ограничен - опасне зоне, те зоне морају да буду
опремљене направама које спречавају приступ неовлашћеним лицима.
(2) Потребно је предузети одговарајуће мјере у циљу
заштите радника који су овлашћени да улазе у опасне зоне
и опасне зоне морају бити јасно обиљежене одговарајућим
ознакама.
10.2. С а о б р а ћ а ј н е п о в р ш и н е н а о т в о р е н о м
простору
Члан 34.
На саобраћајним површинама на којима се крећу возила обезбјеђују се:
а) саобраћајни знаци и везе са путевима у складу са
прописима о безбједности саобраћаја,
б) прописано освјетљење за вријеме рада ноћу и у
условима смањене видљивости,
в) посебне површине за паркирање путничких и теретних возила,
г) посебни знаци упозорења, сигнали или браници на
мјестима која немају довољну прегледност.
Члан 35.
(1) Ширине саобраћајних површина и растојања за слободно кретање возила и терета морају да буду једнаке или
веће од одговарајућих вриједности наведених у Табели 3.
Прилога, који је саставни дио овог правилника.
(2) Разводи инсталација електричне енергије, водовода,
канализације, гасова, пара, компримованог ваздуха постављају се изван саобраћајних површина и других мјеста
гдје постоји могућност њиховог механичког оштећења.
11. Степеништа, покретне степенице и стазе
Члан 36.
(1) Степеништа се изводе и одржавају тако да обезбјеђују:
а) несметано излажење из свих дијелова објекта,
б) потребну пропусну моћ,
в) најкраћи пут према излазу из објекта са јасно означеним смјером кретања ка степеништу.
(2) Степеништа се изводе са степеницама једнаког
облика и димензија.
(3) Завојно степениште издводи се тако да, на најужем
дијелу, ширина газишта не буде мања од 10 cm.
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Члан 37.
Покретне степенице и стазе морају да функционишу
безбједно и морају да буду опремљене са свим неопходним
заштитним уређајима и лако уочљивим и доступним заштитним блокадама.
Члан 38.
На степеништу које има преко 10 степеника заштитна
ограда се поставља са обје стране, а на степеништу до 10
степеника, уколико не премошћава подлогу на коју се може пасти са висине веће од једног метра, ограда се може
поставити само са једне стране.
12. Заштитне ограде
Члан 39.
Пролази, прелази, радне платформе и сва радна мјеста
на висини већој од једног метра од пода или подлоге на коју се може пасти ограђују се заштитном оградом.
Члан 40.
(1) Заштитне ограде изводе се тако да обезбјеђују:
а) стабилност појединих елемената, међусобне везе
елемената и ограде у цјелини, прорачунатих на најнеповољније хоризонтално и вертикално оптерећење које се
може појавити,
б) да елементи испуне ограде буду са унутрашње стране стуба ограде,
в) да висина од површине пода или подлоге до горње
ивице ограде не буде мања од 100 cm, а код косих ограда на
степеништима да висина буде најмања 100 cm мјерено вертикално од средине газишта до горње ивице ограде,
г) да крајеви елемената ограде буду чврсто ослоњени,
да не буду постављени у облику препуста,
д) да површине елемената ограде буду глатке и без неравнина о које би се могли повриједити дијелови тијела
радника или закачити одјећа.
(2) Попуна заштитне ограде изводи се тако да:
а) ако се попуна заштитне ограде изводи од дужинских
међупречки, треба да се предвиди довољан број међупречки, тако да њихов размак не буде већи од 25 cm,
б) ако се попуна заштитне ограде изводи у облику вертикалних пречки, тада њихова међусобна удаљеност не
смије бити већа од 14 cm.
13. Мјеста и рампе за утовар и истовар
Члан 41.
(1) Мјеста и рампе за утовар и истовар морају да одговарају димензијама терета којим се манипулише.
(2) Мјеста и рампе за утовар и истовар морају да имају
најмање један излаз, а када је то технички могуће, морају
имати излазе на двије стране.
(3) Рампе за утовар и истовар морају да буду обезбијеђене тако да се спречава пад радника.
(4) Мјеста и рампе за утовар и истовар морају да имају
структуру и стабилност који одговарају њиховој намјени.
(5) Мјеста и рампе за утовар и истовар морају бити ноћу освијетљене свјетлошћу јачине најмање 10 Lx.
Члан 42.
(1) Саобраћајне површине ка мјестима и рампама за
утовар и истовар морају да буду очишћене од леда и снијега и посуте пијеском или шљунком.
(2) Ширина саобраћајних површина из става 1. овог
члана не смије бити мања од 5 m при двосмјерном кретању возила, односно 3 m при једносмјерном кретању возила.
(3) Приликом постављања возила на мјестима и рампама за утовар и истовар, растојање између возила која стоје
у колони не смије бити мање од 1 m, а растојање између возила која стоје једно поред другог не смије бити мање од
1,5 m.

2.04.2012.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

(4) Брзина кретања возила на мјестима и рампама за
утовар и истовар и саобраћајним површинама ка њима не
смије бити већа од 10 km/h, а у затвореним магацинима и
складиштима не смије бити већа од 5 km/h.
14. Димензије радних и помоћних просторија - слободан простор за раднике
Члан 43.
(1) Радне просторије морају имати довољну висину, површину пода и ваздушни простор тако да је радницима
омогућено да безбједно обављају свој рад, без ризика по
њихову безбједност, здравље и благостање на раду.
(2) Вриједности чисте висине, површине и запремине
по једном раднику морају бити једнаке или веће од одговарајућих вриједности наведених у Табели 4. Прилога, који
је саставни дио овог правилника.
(3) Чистом висином просторије сматра се свијетла висина од завршеног пода до завршене таванице без неравнина, инсталација и уређаја.
(4) Слободном површином пода сматра се површина
пода без опреме за рад, инсталација, материјала, готових
производа и инвентара, осим радног стола и столице.
(5) Слободном запремином сматра се ваздушни простор, без опреме за рад, инсталација, инвентара и простора који се користи за складиштење.
Члан 44.
(1) Величине слободних простора на радним мјестима
морају бити такве да омогућавају радницима несметано
кретање ради обављања радних активности.
(2) Чиста висина помоћних просторија обезбјеђује се и
одржава тако да не буде мања од 2,60 m.
(3) Привремени објекти, типа контејнера или киоска, у
којима се налазе просторије за радна мјеста могу се користити за радна мјеста ако чиста висина просторија није мања од 2,20 m.
15. Просторије за одмор
Члан 45.
(1) У циљу безбједности и здравља радницима морају
да буду обезбијеђене приступачне просторије за одмор у
зависности од врсте послова и броја присутних радника.
(2) Одредба става 1. овог члана не односи се на раднике који раде у канцеларијама или сличним радним просторијама у којима је обезбијеђен одговарајући одмор током
паузе.
Члан 46.
(1) Просторије за одмор морају да буду довољно велике и опремљене одговарајућим бројем столова и сједишта
са наслоном за довољан број радника и у тим просторијама потребно је спровести одговарајуће мјере како би се заштитили непушачи од штетног утицаја дуванског дима.
(2) Ако се просторије за одмор користе за узимање хране, морају да имају умиваоник са топлом и хладном водом
и обезбијеђено провјетравање.
(3) Ако у току рада долази до редовних и честих прекида рада, а просторија за одмор није обезбијеђена, мора се
обезбиједити друга просторија у којој радници могу да бораве у току тих прекида и у тим просторијама предузимају
се одговарајуће мјере како би се заштитили непушачи од
штетног утицаја дуванског дима.
Члан 47.
Трудницама и мајкама које доје мора се обезбиједити, у
одговарајућим условима, простор за одмор и опуштање.
16. Санитарне просторије
16.1. Г а р д е р о б е и г а р д е р о б н и о р м а н и
Члан 48.
(1) Адекватне гардеробе и гардеробни ормани морају
да буду обезбијеђени за раднике који користе радна одјела
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и униформе уколико се због здравствених или других разлога не може очекивати да се пресвлаче у другим просторијама.
(2) Гардеробе морају бити приступачне, довољног капацитета и да имају мјеста за сједење.
(3) Гардеробе морају да буду довољно велике и да у
њима сваки радник има могућност да закључа своју личну
одјећу и ствари у току радног времена.
(4) Када околности то захтијевају, као што су опасне
материје, влага, нечистоћа, морају се обезбиједити услови
у којима се радна одјећа чува на мјесту одвојено од личне
одјеће и ствари.
Члан 49.
(1) Неопходно је обезбиједити одвојене гардеробе или
одвојено коришћење гардероба за мушкарце и жене.
(2) Уколико није неопходно обезбиједити гардеробе, у
смислу одредаба из члана 48. став 1. овог правилника, тада за сваког радника мора да буде обезбијеђен простор у
којем може да одложи своју личну одјећу.
(3) Температура ваздуха у гардеробама не смије да буде мања од 17 °C.
16.2. Т у ш е в и , у м и в а о н и ц и и т о а л е т и
Члан 50.
(1) За раднике мора да буде обезбијеђен довољан број
одговарајућих тушева, ако то захтијева природа посла или
из здравствених разлога, а нарочито за раднике који обављају послове при којима долази до прљања, квашења тијела и одјеће, знојења и појаве прашине, као и за раднике
који раде са отровним, заразним или јонизујућим материјама и раднике који учествују у процесу прераде прехрамбених производа или израде стерилних материјала.
(2) Неопходно је обезбиједити одвојене тушеве или
одвојено коришћење тушева за мушкарце и жене.
Члан 51.
(1) Купатила са тушевима морају бити довољно велика
како би сваки радник могао да се опере без ограничења у
погледу услова или одговарајућих хигијенских стандарда.
Тушеви морају да имају топлу и хладну текућу воду.
(2) Број тушева у купатилу одређује се зависно од врсте послова и броја присутних радника, тако што се:
а) за послове код којих долази до појаве штетних материја, прашине и јачег знојења, или долази до квашења обуће и одјеће обезбјеђује један туш на највише пет радника,
б) за послове код којих долази до појаве прашине и јачег знојења, или долази до квашења обуће и одјеће обезбјеђује се један туш на највише десет радника,
в) за послове код којих не долази до јачег знојења, прашине, квашења обуће и одјеће, односно код којих не долази до појаве штетних материја обезбјеђује се један туш на
највише 20 радника.
Члан 52.
(1) Уколико није неопходно обезбиједити тушеве у
складу са одредбама члана 50. став 1. овог правилника у
близини радних мјеста и гардероба мора да буде обезбијеђен довољан број умиваоника са текућом водом, а топлом
водом ако је потребно.
(2) Неопходно је обезбиједити одвојене умиваонике
или одвојено коришћење умиваоника за мушкарце и жене,
уколико то захтијевају разлози за приватност.
(3) Уз умиваонике радници морају имати на располагању средства за умивање и дезинфекцију руку, као и средство за сушење руку.
(4) Ако су просторије са тушевима или умиваоницима
одвојене од гардероба, те просторије морају да буду непосредно повезане.
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Члан 53.
(1) У близини радних мјеста, радних просторија, просторија за одмор, гардероба и просторија са тушевима, морају бити обезбијеђене посебне просторије са одговарајућим бројем тоалета и умиваоника.
(2) Потребно је обезбиједити одвојене тоалете или
одвојено коришћење тоалета за мушкарце и жене.
17. Просторије за пружање прве помоћи
Члан 54.
(1) У зависности од величине објекта, врсте послова и
учесталости повреда на раду мора да буде обезбијеђена
једна или више просторија за пружање прве помоћи.
(2) Гдје постоји већа могућност настанка повреда на
раду, на сваких 100 радника мора да буде обезбијеђена најмање једна просторија за пружање прве помоћи.
Члан 55.
(1) Просторије за пружање прве помоћи морају бити
опремљене неопходним инсталацијама, опремом за пружање прве помоћи и приступачне за манипулацију носилима.
(2) Просторије за пружање прве помоћи морају бити
обиљежене одговарајућим ознакама.
(3) Опрема за пружање прве помоћи мора да буде доступна и приступачна на свим мјестима гдје услови рада то
захтијевају и обиљежена у складу са прописима.
(4) Адреса и број телефона најближе службе хитне помоћи и здравствене установе, као и имена радника који су
оспособљени и одређени за пружање прве помоћи, морају
бити истакнути на видном мјесту.
18. Радна мјеста у објектима намијењеним за рад на
отвореном или на отвореном простору
Члан 56.
Радна мјеста, саобраћајне површине и други простори
или инсталације који се налазе на отвореном, а на којима
раде или их користе радници приликом обављања својих
радних активности морају да буду организовани на начин
да омогуће безбједно кретање лица и возила.
Члан 57.
(1) Одредбе које се односе на саобраћајне површине опасне зоне, мјере за покретне степенице и стазе и мјеста
за рампе за утовар и истовар, примјењују се на главне саобраћајне површине на локацији послодавца, на саобраћајне површине које се користе за редовно одржавање, прегледе и испитивање инсталација, као и на мјеста и рампе за
утовар и истовар.
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(2) Одредбе које се односе на саобраћајне површине опасне зоне примјењују се и за рад на отвореном простору.
Члан 58.
(1) Простор за рад на отвореном мора бити освијетљен
вјештачким освјетљењем када природно освјетљење није
задовољавајуће.
(2) Радна мјеста на отвореном простору морају бити
тако уређена да радници који раде на тим радним мјестима:
а) буду заштићени од неповољних временских прилика
и предмета који могу пасти,
б) нису изложени нивоима физичких, хемијских, биолошких или осталих утицаја који су штетни по безбједност
и здравље,
в) могу брзо да напусте своја радна мјеста и да се склоне на безбједно подручје,
г) имају обезбијеђену прву помоћ и
д) не могу да се оклизну и падну.
(3) У непосредној близини мјеста гдје се обављају технолошки процеси на отвореном простору или врши транспорт опасних материја постављају се славине или тушеви
са чистом, текућом водом.
III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Послодавци који су, прије ступања на снагу овог правилника, започели обављање дјелатности, односно обезбиједили раднику рад на радном мјесту на којем су примијењене опште мјере заштите на раду за грађевинске објекте
намијењене за радне и помоћне просторије дужни су да
свој рад ускладе са одредбама овог правилника у року од
три године од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 60.
Ступањем на снагу овог правилника престаје примјена
преузетог Правилника о општим мјерама заштите на раду
за грађевинске објекте намијењене за радне и помоћне
просторије и радне просторе (“Службени лист СРБиХ”,
број 5/88).
Члан 61.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-04/3-020-31/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 95. Закона о
заштити животне средине - Пречишћени текст (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и члана 7. Правилника о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/07 и 36/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 7. став 2. алинеја 7. и члана 9. став 1.
алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10),
члана 16. став 2. Закона о осигурању од одговорности за
моторна возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/09), члана 16. став 1. алинеја 2.
Статута Агенције за осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 30/06) и члана 5.
Одлуке о начину утврђивања и обрачуна доприноса Заштитном фонду Републике Српске, роковима уплате и начину вођења средстава доприноса (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 80/09 и 40/10), Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, на сједници од 22.
марта 2012. године, д о н и о ј е

1. Утврђује се да Технолошки факултет Зворник, Универзитет у Источном Сарајеву, испуњава услове за обављање дјелатности из области заштите животне средине.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока од
четири године од дана доношења Рјешења. Провјера испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине вршиће се у складу са одредбама Закона
о заштити животне средине и Правилника о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

I
Овом одлуком утврђује се допринос Заштитном фонду
Републике Српске (у даљем тексту: Заштитни фонд) за
2012. годину, за друштва за осигурање која у Републици
Српској обављају осигурање од аутоодговорности (у даљем тексту: чланови).

Број: 14-Е/08
19. марта 2012. године
Бања Лука

II
Основица за утврђивање доприноса чланова Заштитном фонду за 2012. годину је обрачуната премија осигура-

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

ОД Л У КУ
О ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА ЗАШТИТНОМ ФОНДУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2012. ГОДИНИ
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ња од аутоодговорности у Републици Српској у 2011. години, а укупан допринос чланова Заштитном фонду за 2012.
годину одређује се по стопи од 1,576% на утврђену основицу, што износи 1.422.377,91 КМ.
У укупном доприносу из става 1. садржан је и аконтативни допринос Заштитном фонду, утврђен Одлуком о
привременом плаћању доприноса Заштитном фонду Републике Српске за период јануар - март 2012. године у износу од 354.883,68 КМ (“Службени гласник Републике Српске”, број 2/12).
III
Појединачне обавезе чланова по основу доприноса Заштитном фонду, у складу са одредбама ове одлуке, утврђује директор Агенције рјешењем.
IV
Појединачно утврђени допринос чланови су дужни да
плате у корист рачуна Заштитног фонда, у периоду април децембар 2012. године, у девет једнаких мјесечних рата, до
петог у мјесецу за претходни мјесец.
V
Ова одлука се примјењује од 1. априла 2012. године, а
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: УО-05/12
22. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Бранка Бодрожа, с.р.

Агенција за аграрна плаћања
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74 /10 и
86/10), члана 28. Закона о државним службеницима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11) и 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), в.д. директора Агенције за аграрна плаћања, уз сагласност
Владе Републике Српске, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНAМA ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Агенцији за аграрна плаћања (“Службени гласник
Републике Српске”, број 107/10) у члану 19. у условима послије
ријечи: “агроекономски” додају се ријечи: “општи, сточарски или
ратарски или економски факултет “, а ријечи: “пет година” замјењују се ријечима: “три године”.
Члан 2.
У члану 20. у условима ријеч: “три” замјењује се ријечју:
“двије”.
Члан 3.
У члану 21. у условима ријеч: “три” замјењује се ријечју:
“двије”.
Члан 4.
У члану 23. код звања ријеч: “трећег” замјењује се ријечју:
“другог”, а у условима ријечи: “једна година” замјењују се ријечима: “двије године”.
Члан 5.
У члану 26. послије ријечи: “прилога” бришу се ријечи: “припрема обрачун и рјешење по захтјевима за исплату подстицаја”.
Члан 6.
У члану 27. у условима ријеч: “три” замјењује се ријечју:
“двије”.
Члан 7.
У члану 29. код звања ријеч: “другог” замјењује се ријечју:
“трећег”, а у условима ријечи: “двије године” замјењују се ријечима: “једна година”.
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Члан 8.
У члану 30. код звања ријеч: “првог” замјењује се ријечју:
“другог”, а у условима ријеч: “три” замјењује се ријечју: “двије”.
Члан 9.
У члану 31. код описа посла послије ријечи: “обраде,” додају
се ријечи: “обрађује захтјеве за подстицаје, припрема рјешење по
захтјевима за исплату подстицаја,”.
Члан 10.
У члану 32. у условима ријеч: “три” замјењује се ријечју:
“двије”.
Члан 11.
У члану 33. код звања ријеч: “првог” замјењује се ријечју:
“другог”, а у условима ријеч: “три” замјењује се ријечју: “двије”.
Члан 12.
У члану 34. у условима ријеч: “три” замјењује се ријечју:
“двије”.
Члан 13.
У члану 36. код категорије ријеч: “друге” замјењује се ријечју:
“треће”.
У условима ријеч: “три” замјењује се ријечју: “једне”.
Члан 14.
У члану 37. код услова, послије ријечи: “економска” додају се
ријечи: “гимназија,”.
Члан 15.
У члану 39. код категорије ријеч: “друге” замјењује се ријечју:
“прве”, а ријеч: “високе” замјењује се ријечју: “више”.
У условима број: “VII” замјењује се бројем: “VI”, а ријечи:
“електротехнички, природно-математички или други факултет”
замјењују се ријечима: “виша техничка школа, смјер машински
или друга виша техничка школа”, а ријечи: “три године” замјењују се ријечима: “једна година”.
Члан 16.
У члану 40. у условима ријечи: “пет година” замјењују се
ријечима: “двије године” а ријечи: “сертификат овлашћеног рачуновође” замјењују се ријечима: “посједовање лиценце сертификованог рачуновође”, а ријечи: “знање енглеског језика” бришу се.
Члан 17.
У члану 41. у условима ријеч: “три” замјењује се ријечју:
“двије”.
Члан 18.
Члан 42. мијења се и гласи:
“Виши сарадник за књиговодствене послове
Опис посла: врши послове контирања и књижења свих ликвидних материјално-финансијских докумената као и попуњавање трезорских образаца и наредби за плаћање (налог-одобрења),
врши унос материјално-финансијских докумената и књиговодствене документације у јединствени систем Трезора (СУФИ систем), одобрава исте у систему, израђује расположиве извјештаје
из СУФИ система путем Трезора о стању и реализацији материјално-финансијских средстава за одређена временска раздобља и
усклађује их са помоћним евиденцијама и резултатима пописа,
израђује изводе отворених ставки и врши усаглашавања стања,
учествује у припреми и изради периодичних и годишњих обрачуна, одлаже и архивира материјално-финансијску документацију
као и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад
одговоран је начелнику Одјељења.
Категорија: намјештеник треће категорије у оквиру високе
стручне спреме
Број извршилаца: 1
Услови: VII степен стручне спреме, економски факултет, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, знање рада на рачунару”.
Члан 19.
У члану 43. код услова, послије ријечи: “економска школа” додају се ријечи: “или гимназија”.
Члан 20.
Члан 44. мијења се и гласи:
“Сарадник за благајничке, обрачунске послове, основна
средства и ситан инвентар
Опис посла: примјењује прописе из ове области, као и прописе који регулишу готовински промет средстава, благајничко и тре-
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зорско пословање, задужује новац са благајне Трезора, чува и
исплаћује готовину, израђује благајничке извјештаје, води рачуна
о промету готовинских средстава у благајни и благајничком максимуму, врши готовинске уплате и исплате, те исте салдира и
правда према Трезору на бази ликвидних материјално-финансијских докумената, обавља послове ажурирања података у досијеу
новчаних података запослених, врши обрачун плата и других личних примања запослених, обрачун припадајућих пореза и доприноса, саставља и просљеђује потребну документацију за исплату
и књижење плата и накнада, врши обуставу кредита и других обавеза запослених по достављеним административним забранама и
судским рјешењима, израђује захтјеве за рефундацију боловања,
израђује извјештаје о личним примањима, израђује извјештаје за
Пореску управу и врши њихово сравњавање, израђује статистичке
извјештаје, води евиденцију основних средстава и ситног инвентара, обрачунава амортизацију и ревалоризацију у складу са важећим прописима, спроводи припремне и контролне радње за попис
средстава и инвентара, сарађује са пописним комисијама, евидентира све промјене које се јављају код расходовања, замјене и отуђивања, квартално усаглашава стање у главној књизи, одлаже и
архивира материјално-финансијску документацију, обавља и друге послове по налогу начелника одјељења. За свој рад одговоран је
начелнику Одјељења.
Категорија: намјештеник прве категорије у оквиру средње
стручне спреме
Број извршилаца: 1
Услови: IV степен стручне спреме, економска школа, најмање
шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања,
знање рада на рачунару”.
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12/7.1-052-807/12
23. фебруара 2012. године
Бања Лука

В.д. директора,
Миленко Обрадовић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у
предмету број АП 1527/09, рјешавајући апелацију Зехрудина
Мехмедбеговића, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59. став 2. алинеја 2 и члана 61. ст. 1. и 3. Правила
Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, бр 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 20. децембра 2011. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Одбија се као неоснована апелација Зехрудина Мехмедбеговића. поднесена против Пресуде Врховног суда Републике Српске
број 118-0-Рев-07-000 885 од 26. марта 2009. године.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. Зехрудин Мехмедбеговић (у даљем тексту: апелант) из Модриче којег заступа Драган Давидовић, адвокат из Модриче, поднио је 18. маја 2009. године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) против Пресуде Врховног
суда Републике Српске (у даљем тексту: Врховни суд) број 118-0Рев-07-000 885 од 26. марта 2009. године. Апелант је доставио допуне апелације 20. маја, 8. јуна, 16. септембра и 11. септембра
2009. године, те 4. фебруара, 11. и 14. марта 2011. године.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од Врховног суда и Општине Модрича (у даљем тексту: тужени) затражено је 11. августа 2009. године да доставе одговоре на апелацију.
3. Тужени је доставио одговор на апелацију 2. септембра 2009.
године, а Врховни суд 3. септембра 2009. године.
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4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговори на апелацију достављени су апеланту 7. децембра 2009. године.
III - Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода
и докумената који су предочени Уставном суду могу да се сумирају на сљедећи начин.
6. Основни суд у Модричи (у даљем тексту: Основни суд) је
Пресудом број П-55/88 од 22. децембра 1989. године (правоснажна 3. фебруара 1990. године) усвојио тужбени захтјев Зехре, Хајрудина, Халида и Мурисе Мехмедбеговић (у даљем тексту: сродници апеланта) и апеланта, те утврдио да је предник апеланта и
његових сродника Мехмед Мехмедбеговић (у даљем тексту: апелантов отац) био сувласник у дијелу 2/3 на земљишту означеном
као к.ч. број 2/84 и 2/85 уписаних у зк. ул. број 1232 к.о. Модрича
(у даљем тексту предметне некретнине) до промјене стања у земљишним књигама, које је извршено на основу рјешења Аграрне
комисије Народног одбора среза Модрича (у даљем тексту: Аграрна комисија) број 7630/84 од 3. априла 1954. године, а која је извршена на наведени сувласнички дио апелантовог оца без ваљаног
правног основа. Истом пресудом Основни суд је наложио земљишнокњижном уреду тог суда да изврши брисање укњижбе предметног сувласничког дијела на предметном земљишту у корист
друштвене својине.
7. У образложењу пресуде Основни суд је истакао да су прије
провођења рјешења Аграрне комисије предметне некретнине биле уписане с дијелом 2/3 на апелантовог оца, а с дијелом 1/3 на
Алији и Мехмеду Ганибеговићу. Основни суд је даље истакао да је
рјешењем Аграрне комисије од 3. априла 1954. године одузета земља од Алије и Мехмеда Ганибеговића јер нису били земљорадници него трговци, те су имали вишак земљишне површине.
Основни суд је након извршеног увида у рјешење Аграрне комисије од 3. априла 1954. године утврдио да није назначено да се одузима земљиште и од апелантовог оца, али да је приликом провођења рјешења (с обзиром да није вршено цијепање земљишта) дошло до тога да се предметно земљиште, које је било својина апелантовог оца, упише као општенародна имовина органа управљања среза Модрича.
8. Апелант је 19. новембра 2001. године поднио тужбу Основном суду против туженог ради накнаде за преузето земљиште.
9. Пресудом Основног суда у Модричи (у даљем тексту:
Основни суд) број П-82/2005 од 20. јануара 2006. године, која је
потврђена Пресудом Окружног суда у Добоју (у даљем тексту:
Окружни суд) број 013-0-Гж-06-000 308 од 16. маја 2007. године,
тужени је обавезан да апеланту исплати накнаду за преузето предметно градско грађевинско земљиште означено у укупној површини од 6.228 м² у износу од 62.280,00 КМ са законском затезном каматом од дана пресуђења па до исплате.
10. Основни суд је у образложењу пресуде истакао да је између странака неспорно да је извршена експропријација предметних
некретнина Рјешењем Општине Модрича број 03/24-475-57/87 од
25. августа 1987. године, и да је извршење дозвољено 12. октобра
1988. године. Након извршене експропријације, како је даље навео
суд, вођени су поступци које је покренула апелантова сестра против туженог ради поништења експропријације, те је Одлуком Врховног суда Босне и Херцеговине број У-551/89 од 12. октобра
1989. године рјешење о експропријацији поништено. Основни суд
је даље истакао да је Пресудом тог суда број П-59/88 од 22. децембра 1989. године (правоснажна 3. фебруара 1990. године), у коју је
извршен увид, утврђено да је апелантов отац био сувласник предметних некретнина с дјелом 2/3 и да је промјена стања у земљишним књигама извршена без ваљаног правног основа, земљишнокњижни уред тог суда је био обавезан да на основу наведене
пресуде изврши брисање укњижбе предметног сувласничког дјела
који је на означеним некретнинама уписан као друштвена својина.
Тужени, како је даље навео Основни суд, није био у могућности да
врати предметне некретнине у посјед апеланту и осталим насљедницима апелантовог оца јер је, прије него што је Пресудом број П59/88 од 22. децембра 1989. године предметно земљиште припало
апелантовом оцу, земљиште испарцелисано и додијељено другим
лицима која су на њему саградила куће.
11. Даље је у току поступка, а на основу вјештачења вјештака
геометра, утврђено да је апелант постао супосједник парцеле
означене као к.ч. број 636 површине 7.821 м² и к.ч. број 635 које је
послије диобног уговора, ког су 27. фебруара 2001. године закључили насљедници апелантовог оца (као диобничари), припало њему. Такође је утврђено да парцели број к.ч. 636 по новом катастарском операту одговора парцела по старом операту бр. 2/35, 2/84 и
дио 2/226, те да површина парцеле која је експроприсана а која је
припала апеланту износи 6.228 м² и да цијена неизграђеног грађевинског земљишта у тој зони износи 10 КМ по м², па да је стога
цијена земљишта које је одузето апеланту 62.280,00 КМ. Поред
тога, Основни суд је утврдио да је у предмету тог суда број П736/90 између апелантове сестре Зехре Мехмедбеговић и тужене
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закључено судско поравнање 16. децембра 1991. године ради накнаде штете за уништена стабла, бунар и једну љетину на парцели број к.ч. 636 а чију је експропријацију извршио тужени, али да
поравнање није постигнуто и у погледу накнаде за експроприсано
предметно земљиште које је на основу наведених одлука и уговора припало апеланту у власништво.
12. С обзиром да је Основни суд утврдио да је апелант наслиједио предметне некретнине у површини од 6.228 м² које су експроприсане и да тужени није никада платио апеланту нити његовом оцу као правном преднику накнаду за експроприсано земљиште, тужени је обавезан да исплати накнаду у износу од 62.280
КМ. Основни суд није прихватио приговор застаре потраживања,
с обзиром да од дана доношења Одлуке у предмету тог суда број
П-59/88 тече застарни рок а пресуда је донесена 22. децембра
1989. године. Основни суд је истакао да је застарни рок прекинут
априла 1992. године, да је настављен након престанка рата и ратних дејстава 1996. године јер апелант у том периоду није ни могао
да тражи накнаду за одузето земљиште. Од времена када је апелант могао да тражи накнаду до избијања ратних дејстава прошло
је двије године и три мјесеца, а од времена након престанка рата
па до подношења тужбе 19. новембра 2001. године прошло је пет
година и пет мјесеци, те је Основни суд закључио да је тужба поднесена у року од десет година и одбијен је приговор застаре потраживања који је поднио тужени.
13. Окружни суд је у цијелости прихватио као ваљане разлоге
изнесене у првостепеној пресуди, наводећи да предметно потраживање спада у ред потраживања утврђених правоснажном одлуком или одлуком другог надлежног органа која, у смислу одредби
члана 379. Закона о облигационим односима (у даљем тексту:
ЗОО), застарјевају у року од десет година.
14. Одлучујући о ревизији коју је против другостепене Пресуде Окружног суда број 013-0-Гж-06-000 308 од 16. маја 2007. године изјавио тужени, Врховни суд је Пресудом број 118-0-Рев-07-000
885 од 26. марта 2009. године ревизију уважио, Пресуду Окружног
суда број 013-0-Гж-06-000 308 од 16. маја 2007. године преиначио
тако што је жалбу туженог уважио, Пресуду Основног суда број П82/2005 од 20. јануара 2006. године преиначио тако што је одбијен
апелантов тужбени захтјев да му тужени исплати накнаду за преузете предметне некретнине означене као градско грађевинско земљиште у укупној површини од 6.228 м² у износу од 62.280,00 КМ
са законском затезном каматом од првостепеног пресуђења па до
исплате.
15. У образложењу пресуде Врховни суд је истакао да су пресуде нижестепених судова засноване на правилно и потпуно утврђеном чињеничном стању, међутим погрешно је примијењено материјално право. Тај суд је цитирао одредбу члана 27. став 2. Закона о грађевинском земљишту (“Службени лист СРБиХ”, бр. 34/86,
1/90, 29/90 и “Службени гласник РС”, бр. 29/94, 23/98 и 5/99) којом је прописано да ако је градско грађевинско земљиште прешло
у посјед друштвено правног лица без правног основа а ранији власник у року од пет година од сазнања за губитак посједа односно
најкасније у року од десет година не поднесе захтјев односно тужбу да му се земљиште врати или плати накнада, губи право коришћења земљишта без накнаде.
16. Из резултата проведеног поступка, како је даље истакао
Врховни суд, произилази да су прије спровођења рјешења Аграрне комисије од 3. априла 1954. године предметне некретнине биле
уписане на Алију и Мехмеда Ганибеговић с дијелом 1/3 и на апелантовог оца с дијелом 2/3. Приликом спровођења рјешења Аграрне комисије од 3. априла 1954. године (којим је земљиште одузето
само Мехмеду и Алији Ганибеговић а не и апелантовом оцу), уписано је и земљиште апелантовог оца као општенародна имовина
органа управљања среза Модрича. Дакле, како је закључио Врховни суд, земљиште апелантовог оца било је уписано на име тужене
без ваљаног правног основа, а како је и утврђено правоснажном
пресудом Основног суда од 22. децембра 1989. године.
17. Врховни суд је истакао да је апелант као један од насљедника свога оца, у чију корист је правоснажном Пресудом Основног суда број П-59/88 од 22. децембра 1989. године утврђен сувласнички дио од 2/3 на предметним некретнинама које су биле уписане као друштвена својина, за такву бесправно извршену укњижбу сувласничког дијела његовог предника–оца сазнао даном доношења наведене пресуде (22. децембра 1989. године), а најкасније даном правоснажности наведене пресуде (3. фебруара 1990. године). Рачунајући од тог датума (3. фебруар 1990. године), када је
почео да тече рок из члана 27. Закона о грађевинском земљишту
од пет година за подношење захтјева односно тужбе за повраћај
земљишта или исплату накнаде за бесправно преузето земљиште
до 15. априла 1992. године, када је предсједништво Српске Републике БиХ донијело Одлуку број 03-11/92 о проглашењу ратне
опасности, протекло је двије године два мјесеца и 12 дана. Околност што је до 19. јуна 1996. године трајало ратно стање (укинуто
одлуком Народне скупштине РС број 02-732/96 од 19. јуна 1996)
имало је за посљедицу да застарјелост није текла због несавладивих препрека (члан 383. ЗОО) и да је оно настављено престанком
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узрока застоја застаријевања (члан 384. ЗОО), тј. од 19. јуна 1996.
године. Врховни суд је даље истакао да је од дана сазнања да је
апелантов отац био сувласник на предметним некретнинама које
су без ваљаног правног основа уписане као друштвена својина и
да има право да поднесе тужбу да му се земљиште врати или плати накнада (3. фебруара 1990. године као дан правоснажности
Пресуде број П-59/88 од 22. децембра 1989. године) па до дана
проглашења ратног стања протекло двије године, два мјесеца и 12
дана, а од 19. јуна 1996. године до дана подношења тужбе (19. новембра 2001. године) протекло пет година и пет мјесеци. Врховни
суд је закључио да је од дана сазнања за прелазак предметног
градског грађевинског земљишта на туженог без правног основа
до подношења тужбе за исплату накнаде протекао дужи рок од пет
година прописан чланом 27. Закона о грађевинском земљишту у
ком ранији власник (што значи и његови насљедници) може да
тражи накнаду за то земљиште, чиме је апелант изгубио право да
тражи накнаду за преузето земљиште што његов тужбени захтјев
чини неоснованим. На крају је Врховни суд навео да околност што
је у конкретном случају неизграђено грађевинско земљиште одузето ранијем власнику без накнаде није сметња за реституцију под
претпоставкама прописаним законом.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
18. Апелант сматра да му је оспореним одлукама повријеђено
право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине те
члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција). Апелант је истакао да је редовни суд у оспореној одлуци погрешно примијенио и протумачио материјално право, тачније одредбе које се односе на застару потраживања. Апелант је истакао
да му је на име накнаде штете за воће, љетину и бунар 1991. године исплаћен износ од 80.185 динара, док за земљиште није добио
накнаду. Апелант сматра да је тужба поднесена у законском року
и да није наступила застара потраживања ни по члану 379. ЗОО а
ни по члану 27. Закона о грађевинском земљишту, с обзиром да је
тужбу поднио у законском року од десет година. Врховни суд је
погрешно примијенио одредбу члана 27. став 2. Закона о грађевинском земљишту, примијенивши субјективни рок од пет година
а занемарујући да постоји и објективни рок од десет година. Апелант такође сматра да jе у конкретном случају морао да се примијени и члан 379. ЗОО који предвиђа рок застарјелости од десет година, а како су то правилно примијенили првостепени и другостепени суд. Предложио је да Уставни суд усвоји апелацију, укине
оспорену одлуку а потврди другостепену и првостепену пресуду.
b) Одговор на апелацију
19. У одговору на апелацију Врховни суд сматра да су неосновани апелантови наводи да се у конкретном случају застарјелост
предметног потраживања цијени у смислу члана 379. ЗОО. Врховни суд је истакао да се опште одредбе о застарјелости потраживања, садржане у ЗОО, примјењују за она потраживања за која посебним прописима није предвиђен други застарни рок. С обзиром
да је за предметно потраживање прописан застарни рок Законом о
грађевинском земљишту који је lex specialis у односу на ЗОО, примјењује се застарни рок прописан тим законом а не рок прописан
ЗОО. Врховни суд је истакао да је рок почетка и завршетка застаре потраживања опширно образложен у оспореној пресуди, а примјени објективног рока нема мјеста због протека субјективног рока од пет година који се рачуна од дана сазнања за губитак посједа. Предложено је да се апелација као неоснована одбије.
20. У одговору на апелацију тужени је истакао да је Врховни
суд у оспореној одлуци правилно примијенио материјално право и
правилно утврдио да је апелант тужбу поднио након протека рокова који су прописани чланом 27. Закона о грађевинском земљишту.
Предложено је да се апелација одбије као неоснована.
V - Релевантни прописи
21. Закон о грађевинском земљишту (“Службени лист СРБиХ”, бр. 34/86, 1/90, 29/90 и “Службени гласник РС”, бр. 29/94,
23/98 и 5/99) релевантна одредба гласи:
Члан 27. став 2.
Ако је градско грађевинско земљиште прешло у посјед друштвено правног лица без правног основа а ранији власник у року
од пет година од сазнања за губитак посједа односно најкасније у
року од десет година не поднесе захтјев односно тужбу да му се
земљиште врати или плати накнада, губи право кориштења земљишта без накнаде.
22. Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”,
бр. 29/78, 39/85 и 57/89 и “Службени гласник РС”, бр. 17/93, 3/96,
39703 и 74/04) релевантне одредбе гласе:
Члан 371.
Потраживања застарјевају за пет година ако законом није одређен неки други рок застарјелости.
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Члан 379.
Сва потраживања која су утврђена правоснажном судском или
одлуком другог надлежног органа или поравнањем пред судом
или другим надлежним органом застарјевају за десет година и па
она за која закон иначе предвиђа краћи рок застарјелости.
Члан 383.
Застарјелост не тече за све вријеме за које повјериоцу није било могуће због несавладивих препрека да судским путем захтјева
испуњење обавезе.
Члан 384.
Ако застаријевање није могло почети да тече због неког законског узрока оно почиње тећи кад тај узрок престане.
VI - Допустивост
23. У складу с чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини.
24. У складу с чланом 16. став 1. Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући сходно закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.
25. У конкретном случају, предмет оспоравања апелацијом је
Пресуда Врховног суда број 118-0-Рев-07-000 885 од 26. марта
2009. године, против које нема других дјелотворних правних лијекова могућих сходно закону. Затим, оспорену пресуду апелант је
примио 28. априла 2009. године, а апелација је поднесена 18. маја
2009. године, дакле у року од 60 дана, како је прописано чланом
16. став 1. Правила Уставног суда. На крају, апелација испуњава и
услове из члана 16. ст. 2. и 4. Правила Уставног суда, зато што није очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други
формални разлог због ког апелација није допустива.
26. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине и члана 16. ст. 1, 2. и 4. Правила Уставног суда, Уставни
суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу
допустивости.
VII - Меритум
27. Апелант побија оспорену одлуку тврдећи да му је том
одлуком повријеђено право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
Право на имовину
28. Члан II/3к) Устава Босне и Херцеговине гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2. овог члана, а она обухватају:
к) Право на имовину.
Члан 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију гласи:
Свако физичко или правно лице има право на мирно неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и опћим начелима међународног права.
Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на
право државе да примјењује такве законе које сматра потребним
да би надзирала коришћење имовине у складу с опћим интересима или да би осигурала наплату пореза или других доприноса или
казни.
29. У вези с апелантовим наводима да је оспореном пресудом
повријеђено његово право на имовину, Уставни суд прво мора да
утврди да ли је апелант имао имовину која је заштићена чланом 1.
Протокола број 1 уз Европску конвенцију. У вези с тим, Уставни
суд указује на конзистентну праксу Европског суда и сопствену јуриспруденцију, сходно којој “имовина” у смислу члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију може да буде “постојећа имовина” или “добра”, укључујући и потраживања у односу на која лице има бар “легитимно очекивање” да ће их реализовати (види
Европски суд, Jantner против Словачке, пресуда од 4. марта 2003.
године, апликација број 39050/97, став 27). Уставни суд такође
подсјећа да право на имовину из члана 1. Протокола број 1 уз
Европску конвенцију не гарантује право на стицање имовине (види Европски суд, Van der Mussele против Белгије, пресуда од 23.
новембра 1983. године, серија А, број 70, став 48), нити може да
се тумачи као ограничење држави да законима уреди питање услова под којима одређена лица могу да остварују одређена имовинска права. У конкретном случају, Уставни суд сматра да се апелантова “имовина” која је заштићена чланом 1. Протокола број 1 уз
Европску конвенцију састојала у његовом “легитимном очекивању” да ће остварити накнаду штете за преузето градско грађевин-
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ско земљиште. Дакле, у конкретном случају Уставни суд сматра да
потраживање накнаде штете представља “имовину” у смислу члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
30. Даље, Уставни суд треба да утврди да ли је дошло до мијешања у апелантову имовину, да ли је то мијешање било у складу са законом и у јавном интересу и да ли је то мијешање било
пропорционално легитимном циљу, дакле да ли успоставља правичну равнотежу између апелантовог права и општег интереса.
Уставни суд је утврдио да је оспорена одлука донесена у поступку поводом апелантове тужбе против туженог ради накнаде штете
за преузето градско грађевинско земљиште. С обзиром на то да је
већ констатовано да се ради о апелантовој имовини, произилази да
је у конкретном случају оспореном одлуком, којом је одбијен апелантов тужбени захтјев за накнаду штете, дошло до мијешања у
апелантову имовину.
31. Сљедеће питање на које Уставни суд треба да одговори јесте да ли је мијешање у апелантово право на имовину било у складу са законом. У вези с тим Уставни суд запажа да су Основни и
Окружни суд приговор застаре потраживања сматрали неоснованим, наводећи да на конкретну ситуацију треба да се примијени
одредба члана 379. ЗОО сходно којој предметна потраживања застарјевају у року од 10 година. Уставни суд даље запажа да се у
конкретном случају ради о накнади за преузето градско грађевинско земљиште, те је Врховни суд оспорену одлуку и засновао на
релевантним одредбама Закона о грађевинском земљишту који је
у конкретном случају lex specialis и којим су регулисани услови и
рокови у којима одређена права могу да се остварују. Из наведеног
произилази јасан правни основ за доношење оспорене одлуке прописан у релевантном, напријед наведеном закону. То значи да је
оспорена одлука (на основу које је извршено мијешање у апелантову имовину) донесена у складу са законом. Такође, Уставни суд
није утврдио никакву произвољност редовног суда у примјени релевантних законских одредби (рачунање рока почетка и завршетка застаре потраживања). Наиме, Уставни суд запажа да је Врховни суд утврдио да је од дана сазнања да је апелантов отац био сувласник на предметним некретнинама које су без ваљаног правног
основа уписане као друштвена својина и да има право да поднесе
тужбу да му се земљиште врати или плати накнада (3. фебруара
1990. године као дан правоснажности Пресуде број П-59/88 од 22.
децембра 1989. године) па до подношења тужбе за исплату накнаде протекао рок дужи од пет година прописан чланом 27. Закона о
грађевинском земљишту у ком ранији власник (што значи и његови насљедници) може да тражи накнаду за то земљиште. У вези с
апелантовим наводима да је у конкретном случају требало да се
примијени одредба ЗОО која предвиђа рок застарјелости од 10 година, Уставни суд запажа да се опште одредбе о застарјелости потраживања сходно члану 371. ЗОО примјењују на она потраживања за која посебним прописима није предвиђен други застарни
рок. За предметно потраживање застарни рок је прописан “другим
прописом”, тј. Законом о грађевинском земљишту, који је lex specialis у односу на ЗОО и у конкретном случају се примјењује застарни рок прописан тим законом. Уставни суд напомиње да је редовни суд утврдио да је апелант тужбу за накнаду за преузето
градско грађевинско земљиште поднио тек 19. новембра 2001. године, дакле након протека субјективног рока од пет година од дана сазнања за бесправно извршену укњижбу сувласничког дјела
његовог предника-оца, а како је то прописано чланом 27. Закона о
грађевинском земљишту. У таквом случају Уставни суд сматра да
питање да ли је истекао или не и објективни рок застаре потраживања није било релевантно, јер објективни рок представља рок апсолутне застаре која према одредби члана 27. Закона о грађевинском земљишту наступа “најкасније у року од десет година” од сазнања да је предметно земљиште прешло у посјед друштвеног
правног лица без правног основа. Уставни суд указује да ово не дерогира одредбу тог члана која прописује субјективни рок од пет
година унутар објективног рока од десет година. Ово значи да је,
када субјективни рок од пет година истекне а објективни рок још
тече, потраживање сходно члану 27. Закона о грађевинском земљишту застарјело. Имајући у виду наведено, Уставни суд закључује да је “мијешање” у апелантово право на имовину извршено у
складу са законом.
32. На крају, Уставни суд треба да одговори на питање да ли је
мијешање пропорционално легитимном циљу који се жели постићи, односно да ли успоставља правичну равнотежу између апелантовог права и општег интереса. Како је већ наведено у претходним
тачкама ове одлуке, у судском поступку је несумњиво утврђено да
је апелант пасивним односом према предметним некретнинама
пропустио законом прописан рок за судску заштиту, што је довело
до губитка права на накнаду штете за преузето грађевинско земљиште, због чега не може да се закључи да је држава ставила непримјерен терет на самог апеланта. Уставни суд такође подсјећа да
је у бројним одлукама образложио да у ограничења у погледу
остваривања грађанских права спада и могућност приговора застаре тужбених захтјева (види Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму број АП 150/04 од 17. фебруара 2005. године, обја-
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вљена у “Службеном гласнику БиХ”, број 36/05 и одлуку бивше
Европске комисије за људска права, апликација број 13674/88 од
14. априла 1989. у предмету Cyril Albert Warner против Велике
Британије). Ово ограничење је потребно да би се обезбиједио
принцип правне сигурности, а при конкретном регулисању овог
питања, прије свега одређивања рока застаре, законодавац ужива
одређену слободу процјене (види Европски суд за људска права,
Ashingdane против Велике Британије, пресуда од 28. маја 1985, серија А, број 93, став 57). Дакле, досљедна примјена релевантних
одредби Закона о грађевинском земљишту којим је прописано
вријеме у ком одређена права могу да се остварују је у интересу
правне сигурности и исправног функционисања правног система
и несумњиво представља општи, односно јавни интерес који је у
конкретном случају “превагнуо” над апелантовим појединачним
имовинским интересом. Уставни суд сматра да је у конкретном
случају успостављена правична равнотежа између заштите апелантовог права на имовину и општег интереса, односно у овој ситуацији није на апеланта пренесен непримјерен терет ради остваривања законитог циља. Стога, Уставни суд закључује да не постоји кршење права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
VIII - Закључак
33. Уставни суд закључује да у конкретном случају није повријеђено апелантово право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију будући да је оспорена одлука заснована на закону, те да је
донесена у јавном интересу, а на апеланта није стављен претјеран
терет.
34. На основу члана 61. ст. 1. и 3. Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
35. Сходно члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суд БиХ,
Др Миодраг Симовић, с.р.
Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у
предмету број АП 118/09, рјешавајући апелацију М.З. и других,
на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 16. ст.
3. и 4. тачка 14, члана 59. став 2. алинеја 2, члана 61. ст. 1. и 2. и
члана 76. став 2. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и
51/09), у саставу:
- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мирсад Ћеман, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 26. јануара 2012. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Дјелимично се усваја апелација М.З., М.С., Ж.З., Н.П., С.З. и
Р.Ж.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3.е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у односу на доношење одлуке у разумном року у поступку који је покренут у
Основном суду у Бањалуци у предмету број РС-841/2004, а који се
поводом изјављене ревизије тренутно налази пред Врховним судом Републике Српске под бројем 118 0 Рс 000556 10 Рев.
Налаже се Врховном суду Републике Српске да по хитном поступку донесе одлуку у предмету број 118 0 Рс 000556 10 Рев, у
складу са чланом II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6.
став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода.
Налаже се Влади Републике Српске да апелантима М.З., М.С.,
Ж.З., Н.П., С.З. и Р.Ж., у складу са чланом 76. став 2. Правила
Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од 90 дана од дана достављања ове одлуке, исплати појединачно износе од по 2.100,00
КМ на име нематеријалне штете због недоношења одлуке у разумном року.
Налаже се Врховном суду Републике Српске и Влади Републике Српске да, у складу са чланом 74. став 5. Правила Уставног
суда Босне и Херцеговине, у року од 90 дана од дана достављања
ове одлуке, обавијесте Уставни суд Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.
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Одбацује се као недопуштена апелација М.З., М.С., Ж.З.,
Н.П., С.З. и Р.Ж. поднесена против Пресуде Окружног суда у Бањалуци број 011-0-Ж-08-000 322 од 28. новембра 2008. године и
Пресуде Основног суда у Бањалуци број РС-841/2004 од 16. маја
2008. године у односу на остале аспекте права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1.
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, право на имовину из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине
и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту
људских права и основних слобода, право на ефективан правни
лијек из члана 13. Европске конвенције за заштиту људских права
и основних слобода, те члан 14. у вези са чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода,
због тога што је преурањена.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. М.З., М.С., Ж.З., Н.П. и Р.Ж. из Бањалуке, те С.З. из Челинца (у даљем тексту: апеланти), које заступа Жељко Шурлан, адвокат из Бањалуке, поднијели су 16. јануара 2008. године апелацију
Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд)
против Пресуде Окружног суда у Бањалуци (у даљем тексту:
Окружни суд) број 011-0-Ж-08-000 322 од 28. новембра 2008. године и Пресуде Основног суда у Бањалуци (у даљем тексту:
Основни суд) број РС-841/2004 од 16. маја 2008. године.
2. Од апеланата је 6. децембра 2010. године затражено да прецизирају и допуне апелацију. Апеланти су допунили апелацију 15.
децембра 2010. године.
II - Поступак пред Уставним судом
3. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од
Окружног и Основног суда, те туженог “1. мај Металска” АД Бањалука (у даљем тексту: тужени) затражено је 8. маја 2009. године да доставе одговоре на апелацију.
4. Окружни суд је одговор на апелацију доставио 3. јула 2009.
године. Основни суд и тужени до дана доношења ове одлуке нису
доставили одговоре на апелацију.
5. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговор
на апелацију достављен је апелантима 28. јануара 2010. године.
6. Уставни суд је од Основног суда 28. октобра 2011. године и
од Врховног суда Републике Српске (у даљем тексту: Врховни суд)
24. новембра 2011. године затражио да му на увид доставе предметни спис. Врховни суд је спис доставио 2. децембра 2011. године. Након оствареног увида спис је враћен Врховном суду.
III - Чињенично стање
7. Апеланти су 15. јуна 2004. године тужбом у Основном суду
покренули спор ради заштите права из радног односа против туженог. Тужени је поводом тужбе достављене 11. априла 2006. године одговор доставио 12. маја 2006. године.
8. Основни суд је одложио рочиште заказано за 5. март 2007.
године. Након тога, припремно рочиште заказано је и одржано 5.
јуна 2007. године.
9. Основни суд је одржао три рочишта за главну расправу и то
3. децембра 2007. године, те 6. фебруара, 12. марта и 16. априла
2008. године када је главна расправа закључена и странке обавијештене да ће пресуда бити донесена 16. маја 2008. године. Обимна
доказна грађа коју су странке предложиле на припремном рочишту презентована је на главној расправи, те је прибављен налаз и
мишљење вјештака финансијске струке. Апеланти су на рочишту
одржаном 12. марта 2008. године прецизирали тужбени захтјев.
10. Основни суд је Пресудом број Рс-841/2004 од 16. маја
2008. године одбио тужбени захтјев апеланата којим су тражили
да се пониште као незаконите појединачне одлуке туженог о отказу уговора о раду, које су донесене 8. децембра 2003. године, те да
се тужени обавеже да их врати на посао и распореди на послове
које су обављали или на друге послове који одговарају њиховим
радним или стручним способностима. Даље, одбијен је тужбени
захтјев којим су апеланти тражили да се тужени обавеже да им
исплати изгубљену зараду и топле оброке у означеним износима и
за означени период, са законским затезним каматама, те да им надокнади трошкове поступка.
11. Против пресуде Основног суда апеланти су 22. маја 2008.
године изјавили жалбу.
12. Окружни суд је Пресудом број 011-0-Ж-08-000 322 од 28.
новембра 2008. године жалбу апеланата одбио као неосновану и
потврдио првостепену пресуду. Пресуда Окружног суда апелантима је уручена 19. децембра 2008. године.
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13. Против пресуде Окружног суда апеланти су 25. децембра
2008. године изјавили ревизију Врховном суду.
14. Врховни суд је Рјешењем број 118-0-Рев-09-000 094 од 26.
августа 2009. године ревизију апеланата усвојио, пресуду Окружног суда укинуо и предмет вратио Окружном суду на поновно суђење. Врховни суд је закључио да је погрешно примијењено материјално право и да је чињенично стање непотпуно утврђено и то
у дијелу који се односио на акцесорне захтјеве апеланата (потраживања накнада плата и топлог оброка).
15. Окружни суд је у поновном поступку Пресудом број 0110-Ж-09-000 114 од 25. фебруара 2010. године жалбу тужилаца дјелимично уважио, Пресуду Основног суда број Рс-841/04 од 16. маја 2008. године преиначио у погледу дана престанака радног односа, тако да су поништене одлуке туженог о отказу уговора о раду
апелантима донесене 8. децембра 2003. године, дакле радни однос
им престаје 8. децембра 2003. године а не 24. јануара 2003. године, а у преосталом дијелу жалба апеланата је одбијена и првостепена пресуда потврђена.
16. Апеланти су против пресуде Окружног суда 9. априла
2010. године поново изјавили ревизију. Ревизија је достављена на
одговор туженом 25. маја 2010. године.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
17. Апеланти сматрају да су им оспореним пресудама повријеђени право на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска
конвенција), право на имовину из члана II/3.к) Устава Босне и
Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију,
те право на ефективан правни лијек из члана 13. Европске конвенције. Најзад, апеланти сматрају да су им повријеђене гаранције
установљене чланом 14. Европске конвенције у вези са чланом 6.
став 1. Европске конвенције. Опширни апелациони наводи о повреди наведених права своде се у суштини на тврдње апеланата да
је чињенично стање погрешно утврђено, да су спроведени докази
погрешно оцијењени, да је материјално право погрешно примијењено, те да су образложења оспорених одлука нејасна и противрјечна.
18. Најзад, апеланти су истакли да им је повријеђено право на
доношење одлуке у разумном року јер је тужба у овој правној
ствари поднесена 2004. године а прво рочиште је заказано тек након двије године, због чега траже да им Република Српска плати
штету, те моле Уставни суд да им досуди штету у износу који сам
одреди.
б) Одговор на апелацију
19. Окружни суд је у одговору на апелацију истакао да су одлуке које су предмет оспоравања апелацијом засноване на правилној примјени материјалног права и на правилно и потпуно утврђеном чињеничном стању, па да су неосновани наводи апеланата о
повреди права на која указују у апелацији.
V - Релевантни прописи
20. Закон о парничном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/03, 86/03, 74/05, 63/07 и 49/09) у релевантном дијелу гласи:
Члан 10.
Суд је дужан да поступак спроведе без одуговлачења и са што
мање трошкова и да онемогући сваку злоупотребу права која
странкама припадају у поступку.
Члан 237.
1) Странке могу изјавити ревизију против правоснажне пресуде донесене у другом степену у року од 30 дана од дана достављања преписа пресуде, а у привредним споровима у року од 15. дана.
2) Ревизија није дозвољена ако вриједност побијаног дијела
правоснажне пресуде не прелази 10.000,00 конвертибилних марака, а у привредним споровима 20.000,00 КМ.
3) Изузетно Врховни суд Републике Српске може дозволити
ревизију у свим предметима, ако оцијени да би одлучивање по ревизији било од значаја за примјену права у другим случајевима.
Члан 420.
У поступку у парницама из радних односа, а нарочито при одређивању рокова и рочишта, суд ће увијек обраћати нарочиту пажњу на потребу хитног рјешавања радних спорова.
VI - Допустивост
21. У складу са чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом Уставу када она постану предмет спора због
пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини.
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22. У складу са чланом 16. став 1. Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.
а) Преурањеност апелације
23. Члан 16. став 4. тачка 14 Правила Уставног суда гласи:
4) Апелација није допустива и ако постоји неки од сљедећих
случајева:
(14) апелација је преурањена;
[…]
24. Према наведеним одредбама, апелација може да се поднесе само против пресуде, односно одлуке којом је поступак у одређеном предмету завршен.
25. У конкретном случају, апеланти су у апелацији оспорили
Пресуду Окружног суда број 011-0-Ж-08-000 322 од 28. новембра
2008. године и Пресуду Основног суда број Рс-841/2004 од 16. маја 2008. године истичући да су им повријеђени право на правично
суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став
1. Европске конвенције, право на имовину из члана II/3.к) Устава
Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију, право на ефективан правни лијек из члана 13. Европске
конвенције, те гаранције установљене чланом 14. Европске конвенције у вези са чланом 6. став 1. Европске конвенције.
26. Према стању списа, оспорена пресуда Окружног суда је
Рјешењем Врховног суда број 118-0-Рев-09-000 094 од 26. августа
2009. године укинута и предмет је враћен на одлучивање Окружном суду који је у поновном поступку донио Пресуду број 011-0Ж-09-000 114 од 25. фебруара 2010. године. Апеланти су против
наведене пресуде Окружног суда изјавили ревизију 9. априла
2010. године. У тренутку доношења одлуке Уставног суда, према
стању списа, Врховни суд још увијек није одлучио о ревизији.
27. Према пракси Уставног суда, ревизија је, у случају када су
испуњени услови допустивости предвиђени процесним законом,
дјелотворан правни лијек који су апеланти дужни исцрпити прије
подношења апелације Уставном суду, у смислу члана 16. став 1.
Правила Уставног суда. Апеланти одлучују који ће правни лијек
користити, без обзира на то да ли се ради о редовном или ванредном правном лијеку. У интересу остваривања права апеланата је
да се исцрпе све могућности одлучивања пред редовним судовима, у складу са позитивним прописима. С обзиром на изузетак
предвиђен у члану 237. став 3. ЗПП, према ком Врховни суд може
да дозволи ревизију у свим предметима, Уставни суд би доношењем своје одлуке прије доношења одлуке Врховног суда о изјављеној ревизији прејудицирао ово питање. Дакле, у конкретном
случају апелација је преурањена јер је поднесена прије одлуке Врховног суда о ревизији. Након доношења одлуке о ревизији, независно од врсте те одлуке, апеланти имају могућност да поново
поднесу апелацију у којој су, у смислу члана 19. став 3. Правила
Уставног суда, дужни на прописаном обрасцу апелације, под тачком 8.а) остале одлуке, навести и ову одлуку Уставног суда.
28. Имајући у виду одредбу члана 16. став 4 тачка 14 Правила
Уставног суда, према којој ће се апелација одбацити као недопуштена уколико је преурањена, Уставни суд је о овом дијелу апелације одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
б) Допустивост у односу на разуман рок
29. У складу са чланом 16. став 3. Правила Уставног суда,
Уставни суд може изнимно да разматра апелацију и када нема одлуке надлежног суда, уколико апелација указује на озбиљна кршења права и основних слобода које штите Устав Босне и Херцеговине или међународни документи који се примјењују у Босни и
Херцеговини.
30. У конкретном случају, апеланти су у апелацији истакли да
им је повријеђено право на доношење одлуке у разумном року јер је
тужба у овој правној ствари поднесена 2004. године а прво рочиште
је заказано тек након двије године. Предметни поступак се, у вријеме доношења одлуке Уставног суда, налази у фази одлучивања пред
Врховним судом а поводом ревизије коју су апеланти изјавили против Пресуде Окружног суда број 011-0-Ж-09-000 114 од 25. фебруара 2010. године. Дакле, иако је апелација поднесена прије него што
је предметни поступак правоснажно окончан, према члану 16. став
3. Правила Уставног суда, конкретна апелација је допустива у односу на доношење одлуке у разумном року као елемент права на правично суђење. Коначно, апелација у овом дијелу испуњава и услове
из члана 16. ст. 2. и 4. Правила Уставног суда, зато што није очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји који други формални разлог због ког апелација није допустива.
31. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 16. ст. 1, 2. и 4. Правила Уставног суда, Уставни
суд је утврдио да предметна апелација у овом дијелу испуњава
услове у погледу допустивости.
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VII - Меритум
32. Апеланти сматрају да им је повријеђено право на доношење одлуке у разумном року као сегмент права на правично суђење
из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1.
Европске конвенције.
Право на правично суђење
33. Члан II/3. Устава Босне и Херцеговине у релевантном дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2. овог члана, а она обухватају:
е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези с кривичним поступком.
34. Члан 6. став 1. Европске конвенције у релевантном дијелу
гласи:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или
основаности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има
право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним, законом установљеним судом.
35. Према конзистентној пракси Европског и Уставног суда,
разумност дужине трајања поступка мора се оцјењивати у оквиру
околности појединог предмета. При томе се мора водити рачуна о
критеријумима успостављеним праксом Европског суда, а нарочито о сложености предмета, понашању страна у поступку и надлежног суда или других јавних власти, те о значају који конкретна
правна ствар има за апеланта (види Европски суд за људска права,
Микулић против Хрватске, апликација број 53176/99 од 7. фебруара 2002. године, Извјештај број 2002-I, став 38).
36. Даље, Уставни суд подсјећа на праксу Европског суда и
сопствену јуриспруденцију, према којима је дужност државе да
организује свој правни систем тако да омогући судовима и јавним
властима да се повинују захтјевима и условима из Европске конвенције (види Европски суд, Zanghi против Италије, пресуда од
19. фебруара 1991. године, серија А, број 194, став 21; и Уставни
суд, Одлука број АП 1070/05 од 9. фебруара 2006. године, став 34).
Сем тога, према пракси Европског и Уставног суда, велики број
предмета узетих у рад није ваљано оправдање за прекомјерно одуговлачење поступка (види Европски суд, Probstmeier против Њемачке, пресуда од 1. јула 1997. године, став 64, Извјештаји 1997IV).
37. Коначно, Европски суд је указао на то да је потребна нарочита марљивост надлежних власти у свим предметима који се тичу личног статуса и својства, а да је овај захтјев нарочито важан у
државама у којима домаћи закон прописује да одређени судски поступци имају хитан карактер (види Европски суд, Borgese против
Италије, пресуда од 26. фебруара 1992. године, серија А, број 228Б, став 18.).
38. У конкретном случају, поступак је покренут тужбом пред
надлежним судом 15. јуна 2004. године и у тренутку доношења
ове одлуке поступак још увијек није окончан. Дакле, поступак одлучивања о тужбеним захтјевима апеланата траје седам година и
седам мјесеци.
39. Апеланти су тужбом покренули спор ради заштите права
из радног односа тражећи да се пониште као незаконите одлуке о
престанку радног односа, да се туженом наложи да их врати на посао, те да им исплати накнаду плате и других потраживања из радног односа за одређени период. С обзиром на то да се у конкретном случају у ствари ради о шест тужбених захтјева, Уставни суд
сматра да конкретни предмет покреће релативно сложена чињенична и правна питања, али сматра да сложеност, у околностима
конкретног случаја, није таква да би утицала на дужину поступка.
40. Даље, у досадашњем току поступка који траје седам година и седам мјесеци и који још увијек није окончан, издваја се управо период на који апеланти и указују у апелацији, тј. тужба је поднесена у јуну 2004. године, а прво рочиште, које је одложено, заказано је тек 5. марта 2007. године, односно након двије године и
осам мјесеци. Чињеница да је Основни суд након тога у разумним
периодима одржавао рочишта и донио одлуку, као и да су, поступајући у разумним периодима, Окружни и Врховни суд у досадашњем току поступка доносили одлуке поводом изјављених правних лијекова не може оправдати пропуст Основног суда да, у складу са својом обавезом, управља поступком на начин да омогући да
се поступак спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова.
Такође је, у вези с тим, битно нагласити да се у конкретном случају ради о радном спору који је законом одређен као хитан и у погледу ког се очекује да судови искажу посебну марљивост у поступању. Најзад, Основни суд се није изјашњавао на апелацију достављену на одговор, односно није понудио нити један разлог или
образложење које би оправдало непоступање поводом тужбе дуже
од двије године и осам мјесеци.
41. Уставни суд закључује да је у конкретном случају повријеђено право апеланата на доношење одлуке у разумном року као
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сегмент права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције јер поступак
поводом тужбе којом су покренули радни спор траје већ седам година и седам мјесеци и још увијек није окончан, а досадашњем
трајању поступка је у одлучујућој мјери допринио Основни суд
који је прву радњу поводом тужбе апеланата предузео након двије
године и осам мјесеци од њеног подношења. У документима предоченим Уставном суду нема ничега што би оправдало овакво поступање Основног суда.
42. Међутим, како се у тренутку доношења одлуке Уставног
суда предмет поводом изјављене ревизије налази пред Врховним
судом, а за доношење коначне одлуке о тужбеном захтјеву апеланата неопходно је да Врховни суд донесе одлуку о ревизији, то је
овом суду наложено да донесе одлуку без даљњег одгађања.
Питање накнаде нематеријалне штете
43. Апеланти су затражили да се Република Српска обавеже
да им надокнади штету због повреде права на доношење одлуке у
разумном року. Према члану 76. став 2. Правила Уставног суда,
Уставни суд може изузетно, на апелантов захтјев, одредити накнаду за нематеријалну штету. Међутим, Уставни суд подсјећа на то
да, за разлику од поступака пред редовним судовима, накнаду нематеријалне штете одређује у одговарајућем износу у односу на
утврђено кршење људских права, те да се овако одређена накнада
обрачунава према критеријумима које је успоставио Европски суд,
прилагођено економској ситуацији у БиХ.
44. У вези са наведеним, Уставни суд упућује на утврђени
принцип одређивања висине накнаде штете у оваквим случајевима (види Уставни суд, Одлука број АП 938/04, објављена у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, број 20/06, ст. 48-51).
Према том принципу, апелантима би за сваку годину одгађања доношења одлуке требало исплатити приближно 150,00 КМ, а уколико се ради о хитном поступку, 300,00 КМ.
45. Имајући у виду чињеницу да се у конкретном случају ради о радном спору који је законом одређен као хитан, те да поступак у конкретном случају траје већ седам година и седам мјесеци
и да још увијек није окончан, апелантима се појединачно одређује накнада у износу од по 2.100,00 КМ. Ове износе апелантима је
дужна да исплати Влада Републике Српске.
VIII - Закључак
46. Уставни суд закључује да постоји повреда права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана
6. став 1. Европске конвенције у односу на право на доношење одлуке у разумном року када у поступку који је законом одређен као
хитан ни након седам година и седам мјесеци од подношења тужбе није донесена коначна одлука, а досадашњем трајању поступка је у одлучујућој мјери допринио Основни суд који је прву радњу поводом тужбе апеланата предузео након двије године и осам
мјесеци од њеног подношења, а Основни суд ничим није оправдао
овакво поступање.
47. На основу члана 16. ст. 3. и 4. тачка 14, члана 61. ст. 1. и 2.
и члана 76. став 2. Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио
као у диспозитиву ове одлуке.
48. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Др Миодраг Симовић, с.р.
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у предмету број У 5/10, на основу члана VI/3.а) Устава Босне и Херцеговине, члана 59. став 2. алинеја 3, члана 63. ст. 5. и 6. и члана 74.
став 6. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени
гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Constance Grewe, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Tudor Pantiru, судија,
- Мато Тадић, судија,
- Мирсад Ћеман, судија,
- Margarita Caca Nikolovska, суткиња и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 18. јануара 2012. године, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Парламент Федерације Босне и Херцеговине
није извршио Одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине, број: У
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5/10, од 26. новембра 2010. године у остављеном року од три мјесеца од дана њеног објављивања у “Службеном гласнику Босне и
Херцеговине”.
Утврђује се да члан 3. Закона о допунама Закона о извршном
поступку (“Службене новине Федерације БиХ”, број 39/09) престаје да важи наредног дана од дана објављивања ове одлуке у
“Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.
У складу са чланом 74. став 6. Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине, ово рјешење доставља се Тужилаштву Босне и Херцеговине.
Рјешење објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
1. Уставни суд Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд) је Одлуком број: У 5/10, од 26. новембра 2010. године усвојио
захтјев Кантоналног суда у Мостару (суткиње Зухре Хоџић-Секнић) за оцјену компатибилности одредби члана 3 Закона о допунама Закона о извршном поступку (“Службене новине Федерације
БиХ”, број 39/09) са Уставом Босне и Херцеговине и Европском
конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција). Уставни суд је предметном одлуком утврдио да члан 3 Закона о допунама Закона о извршном
поступку (“Службене новине Федерације БиХ”, број 39/09) није у
складу са чл. II/3.е) и II/3.к) Устава Босне и Херцеговине, чланом
6. став 1. Европске конвенције и чланом 1. Протокола број 1 уз
Европску конвенцију. Уставни суд је предметном одлуком наложио Парламенту Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парламент ФБиХ) да, у складу са чланом 63. став 4. Правила
Уставног суда, најкасније у року од три мјесеца од дана објављивања те одлуке у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”,
усклади одредбе члана 3. Закона о допунама Закона о извршном
поступку (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”,
број 39/09) са чл. II/3.е) и II/3.к) Устава Босне и Херцеговине, чланом 6. став 1. Европске конвенције и чланом 1. Протокола број 1
уз Европску конвенцију. Такође је наложио Парламенту ФБиХ да,
у складу са чланом 74. став 5. Правила Уставног суда, у наведеном
року обавијести Уставни суд о предузетим мјерама с циљем извршења те одлуке.
2. Одлука Уставног суда, број: У 5/10, од 26. новембра 2010.
године објављена је у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, број 37/11, од 17. маја 2011. године. Дакле, тада је почео тећи
рок од три мјесеца за усклађивање одредбе члана 3. Закона о допунама Закона о извршном поступку (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 39/09) са чл. II/3.е) и II/3.к) Устава Босне и Херцеговине, чланом 6. став 1. Европске конвенције и
чланом 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
3. Уставни суд констатује да је рок за извршење Одлуке број:
У 5/10, од 26. новембра 2010. године Парламенту ФБиХ истекао
17. августа 2011. године.
4. Уставна комисија Представничког дома Парламента ФБиХ
је 17. октобра 2011. године доставила Уставном суду допис у ком
је наведено да Парламент ФБиХ, односно Представнички дом
Парламента ФБиХ, према Уставу Федерације Босне и Херцеговине, нема искључиву надлежност да самостално извршава одлуке
уставних судова, већ да је та надлежност децидирано дата премијеру и Влади Федерације Босне и Херцеговине. Такође, у допису
је наведено да ће Представнички дом наставити да прати извршавање те одлуке и затражити од представника Владе Федерације
Босне и Херцеговине да се што прије спроведе Одлука Уставног
суда.
5. Комисија за уставна питања Дома народа Парламента
ФБиХ је дописом од 11. новембра 2011. године обавијестила
Уставни суд да је на конституирајућој сједници одржаној 8. новембра 2011. године донијела закључак да ће у сарадњи са законодавно-правним комисијама оба дома Парламента ФБиХ предложити
законска рјешења како би се у потпуности спровела Одлука Уставног суда, број: У 5/10, од 26. новембра 2010. године. Такође, у допису је наведено да је Влада Федерације Босне и Херцеговине
упутила у парламентарну процедуру Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку, те да ће Комисија за
уставна питања Дома народа Парламента ФБиХ приликом разматрања поменутог приједлога на сједници Дома народа Парламента ФБиХ предложити законодавно-правним комисијама подношење амандмана и изналажења законских рјешења с циљем усклађивања са Одлуком Уставног суда.
6. Уставни суд подсјећа на то да је Одлуком број: У 5/10, од 26.
новембра 2010. године одредио начин и рок за извршење одлуке.
Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке Уставног
суда су коначне и обавезујуће. Такође, према члану 74. став 1. Правила Уставног суда, коначне и обавезујуће одлуке Уставног суда
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дужно је да поштује свако физичко и правно лице, а према ставу
2. истог члана, сви органи власти су дужни да у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом спроводе одлуке Уставног
суда.
7. Даље, Уставни суд истиче да, у складу са чланом 63. ст. 4-6.
Правила Уставног суда, одлуком којом утврђује несагласност одредби закона са Уставом Босне и Херцеговине може доносиоцу закона одредити рок за усаглашавање који не може бити дужи од
шест мјесеци, те ће, ако се у остављеном року не отклони утврђена несагласност, својом одлуком утврдити да несагласне одредбе
закона престају да важе наредног дана од дана објављивања те
одлуке у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.
8. С обзиром на то да из наведеног произилази да Парламент
ФБиХ није у остављеном року извршио коначну и обавезујућу Одлуку Уставног суда, број: У 5/10, од 26. новембра 2010. године,
Уставни суд је, на основу члана 59. став 2. алинеја 3, члана 63. ст.
5. и 6. и члана 74. став 6. Правила Уставног суда, одлучио као у
диспозитиву овог рјешења.
9. У складу са чланом 74. став 6. Правила Уставног суда, ово
рјешење се доставља надлежном Тужилаштву Босне и Херцеговине.
10. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Др Миодраг Симовић, с.р.

Управа за индиректно опорезивање БиХ
На основу члана 36. став (1) Закона о акцизама у Босни
и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 49/09) и
члана 14. став (1) алинеја vii) Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 и 49/09), Управни
одбор Управе за индиректно опорезивање, по приједлозима влада Федерације Босне и Херцеговине и Републике
Српске, на 119. сједници, одржаној 2. марта 2012. године,
донио је

ОД Л У КУ
О КОЛИЧИНАМА ДИЗЕЛ-ГОРИВА НА КОЈЕ СЕ
НЕ ПЛАЋА ПУТАРИНА ЗА 2012. ГОДИНУ

I
Овом одлуком утврђују се количине дизел-горива које
се користи за потребе рудника, термоелектрана и жељезница на које се не плаћа путарина за 2012. годину (у даљем
тексту: ослобађање).
II
Корисници ослобађања из тачке I ове одлуке су сљедећи субјекти:
a) У Федерацији Босне и Херцеговине:
Количина (литара/годишње)
1.
Рудници
33.242.820
1.1. ЗД Рудници “Крека” д.о.о. Тузла
2.160.000
1.2. ЗД Рудник мрког угља “Ђурђевик”
д.о.о. Ђурђевик
6.600.000
1.3. ЗД Рудник мрког угља “Какањ” д.о.о.
Какањ
4.128.588
1.4. ЗД Рудник мрког угља “Зеница” д.о.о.
Зеница
300.000
1.5. ЗД Рудник мрког угља “Бреза” д.о.о. Бреза 480.000
1.6. ЗД Рудник мрког угља “Абид Лолић”
д.о.о. Травник-Била
155.040
1.7. ЗД Рудник угља “Грачаница” д.о.о.
Горњи Вакуф/Ускопље
780.000
1.8. Рудници мрког угља “Бановићи” д.д.
Бановићи
14.379.996
1.9. Рудник мрког угља “Каменград” д.д.
Каменград
3.999.996
1.10. ЈП Рудници угља “Тушница” д.о.о Ливно 259.200
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2.
2.1.

Жељезнице
4.100.000
Жељезнице Федерације Босне и
Херцеговине
4.100.000
Рудници и Жељезнице Федерације БиХ у укупној количини за 2012. годину од 37.342.820 литара.
б) У Републици Српској
Количина (литара/годишње)
1.
Рудници и термоелектране
37.972.165
1.1. “Боксит” а.д. Милићи
4.492.000
1.2. “Рудник боксита Сребреница” а.д.
Сребреница
1.299.000
1.3. “ЕФТ Рудник и Термоелектрана
Станари” д.о.о. Станари
2.600.000
1.4. “Тереx коп” д.о.о. Угљевик
1.307.145
1.5. Нови рудник мрког угља “Миљевина”
а.д. Миљевина
643.200
1.6. МХ “ЕРС” ЗП “Рудник и Термоелектрана
Гацко” а.д. Гацко
9.661.200
1.7. МХ “ЕРС” ЗП “Рудник и Термоелектрана
Угљевик” а.д. Угљевик
11.027.620
1.8. “Арцелор Митал Приједор” д.о.о.
Приједор
6.942.000

2.
2.1.
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2.04.2012.

Жељезнице
Жељезнице РС а.д. Добој

2.100.000
2.100.000

Рудници, термоелектране и Жељезнице Републике
Српске у укупној количини за 2012. годину од 40.072.165
литара.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Управа за индиректно опорезивање.
Управа за индиректно опорезивање једном у три мјесеца поднијеће Управном одбору Извјештај о реализацији
ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, а примјењиваће се од
јануара 2012. године.
Одлука ће бити објављена и у службеним гласницима
ентитета.
Број: УО 0203/144/12
2. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједавајући
УО УИО,
Др Никола Шпирић, с.р.
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- Cruiser, žice - uvodnici u koronarne i periferne arterije
- Pantera, koronarni balon kateteri
za kardiologiju i angioplastiju
- Pantera Leo, balon kateteri za brzu
izmjenu
- Pantera Lux, balon kateter za otpuštanje paklitaksela
- PRO-Kinetik Energy, koronarni
stent sistem od kobalt-hroma
- Orsiro Sirolimus, koronarni stent
sistem koji eluira sirolimus
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- Passeo -18 PTA Balloon Catheter
periferni dilatacioni kateter
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","/+  '7  7';$'
*'-0$%+< %'-%,"7" $""6' %'
( )( ),7-'.
- PRO-Kinetic Energy Explorer
periferni stent sistem
- Pulsar-18 (Peripheral Vascular
Stent System)
periferni samošireyi stent sistem
")*'$":
","/+  '7  7';$'
*'-0$%+< %'-%,"7" $""6' %'
( )( ),7-'.
- HTL Syringes
siringete, nastavci za pipete (sterilni i
nesterilni)
- HTL Pipette Tips
plasti{ni nastavci za pipete
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“Biotronik” AG,
Ackerstrasse 6, 8180
Bulach,
Švajcarska

“Broma
Bel”
d.o.o,
Dositejeva 2, Trn,
Laktaši

20.02.
2017.

5    
  

“Biotronik” AG,
Ackerstrasse 6, 8180
Bulach,
Švajcarska

“Broma
Bel”
d.o.o,
Dositejeva 2, Trn,
Laktaši

20.02.
2017.

5    
  

“Biotronik” AG,
Ackerstrasse 6, 8180
Bulach,
Švajcarska

“Broma
Bel”
d.o.o,
Dositejeva 2, Trn,
Laktaši

26.02.
2017.

5    
  

“PZ HTL”
S.A, Daniszewska 4,
PL 03-230
Warszawa,
Poljska

“Broma
Bel”
d.o.o,
Dositejeva 2, Trn,
Laktaši

2.04.2012.
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5.

- Evetric
kompozit (ispun)

6.

- Fistula Needles 14GA-R25
(5082441)
igle za arterije 14G sa rotirajuyim
krilcima, plasti{nim nastavkom i luer
lockom
- Fistula Needles 14GV-R25
(5082571)
igle za vene 14G sa rotirajuyim
krilcima, plasti{nim nastavkom i luer
lockom
- Fistula Needles 17GA-R25
(5088661)
igle za arterije 17G sa rotirajuyim
krilcima, plasti{nim nastavkom i luer
lockom
Fistula Needles 17GV-R25
(5088671)
igle za vene 17G sa rotirajuyim
krilcima, plasti{nim nastavkom i luer
lockom

7.

- Catheters for Arterial
Embolectomy
Latex balon
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67 
+","/+  '7 $""6' %' (
)( ),7-'.

8.

9.

- Polymaille flow plus
heparin/references a thin wall
Graftovi za periferne krvne sudove
- Polymaille flow plus
heparin/references a standard wall
Graftovi za periferne krvne sudove
- Polymaille flow plus
heparin/references thin wall
reinforced
Graftovi za periferne krvne sudove
- Polymaille flow plus
heparin/references standard wall
reinforced
Graftovi za periferne krvne sudove
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67 
+","/+  '7 $""6' %' (
)( ),7-'.
- HemoCue Hb 301 Analyzer
(121801)
ureaj za brzu analizu hemoglobina u
krvi
- HemoCue Hb 301 Microcuvettes
(111801)
kivete za analizu hemoglobina u krvi
- HemoCue WBC Analyzer
(123008)
ureaj za brzu analizu broja bijelih
krvnih yelija u krvi
- HemoCue WBC Microcuvettes
(123004)
kivete za analizu WBC u krvi
- HemoCue Gl 201 Analyzer
(120711)
ureaj za brzu analizu glukoze u krvi
- HemoCue Gl 201 Microcuveettes
vial (110716)
kivete za analizu glukoze u krvi, vial
- HemoCue Gl 201 Microcuveettes
single (110718)
kivete za analizu glukoze u krvi,
single
- Hemocue Gl RT Analyzer
(124701)
ureaj za brzu analizu glukokze u
krvi
- HemoCue Gl RT Microcuveettes
(114701)
kivete za analizu glukoze u krvi
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IIa
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06-07.18452-2/11

06-07.18721-1/11

06.02.
2012.

14.02.
2012.

09.02.
2012.
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2017.
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2017.
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5    
  

“Ivoclar
Vivadent”
AG, Bendererstrasse 2,
FL-9494
Schaan, Liechtenstein

“Dentala
SM”
d.o.o,
Branka
Popoviya
266, Banja Luka

5    
  

“Fresenius
Medical
Care
AG&Co.K
GaA”, D61346 Bad
Homburg,
Njema{ka

“Fresenius Medical Care
BH”
d.o.o,
Zmaja od
Bosne
7-7A, Sarajevo

5    
  

“Perouse
Medical”,
Site d'Ivry
Le Temple,
Route du
Manoir,
60173 Ivry
le Temple,
Francuska

“Gamma
Medicina”
d.o.o, Put
srpskih
branilaca
33, Banja
Luka

5    
  

“Perouse
Medical”,
Site d'Ivry
Le Temple,
Route du
Manoir,
60173 Ivry
le Temple,
Francuska

“Gamma
Medicina”
d.o.o, Put
srpskih
branilaca
33, Banja
Luka

5    
  

“HemoCue
Actiebolag”, Kuvettgatan 1,
26271
Ängelholm,
Švedska

“InelBH”
d.o.o,
Aleja ljiljana 1,
Maglaj
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11.

12.

13.
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- Ceralas HPD
diodni laser
- Ceralas E
diodni laser
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67 
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- Endoprobe
sonde za diodni laser
- Twister
sonde za diodni laser
- PLDD Bare Fiber
sonde za diodni laser
- Gas Liqued Cooled Fiber
sonde za diodni laser
- ELVeS TM Fiber
sonde za diodni laser
- Radial
sonde za diodni laser
- Bare Fiber
sonde za diodni laser
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.
- Cervical screws and pediatric
screws
cervikalni i pedijatrijski vijci
- Thoraco-lumbar screws torakolumbalni vijci
- Connecting implants vezni
implanti
- Connection konektori
- Cervical fusion and cervical
discal prosthesis
cervikalni spaja{ i cerviks diskalna
proteza
- Thoraco-lumbar fusion torakalnolumbalni spaja{i
- Miscellaneous razni vijci i
stabilizatori
- Nuts
matice
- Instruments
instrumenti
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.
Set hirurških instrumenata za
ugradnju spinalnih inplantata:
- KM – System
- CTJ – System
- Flexirod® - System
- Suplement For Scoliosis
- SES Evolution® System
- Ses Axis System
- Arthemis System
- Stabilar® CCA System
- Stabilar® PCP System
- Stabilar® PCA System
- PM Butterfly® System
- Thoraco-Lumbar Spine System VKM System
- Thoraco-Lumbar Spine System SIP System
- Cervical Fixation System - JOC
System
- Thoraco-Lumbar Spine System
Europa® Percutaneous Cages
System
- Thoraco-Lumbar Spine System KM Baby System
- Thoraco Spine System - PJF
System
- Thoraco-Lumbar Spine System WSH Percutaneous System
- CTJ – System
- Thoraco-Lumbar Spine System Atlas System
- KM – System
- Flexirod® - System
- Interbody Fusion Cages LV
System

IIb

IIa

IIb

I

06-07.19128-1/11

06-07.19129-1/11

06-07.18670-2/11

06-07.18671-2/11

13.02.
2012.

13.02.
2012.

03.02.
2012.

09.02.
2012.

12.02.
2017.

12.02.
2017.

02.02.
2017.

08.02.
2017.

30

2.04.2012.

5    
  

“CeramOptec”
GmbH, Siemensstrasse 44, D53121 Bon,
Njema{ka

“InelMed”
d.o.o,
Rudarska
20b,
Mostar

5    
  

“CeramOptec”
GmbH, Siemensstrasse 44, D53121 Bon,
Njema{ka

“InelMed”
d.o.o,
Rudarska
20b,
Mostar

5    
  

“Neuro
France Implants”, ZA
Le Bourg25 Rue des
Ecoles,
41160 La
Ville aux
Clercs,
Francuska

“InelMed”
d.o.o,
Rudarska
20b,
Mostar

5    
  

“Neuro
France Implants”, ZA
Le Bourg25 Rue des
Ecoles,
41160 La
Ville aux
Clercs,
Francuska

“InelMed”
d.o.o,
Rudarska
20b,
Mostar

2.04.2012.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

30

63

- Interbody Fusion Cages Cal-Cal
Peek System
- Cervical Spine System - PM
Cage® System
- Thoraco-Lumbar Spine System
Interbody Fusion Cages LG
System
- ESCP System
- Toraco-Lumbar Spine System
Shark Cages System
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

- Capstone PEEK Spacer
umetak za stabilizaciju lumbalnog
dijela ki{me
")*'$":
7' -*'$6 '  +","/+
 '7 $"7'-'$ %( ( ,"' (
)( ),7-'.
- Cornerstone SR Cage
umetak za stabilizaciju vratnog dijela
ki{me
")*'$":
7' -*'$6 '  +","/+
 '7 $"7'-'$ %( ( ,"' (
)( ),7-'.

- Pyramesh Implant System
Implant, mrežica za korporektomiju
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( ),7-'.

- Pyramesh C Titanium Mesh
Implant, mrežica za korporektomiju
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( ),7-'.
- CD HORIZON ® Spinal System
SEXTANT II
Sistem za perkutanu stabilizaciju
torakolumbalne ki{me stražnjim
pristupom
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( ),7-'.
- CD HORIZON ® Spinal System
LONGITUDE
Sistem za perkutanu stabilizaciju
torakolumbalne ki{me stražnjim
pristupom
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( ),7-'.

20.

- Prestige LP Cervical Disc
Implant, vješta{ki diskus za vratnu
ki{mu, jednodijelni
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( ),7-'.

21.

- BCP BiCalPhos Granules and
Blocks
Sinteti{ka zamjena za kost (granule i
blokovi)
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( ),7-'.

IIb

IIb

IIb

IIb

IIb

IIb

IIb

III

06-07.18529-1/11

06-07.18530-1/11

06-07.18531-1/11

06-07.18532-1/11

06-07.18533-1/11

06-07.18534-1/11

06-07.18535-1/11

06-07.18536-1/11

07.02.
2012.

07.02.
2012.

07.02.
2012.

07.02.
2012.

08.02.
2012.

08.02.
2012.

08.02.
2012.

08.02.
2012.

06.02.
2017.

06.02.
2017.

06.02.
2017.

06.02.
2017.

07.02.
2017.

07.02.
2017.

07.02.
2017.

07.02.
2017.

5    
  

5    
  

5    
  

5    
  

5    
  

5    
  

5    
  

5    
  

“Medtronic Sofamor Danek
USA” Inc,
1800 Pyramid Place,
Memphis,
TN 38132,
SAD
“Medtronic Sofamor Danek
USA” Inc,
1800 Pyramid Place,
Memphis,
TN 38132,
SAD
“Medtronic Sofamor Danek
USA” Inc,
1800 Pyramid Place,
Memphis,
TN 38132,
SAD
“Medtronic Sofamor Danek
USA” Inc,
1800 Pyramid Place,
Memphis,
TN 38132,
SAD
“Medtronic Sofamor Danek
USA” Inc,
1800 Pyramid Place,
Memphis,
TN 38132,
SAD
“Medtronic Sofamor Danek
USA” Inc,
1800 Pyramid Place,
Memphis,
TN 38132,
SAD
“Medtronic Sofamor Danek
USA” Inc,
1800 Pyramid Place,
Memphis,
TN 38132,
SAD
“Medtronic Sofamor Danek
USA” Inc,
1800 Pyramid Place,
Memphis,
TN 38132,
SAD

“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad
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22.

23.

24.
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- INTRODUCER NEEDLES – igle
za uvo^enje:
- Introducer Needle with Female
Luer Hub
- Introducer Needle with Winged
Baseplate
- Introducer Needle with Removable
Winged Baseplate
- Arterial (Seldinger) Needle
- Modified Potts Needle
- Single Wall Radialis Introducer
Needle
- STOPCOCKS - skretnice:
- ONE WAY STOPCOCKS
- THREE WAY STOCOCKS
- HAEMOSTASIS VALVES Hemostatska valvula-ventil
- INFLATION DEVICE - Ure^aj
za inflaciju
- AngioFLEX EXTENSION
LINES - Ekstenziona linija
- AngioFLEX Extension Line with
Rotating Male Adaptor
- AngioFLEX Extension Line with
Male Adaptor
- Braided Extension Line with
Rotating Adaptor
- COLOUR CODED CONTROL
SYRINGE – šprica
- AngioGATE INTODUCER
KITS- Setovi za uvo^enje
- AngioGATE Transradial Introducer
Kits
- AngioGATE Haemostatic
Valved(HV) Intoducer Kits
- AngioGATE Microintoducer Kits
- AngioGATE Haemostatic Valved
Radiopaque Band (HVRO) and
MicroAccess Introducer Kits
")*'$":
7' 7';$'  +","/+
 '7 *'-0$%+< %'-%,"7"
$"7'-'$ %( ( ,"' + " %'
$""6 ( )( ),7-'.
- ANGIOFLEX GUIDEWIRES –
žice za uvo^enje
- AngioFLEX J Guidewires
- AngioFLEX Straight Guidewires
- AngioFLEX Interventional
Guidewires
- AngioFLEX Hydrophilic
Guidewires Angled
- AngioFLEX Hydrophilic
Guidewires Straight
- AngioFLEX Hydrophilic
Guidewires Angled Stiff
- INTERFLEX
INTERVENTIONAL
GUIDEWIRES – žice za uvo^enje
- InterFLEX Interventional
Guidewires
- Coronary CTO
- Coronary CTO Plus
- Radial
- Coronary
- Peripheral
")*'$":
7' 7';$'  +","/+
 '7 *'-0$%+< %'-%,"7"
$"7'-'$ %( ( ,"' + " %'
$""6 ( )( ),7-'.
- Visulas YAG III and accessories,
inc. Option Combi (Ophtalmic
Lasers
and accessories)
Opti{ki laseri i pribor
- Visulas 532s with Visulink 532/U
and accessories, inc. Option Visuals
532s Vite (Ophtalmic Lasers and
accessories)
Opti{ki laseri i pribor
- Visulas Trion and accessories,
inc. Option Visuals Trion Combi,
Visuals Trion Vite (Ophtalmic
Lasers and accessories)
Opti{ki laseri i pribor

IIa

III

IIb

06-07.19245-1/11

06-07.19246-1/11

06-07.19197-1/11

17.02.
2012.

17.02.
2012.

20.02.
2012.

16.02.
2017.

16.02.
2017.

19.02.
2017.

30

2.04.2012.

5    
  

“Kimal
plc”, Arundel Road,
Uxbridge,
Middlesex
UB8 2SA,
Velika Britanija

“Medi
Frey”
d.o.o,
Grbavi{ka 80,
Sarajevo

5    
  

“Kimal
plc”, Arundel Road,
Uxbridge,
Middlesex
UB8 2SA,
Velika Britanija

“Medi
Frey”
d.o.o,
Grbavi{ka 80,
Sarajevo

5    
  

“Carl Zeiss
Meditec”
AG, Goeschwitzer
Strasse 5152, 07745
Jena, Njema{ka

“Medicom”
d.o.o, Save Šumanoviya
89,
Bijeljina

2.04.2012.

25.

26.
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- Angiographic Guidewires
Angiografski vodi{ žice
")*'$":
","/+  '7  7';$'
*'-0$%+< %'-%,"7" $""6' %'
( )( ),7-'.
- NAMIC™ cleara CIL™High
Pressure (1200 psi/8274 kPa/83
bar) Contrast Injection Lines
Tubusi za ubrizgavanje kontrasta
- NAMIC™ High Pressure (1000
psi/kPa/69 bar) Contrast Injections
Lines
Tubusi za ubrizgavanje kontrasta
- NAMIC™ Low Pressure
CIL™High Pressure (1200
psi/8274 kPa/83 bar) Contrast
Injection Lines
Tubusi za ubrizgavanje kontrasta
- NAMIC™ Angiographic
Manifolds
Slavine, višestruke angiografske
- NAMIC™ Angiographic
Manifolds for Pressure Monitoring
Slavine
- NAMIC™Standard Angiographic
Kits with Manifold
Slavine
- NAMIC™ Extension Sets with
Stopcock
Slavine Set (tubus + slavina)
- NAMIC™Arterial Extension Sets
with Stopcock
Slavine Set (tubus + slavina)
- NAMIC™Standard Peripheral
Vascular Angiographic Kits with
Stopcock
Slavine Set (tubus + slavina)
- NAMIC™Stopcocks
Slavine
- NAMIC™ MLL-RA Adaptor
Slavine (adapter)
- NAMIC™Perceptor™DT
Disposable Transducers
Perceptor
- NAMIC™Perceptor™ Manifolds
Perceptor
- NAMIC™Perceptor™
Comepensator™ Manifolds
Perceptor
- NAMIC™ Perceptor™ DT Kits
Perceptor
- NAMIC™Standard Angiographic
Kits
Perceptor
- Miscellaneous Device
Perceptor - ostali dodatci
- Avenue™ Insertion Tool
Instrument za inserciju
- The Grip™Torque Device
Torker za vodi{ žicu
- TD2™Torque Device
Torker za vodi{ žicu
- Essentials™ Kit (Avenue™
Insertion Tool + The
Grip™Torque Device +
TD2™Torque Device)
Sistem za postavljanje žice vodi{a
- NAMIC™ Adaptors
Tubus adapter za monitoring
pritiska
- NAMIC™ Adult Pressure
Monitoring Lines
Tubusi za monitoring pritiska
- NAMIC™Pediatric Pressure
Monitoring Lines
Tubusi za monitoring pritiska
- Angiographic and Radiology
Syringes
Angiografske i radiološke šprice
")*'$":
"67, $"* '$", 7';$' 
+","/+  '7 *'-0$%+<
%'-%,"7" $""6' %' ( )(
),7-'.

III

IIa

06-07.18946-1/11

06-07.18947-1/11

20.02.
2012.

20.02.
2012.

19.02.
2017.

19.02.
2017.

30
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5    
  

“Navilyst
Medical”
Inc, 26 Forest St.
Marlborough, MA
01752,
SAD

“Minerva Medica” d.o.o,
Džemala
Bijediya
185/XII,
Sarajevo

5    
  

“Navilyst
Medical”
Inc, 26 Forest St.
Marlborough, MA
01752,
SAD

“Minerva Medica” d.o.o,
Džemala
Bijediya
185/XII,
Sarajevo
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27.

- Etnia
dioptrijski okviri

28.

- Tasectan 250mg (20 vre|ica)
Kompleks želatine i taninske kiseline
u prahu za obnovu fiziološke funkcije
zida crijeva za djecu
- Tasectan 500mg (15 kapsula)
Kompleks želatine i taninske
kiseline u kapsulama za obnovu
fiziološke funkcije zida crijeva za
odrasle

29.

- 2-Way Balloon-Catheters Foley
(9385S, 9385VS, 9399VS)
2-žilni balon kateter sa foley
završetkom
- Haematuria-Catheters 2-Way
and 3-Way for Operations
(9387, 9394, 9391, 9390, 9395, 9396)
2-žilni i 3-žilni haematurija
operativni kateteri sa nelatom,
couvelaire i sa duofor vrhom

30.

- OPTI-FREE®PureMoist ®
Multi-Purpose Disinfecting
Solution
(114675A)
- višenamjenska dezinfekcijska
otopina-

31.

- Anti-Decubitis Mattress –
Airpumpe
antidekubitalni dušek
(Model: AP205006A5L)

32.

- Hirurški instrumenti
- Laparoskopski instrumenti
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67,
-*'$6 '  +","/+  '7
$"7'-'$ %( ( ,"' ( )(
7' ),7-'.

33.

34.

35.

- AVF-NEEDLES – AVF Igle
- BLOODLINES- Krvne linije
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67,
7';$' )"+7"&" 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.
- ELISIO H – Dijalizatori
- ELISIO M – Dijalizatori
- PES-DL – Dijalizatori
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67,
7';$' )"+7"&" 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.
- Everstick
dentalna medicinska sredstva
- Stick
dentalna medicinska sredstva
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

I

III

IIa

IIb

I

I

IIa

IIb

IIa

06-07.14336-2/11

06-07.19168-1/11

06-07.1109-1/12

06-07.18359-1/11

06-07.1434-2/12

06-07.12862-3/11

06-07.18155-2/11

06-07.18156-2/11

06-07.16550-2/11

09.02.
2012.

13.02.
2012.

28.02.
2012.

24.02.
2012.

16.02.
2012.

24.02.
2012.

24.02.
2012.

24.02.
2012.

07.02.
2012.

30

08.02.
2017.

5  
  

12.02.
2017.

5    
  
  

2.04.2012.
“Etnia
Barcelona”
S.L, Enric
Morera 4244, 08950
Esplugues
de Llobregat, Barcelona, Španija
“Novintethical Pharma” Sagl,
Via Pian
Scairolo 11,
CH-6915
Pambio-Noranco, Lugano, Švajcarska

“Oculto”
d.o.o, Šenoina 12,
Sarajevo

“Pharmaswiss
BH”
d.o.o, Fra
Anela
Zvizdoviya 1/B7,
Sarajevo

27.02.
2017.

5    
  

“MarFlow” A.G,
Soodstrasse
57, CH8134 Adliswil/Zuerich, Švajcarska

“OmniaMedic”
d.o.o,
Kranj{eviyeva 1,
Zenica

23.02.
2017.

5    
  
  
  

“Alcon Laboratories
Inc.” 6201
South Freeway, Fort
Worth, Texas, SAD

“Alcon
Pharmaceuticals
BH”
d.o.o, Fra
Anela
Zvizdoviya br.1,
Sarajevo

15.02.
2017.

5    
  
  
  

23.02.
2017.

5    
  
  
  

23.02.
2017.

5    
  

23.02.
2017.

06.02.
2017.

“Medineks
Tibbi
E}itim
Malzemeleri” Ith. Ihr.
San. ve Tic.
Ltd. ~ti,
Zümrütevler Handegül Sokak
No: 55 Kartal, Maltepe, Istanbul
“Rudolf
Medical”
GmbH &
Co. KG,
Zollerstrasse 1, D78567 Fridingen,
Njema{ka
“Nipro
Corporation” 3-9-3
Honjo-Nishi, Kita-ku,
Osaka 5318510, Japan

“Ari Medikal”
d.o.o,
Urijan
Dedina
123,
Sarajevo

“Bawariamed”
d.o.o,
Jovana
Bijeliya
19A, Banja Luka
“BH Dijaliza”
d.o.o,
Osik b.b,
712010
Ilidža

5    
  

“Nipro
Corporation” 3-9-3
Honjo-Nishi, Kita-ku,
Osaka 5318510, Japan

“BH Dijaliza”
d.o.o,
Osik b.b,
712010
Ilidža

5    
  

“Stick
Tech” Ltd,
P.O. Box
114,
Lemminkäi
senkatu 46,
FI-20521
Turku, Finska

“Dental
Šehovi|”
d.o.o, Envera Šehoviya
44, Sarajevo

2.04.2012.
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36.

- Contegra Pulmonary Valved
Conduit
pluyni valvularni odvod
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

37.

- Aortic Punch
aortni perforator
")*'$":
7 *-'  +","/+
 '7 $"7'-'$ %( ( ,"' (
)( 7' ),7-'.

38.

FLUFSAN - pelene za odrasle,
pelene ga|ice, podmetai,ulošci za
inkontinenciju
- Adult diapers Standard (no|ne S,
M, L)
Adult diapers Eco (M i L)
- Pull-on Adult diapers Flufsan
Active (M i L)
- Underpads (60x60, 60x90,
80x180)
- Light female inkontinence pads
Flufsan Lady (normal, extra,
super)

39.

- Thermocool®
elektrofiziološki dijagnosti{ki kateter
")*'$":
7 *-'  +","/+
 '7 $"7'-'$ %( ( ,"' (
)( 7' ),7-'.

40.

- Tempo™ Diagnostic Catheter
dijagnosti{ki kateter
- High Flow™ Diagnostic Catheter
dijagnosti{ki kateter
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

41.

- Stabilizer®
žica vodilja
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

42.

- Surgiflo™ Endoscopic Applicator
endoskopski aplikator
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

43.

- Ethicon™ Cotton Umbilical Tape
umbilikalna traka
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

44.

- Accessories for AlphaScope™
Hysteroscope
pribor za histeroskop
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

III

IIa

I

III

III

III

IIa

IIa

I

06-07.17888-2/11

06-07.17890-2/11

06-07.19152-2/11

06-07.18225-3/10

06-07.19207-1/11

06-07.19309-1/11

06-07.19365-1/11

06-07.19310-1/11

06-07.19311-1/11

07.02.
2012.

01.02.
2012.

09.02.
2012.

03.02.
2012.

02.02.
2012.

27.02.
2012.

27.02.
2012.

27.02.
2012.

28.02.
2012.

06.02.
2017.

30

5    
  

31.01.
2017.

5    
  

08.02.
2017.

5  ,    
  ,     
 
 
 

02.02.
2017.

5    
  

01.02.
2017.

5    
  

26.02.
2017.

5    
  

26.02.
2017.

5    
  

26.02.
2017.

5    
  

27.02.
2017.

5    
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“Medtronic” Inc,
710 Medtronic Parkway, Minneapolis,
MN 55432,
SAD
“Medtronic” Inc,
710 Medtronic Parkway, Minneapolis,
MN 55432,
SAD

“EUROPROSAN”
S.p.A. Via
Tornale
157, 21050
Marnate
(Varese),
Italija

“Biosense
Webster”
Inc, 3333
Diamond
Canyon
Road, Diamond Bar,
California,
91765,
SAD
“Cordis
Corporation”,
14201 NW
60th Avenue, Miami
Lakes, Florida 33014,
SAD
“Cordis
Corporation”,
14201 NW
60th Avenue, Miami
Lakes, Florida 33014,
SAD
“Ethicon”
Inc, Route
22 West,
P.O. Box
151, Somerville, New
Jersey,
088760151, SAD
“Ethicon,
LLC”, 475
C Street,
Los Frailes
Industrial
Park, Suite
401,
Guaynabo,
Puerto Rico
00969,
SAD
“Gimmi”
GmbH,
Carl-ZeissStrasse 6,
78532 Tuttlingen,
Njema{ka

“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala b.b,
Novi
Grad

“KEPROM”
d.o.o,
Vojvode
Radomira
Putnika
49B,
Isto{no
Sarajevo

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka
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45.

- AlphaScope™ Hysteroscope
histeroskop
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

46.

QStim™
adapter za privremeni pacing i
elektrofiziologiju
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

47.

- QStim™
intrakardialne elektrode
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

48.

- Minimalno – invazivni
instrumenti
- Minimalno – invazivni pomo|ni
dijelovi
- Posude i pladnjevi za sterilizaciju
- Retraktori
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67, $"* '$"
 +","/+  '7 $"7'-'$
%( ( ,"' ( )( 7'
),7-'.

49.

- Star II, Soft Tissue Atraumatic
Retractor
atraumatski retraktor za meko tkivo
- ClearView MV™ Atrial
Depressor
minimalno – invazivni pomoyni
dijelovi
")*'$":
7 *-', -*'$6 ' 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.

50.

51.

52.

53.

- DURASEAL SEALENT
SYSTEM – Hirurški zaptivni gel-set
(DSD5001)
- DURASEAL SEALENT
SYSTEM – Hirurški zaptivni gel-set
(DS-D-5005)

- SKYRA-MR TS - Magnetom
Skyra (10432915 K2300)

- Hematološki analizator
- Analizatori elektrolita
- Dijagnosti{ki reagensi
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.
- Real
slušni aparati
- Flash
slušni aparati
- Mind 220
slušni aparati
- Mind 330
slušni aparati
- Mind 440
slušni aparati
- Baby
slušni aparati

IIa

I

III

I

IIa

III

IIa

Lista D

IIa

06-07.19312-1/11

06-07.18224-3/10

06-07.18223-3/10

06-07.16345-3/11

06-07.16346-3/11

06-07.17233-2/11

06-07.17728-2/11

06-07.17588-2/11

06-07.18837-1/11

28.02.
2012.

01.02.
2012.

01.02.
2012.

10.02.
2012.

10.02.
2012.

29.02.
2012.

13.02.
2012.

09.02.
2012.

29.02.
2012.

30

27.02.
2017.

5    
  
  
  

31.01.
2017.

5    
  

31.01.
2017.

5    
  

09.02.
2017.

5    
  
  
  

09.02.
2017.

5    
  
  
  

28.02.
2017.

5    
  

2.04.2012.
“Gimmi”
GmbH,
Carl-ZeissStrasse 6,
78532 Tuttlingen,
Njema{ka
“VascoMed”
GmbH,
Hertzallee
1, 79589
Binzen,
Njema{ka
“VascoMed”
GmbH,
Hertzallee
1, 79589
Binzen,
Njema{ka
“Endoscopic Technologies,
Inc. dba
ESTECH”,
2603 Camino Ramon,
Suite 100,
San Ramon,
California,
94583,
SAD
“Endoscopic Technologies,
Inc. dba
ESTECH”,
2603 Camino Ramon,
Suite 100,
San Ramon,
California,
94583,
SAD
“COVIDIEN IIc
(formerly
Confluent
Surgical,
Inc)” 15
Hampshire
Street,
Mansfield
MA 02048,
iz SAD-a

5    
  

“Siemens”
AG, Wittelsbacherplatz 2,
80333
Minhen,
Njema{ka

08.02.
2017.

5    
  

“SFRI”
Sarl, Lieu
dit Berganton, 33127
Saint Jean
D’illac,
Francuska

28.02.
2017.

5    
  
  
  

“Widex”
A/S, Nymoellevej 6,
3540
Lynge,
Danska

12.02.
2017.

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka
“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka
“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka
“Mac’s
Medical
International”
d.o.o,
Izeta Sarajliya
b.b,
Tuzla

“Mac’s
Medical
International”
d.o.o,
Izeta Sarajliya
b.b,
Tuzla

“Medicom”
d.o.o, Save Šumanoviya
br.89,
Bijeljina
“Siemens”
d.o.o,
Milana
Preloga
12b, Bosmal City
Centar,
Sarajevo
“Sono
Medical”
d.o.o,
Azize Šayirbegoviy b.b,
Sarajevo
“Widex
slušni
aparati”
d.o.o,
Grada{a{ka
29a, Sarajevo

2.04.2012.

54.

55.

56.

57.
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- Passion
slušni aparati
- Passion 440
slušni aparati
- Clear 440
slušni aparati
")*'$":
7 *-' $"7'-'$ %( ( ,"'
( )( 7' ),7-'.
- Architect HBsAg Qualitative II
Reagent Kit
hepatitis B marker
- Architect HBsAg Qualitative II
Calibrators
kalibratori
- Architect HBsAg Qualitative II
Controls
kontrole
- Architect HBsAg Qualitative II
Confirmatory Reagent Kit
potvrdni test
")*'$":
7' 7';$' %( $"7'-'$' (
,"' ( )( 7' ),7-'.

- Architect HBsAg Qualitative II
Manuel Diluent
(1x100 ml)
HBsAg tekuyina za razreivanje

- ABX Minidil LMG
diluent krvi
- ABX Minilyse LMG
lizir crvenih krvnih zrnaca
- ABX Leucodiff
reagens za diferencijaciju leukocita
- ABX Retix
reagens za brojanje retikulocita
- ABX Fluocyte
rastvor za bojenje i diferencijaciju
eritrocita
- ABX Minotrol 16
kontrolne krvi
- ABX Difftrol
kontrolne krvi
- ABX Minocal
kontrolne krvi
- ABX Erytrol
kontrolne krvi
- Pentra 120
automatski hematološki analizator
- Pentra 60
automatski hematološki analizator
- Pentra DX 120
automatski hematološki analizator
- Pentra DF 120
automatski hematološki analizator
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67, $"* '$",
7';$'  +","/+  '7
$"7'-'$ %( ( ,"' ( )(
7' ),7-'.
- Anti Jka (JK1)
reagens za odreivanje prisustva
antigena Jka na površini eritrocita
- Anti Jkb (JK2)
reagens za odreivanje prisustva
antigena Jkb na površini eritrocita
- Anti Fya (FY1)
reagens za odreivanje prisustva
antigena Fya na površini eritrocita
- Anti Fyb (FY2)
reagens za odreivanje prisustva
antigena Fyb na površini eritrocita
- AGH Maestria C3D
reagens za odreivanje antigena
eritrocita
- AGH Maestria IGG
reagens za odreivanje antigena
eritrocita
- AGH Maestria IGG+C3D
reagens za odreivanje antigena
eritrocita

Lista A

Lista D

Lista D

Lista B

06-07.18232-1/11

06-07.18233-1/11

06-07.16262-3/11

06-07.19020-1/11

20.02.
2012.

20.02.
2012.

21.02.
2012.

22.02.
2012.

19.02.
2017.

19.02.
2017.

20.02.
2017.

21.02.
2017.

30

69

5    
  

“Abbott
Laboratories”, 100
and 200
Abbott Park
Road, Abbot Park, Illinos 60064,
SAD

“Abbott”
d.o.o,
Kolodvorska
12/3,
Sarajevo

5    
  

“Abbott
Laboratories”, 100
and 200
Abbott Park
Road, Abbot Park, Illinos 60064,
SAD

“Abbott”
d.o.o,
Kolodvorska
12/3,
Sarajevo

5    
  

“Horiba
ABX”, Parc
Euromedecine, Rue
du Caducee
– BP 7290,
34184
Montpellier,
Francuska

“Broma
Bel”
d.o.o,
Dositejeva 2, Trn,
Laktaši

5    
  

“Diagast”,
Parc Eurasante – 251
Avenue
Eugene
Avinee,
59374 LOOS Cedex,
Francuska

“Broma
Bel”
d.o.o,
Dositejeva 2, Trn,
Laktaši

70

58.

59.
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- ScreenLys
reagens za skrining iiregularnih
antieritrocitnih antitijela
- Hemascreen
reagens za skrining antieritrocitnih
antitijela u humanom serumu ili
plazmi
- Hema-Ident
reagens za skrining antieritrocitnih
antitijela u humanom serumu ili
plazmi
- Hemascreen Pool
reagens za skrining antieritrocitnih
antitijela u humanom serumu ili
plazmi
- Sera CQI
unutrašnja kontrola kvaliteta
- Poly Control
reagens za kontrolu kvaliteta
antitijela
")*'$":
7 +","/+  '7 
7';$' $"7'-'$ %( ( ,"' (
)( 7' ),-'.
- Reagensi za specifinu detekciju
antigena na površini eritrocita
- Reagensi za pove|anje reakcije
antigen/antitijelo
- Prazne ploe
- Kartice za brzo testiranje na
krvne grupe
- Automatski sistemi za
odre^ivanje krvne grupe
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67,$"* '$" 
+","/+  '7 $"7'-'$ %( (
,"' ( )( 7' ),7-'.
- Reagensi za odre^ivanje krvne
grupe
- Reagensi za detekciju antigena na
površini eritrocita
- Kontrole
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67, $"* '$",
7';$'  +","/+  '7
$"7'-'$ %( ( ,"' ( )(
7' ),7-'.

60.

- Remescar
silikonski stik za ožiljke

61.

- Nanostim™
sinteti{ka koštana pasta
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67,
+","/+  '7  7';$'
$"7'-'$ %( ( ,"' ( )(
7' ),7-'.

Lista D

Lista A

IIa

III

06-07.19021-1/11

06-07.19022-1/11

06-07.18489-1/11

06-07.18537-1/11

23.02.
2012.

23.02.
2012.

27.02.
2012.

09.02.
2012.

30

5    
  

“Diagast”,
Parc Eurasante – 251
Avenue
Eugene
Avinee,
59374 LOOS Cedex,
Francuska

“Broma
Bel”
d.o.o,
Dositejeva 2, Trn,
Laktaši

22.02.
2017.

5    
  

“Diagast”,
Parc Eurasante – 251
Avenue
Eugene
Avinee,
59374 LOOS Cedex,
Francuska

“Broma
Bel”
d.o.o,
Dositejeva 2, Trn,
Laktaši

26.02.
2017.

5    
  ,        

“Sylphar
NV”, Xavier de Cocklaan 42,
9831 Deurle, Belgija

“Clinres
Farmacija” d.o.o,
Alipašina
29, Sarajevo

“aap Biomaterials”
GmbH, Lagerstrae
11-15,
64807 Dieburg,
Njema{ka
“FzioMed”
Inc, 231
Bonetti Drive, San Luis
Obispo, CA
93401,
SAD
“Medtronic” Inc,
710 Medtronic Parkway, Minneapolis,
MN 55432,
SAD

“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala bb,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala bb,
Novi
Grad
“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala bb,
Novi
Grad

“Medtronic” Inc,
710 Medtronic Parkway, Minneapolis,
MN 55432,
SAD

“Interpromet”
d.o.o,
Kulska
obala bb,
Novi
Grad

22.02.
2017.

08.02.
2017.

5    
  

62.

- MediShield (9380003)
antiadhezivni gel

III

06-07.18538-1/11

09.02.
2012.

08.02.
2017.

5    
  

63.

- Affinity NT Integrated
Oxygenator with Cardiotomy
Venous Reservoir with Trillium
(541T)
oksigenator sa venskim rezervoarom

III

06-07.19261-1/11

17.02.
2012.

16.02.
2017.

5    
  

64.

- Mosaic® 305 Porcine
Bioprosthesis
biološke valvule
- Mosaic® 305 Cinch® II Porcine
Bioprosthesis
biološke valvule
- Mosaic® 305 Ultra™ Porcine
Bioprosthesis
biološke valvule

III

06-07.19263-1/11

22.02.
2012.

2.04.2012.

21.02.
2017.

5    
  

2.04.2012.

65.

66.
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- Mosaic® 305 Cinch® II Ultra™
Porcine Bioprosthesis
biološke valvule
- Mosaic® 310 Porcine Mitral
Bioprosthesis
biološke valvule
- Mosaic® 310 Cinch® Porcine
Mitral Bioprosthesis
biološke valvule
- Hancock® II T505 Porcine
Bioprosthesis
biološke valvule
- Hancock® II T505 Cinch®
Porcine Bioprosthesis
biološke valvule
- Hancock® II T505 Ultra™
Porcine Bioprosthesis
biološke valvule
- Hancock® II T505 Cinch®
Ultra™ Porcine Bioprosthesis
biološke valvule
- Hancock® II T510 Cinch® Mitral
Porcine Bioprosthesis
biološke valvule
- Hancock® II T510 Mitral Porcine
Bioprosthesis
biološke valvule
- Freestyle® 995 Aortic Root
Bioprosthesis
biološke valvule
- Freestyle® 995CS Complete
Subcoronary Bioprosthesis
biološke valvule
- Freestyle® 995MS Modified
Subcoronary Bioprothesis
biološke valvule
")*'$":
7 +","/+  '7
$"7'-'$ %( ( ,"' ( )(
7' ),7-'.
- Diamond Instrumentes
dijamantski instrumenti
- Ceramic Abrasives
kerami{ki abrazivi
- Steel Instruments
{eli{ni instrumenti
- Oral Maxillo Facial Surgery
instrumenti za oralno-maksilofacijalnu hirurgiju
- Flexible Polishers
polireri
- Tungsten Carbide Instruments
karbidni boreri
- Bone Management
instrumenti za oralno-maksilofacijalnu hirurgiju
")*'$":
7 6"/,Y'$ $"67 
7';$' $"7'-'$ %( ( ,"' (
)( ),7-'.
- Mythic 18-22 Enzymatic Cleaning
Solution
reagens za hematološki analizator
- Mythic 18 Cyanide free Lytic
Solution
reagens za hematološki analizator
- Mythic 18 Diluent
reagens za hematološki analizator
")*'$":
7 +","/+  '7 
7';$' $"7'-'$ %( ( ,"' (
)( 7' ),7-'.

67.

- Frolov´s Respiration Training
Device
ureaj za vježbe pravilnog disanja

68.

- Protefix® aktivno sredstvo za
iš|enje zubne proteze
(32 tablete, 66 tableta)

IIa

Lista D

06-07.17430-2/11

06-07.18376-1/11

08.02.
2012.

07.02.
2012.

30

71

5    
  

“Hager &
Meisinger”
GmbH,
Hansemannstraße
10, 41468
Neuss, Njema{ka

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka

06.02.
2017.

5    
  

“Orphée”
S.A, 19
Chemin du
Champ des
Filles, 1228
Plan Les
Quates,
Geneva,
Švajcarska

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka

07.02.
2017.

I

06-07.19608-1/11

27.02.
2012.

26.02.
2017.

5    
  
  
  

IIb

06-07.1115-1/12

28.02.
2012.

27.02.
2017.

5    
  ,    -

“Dinamika
Co.” Ltd,
1st Pereulok
Parhomenko 14, Novosibirsk,
630108
Rusija
“Queisser
Pharma”
GmbH,
Schleswiger
Strasse 74,

“Krajinalijek”
a.d, Ilije
Garašanina 6, Banja Luka
“Oktal
Pharma”
d.o.o, Pija{na
14a,

72

69.

70.
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- BTL-08 ECG
EKG aparat
BTL-08 SD ECG
EKG aparat
BTL-08 MD ECG
KG aparat
BTL-08 MT Plus ECG
EKG aparat
BTL-08 LT ECG
EKG aparat
BTL-08 LC ECG
EKG aparat
- BTL-08 ECG Holter
holter EKG
- BTL-08 ABPM
holter krvnog pritiska
- BTL-08 Spiro
spirometar sa EKG-om
- BTL-6000 Lymphastim
aparat za terapiju limfe
BTL-6000 Lymphastim Easy
aparat za terapiju limfe
BTL-6000 Lymphastim Topline
aparat za terapiju limfe
- Electrotherapy devices BTL 5000
Series Plus
aparat za elektroterapiju
- Vacuum devices for
electrotherapy BTL VAC
aparat za elektroterapiju
- Electrotherapy devices BTL 4000
Series Plus
aparat za elektroterapiju
- Therapy ultrasounds BTL 5000
Series Sono
aparat za ultrazvu{nu terapiju
- Therapy ultrasounds BTL 4000
Series Sono
aparat za ultrazvu{nu terapiju
- Therapy lasers BTL 5000 Series
Laser
aparat za lasersku terapiju
- Magnethotherapy devices BTL
5000 Series Magnet
aparat za magnetoterapiju
- Magnethotherapy devices BTL
4000 Series Magnet
aparat za magnetoterapiju
- Combined therapy devices BTL
5000 Series
kombinovani aparat za fizio terapiju
- Combined therapy devices
BTL4000 Series
kombinovani aparat za fizio terapiju
- Shockwave Therapy BTL 5000
SWT
aparat za kratko talasnu terapiju
BTL-5000 SWT Power
aparat za kratko talasnu terapiju
BTL-5000 SWT Basic
aparat za kratko talasnu terapiju
- BTL No Needle Mesotherapy
Systems
aparat za fizio terapiju
- Exilis
aparat za fizio terapiju
- Shockwave Therapy BTL 6000
SWT aparat za kratko talasnu
terapiju
BTL-6000 SWT Topline
aparat za kratko talasnu terapiju
- Traction Unit BTL 16 - Plus
trakciona jedinica

IIa

IIb

06-07.17970-2/11

06-07.17971-1/11

5      @      @  + 
* : 10-07.2-1612/12
8.  2012.  
*= ;

14.02.
2012.

15.02.
2012.

13.02.
2017.

14.02.
2017.

1. ! 2012.

30

2.04.2012.

    

24941
Flensburg,
Njema{ka

5    
  

“BTL Industries Limited”, 161
Cleveland
Way, Stevenage, Hertfordshire,
SGI 6BU,
Velika Britanija

“Sono
Medical”
d.o.o,
Azize
Šayirbegoviy bb,
Sarajevo

5    
  

“BTL Industries Limited”, 161
Cleveland
Way, Stevenage, Hertfordshire,
SGI 6BU,
Velika Britanija

“Sono
Medical”
d.o.o,
Azize
Šayirbegoviy bb,
Sarajevo

29. ! 2012 

Sarajevo
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2.04.2012.
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ACIKLOVIR ALKALOID
KALCIUM KARBONAT
ALKALOID
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* 
=
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+= 

mast za
o{i

30 mg/g

5g

Rp

04-07.27451/11

18.1.
2012.

10.4.
2017.

kalcijumkarbonat

tableta

1g

50
tableta

BRp

04-07.24154/11

18.1.
2012.

3.12.
2016.






ALKALOID
AD

aciklovir

ALKALOID
AD

3

CINEDIL

ALKALOID
AD

cinarizin

tableta

75 mg

45 tableta

Rp

04-07.24568/11

18.1.
2012.

31.12.
2017.

4

PENTOKSIFILIN
ALKALOID

ALKALOID
AD

pentoksifilin

rastvor za
injekciju

100
mg/5ml

5 ampula po
5 ml

ZU

04-07.27456/11

18.1.
2012.

10.4.
2017.

5

ULCODIN

ALKALOID
AD

ranitidin

rastvor za
injekciju

50 mg/2ml

ZU

04-07.27453/11

18.1.
2012.

10.4.
2017.

6

ULCODIN

ranitidin

film
tableta

150 mg

5 ampula po
2ml
20 film
tableta

Rp

04-07.27452/11

18.1.
2012.

21.9.
2017.

7

MICARDIS PLUS

telmisartan,
hidrohlorotiazid

tableta

80 mg +
12,5 mg

28
tableta

Rp

04-07.26300/11

18.1.
2012.

14.2.
2017.

8

MICARDIS PLUS

telmisartan,
hidrohlorotiazid

tableta

40 mg +
12,5 mg

28 tableta

Rp

04-07.26301/11

18.1.
2012.

14.2.
2017.

9

MICARDIS

telmisartan

tableta

80 mg

28
tableta

Rp

04-07.26302/11

18.1.
2012.

14.2.
2017.

10

MICARDIS

telmisartan

tableta

40 mg

28
tableta

Rp

04-07.26305/11

18.1.
2012.

14.2.
2017.

Rp

04-07.226-2/11

11.1.
2012.

6.7.
2016.

Rp

04-07.226-1/11

11.1.
2012.

6.7.
2016.

ALKALOID
AD
BOEHRINGER INGELHEIM RCV
GmbH &
Co.KG
BOEHRINGER INGELHEIM RCV
GmbH &
Co.KG
BOEHRINGER INGELHEIM RCV
GmbH &
Co.KG
BOEHRINGE
R
INGELHEIM
RCV GmbH &
Co.KG

30 kapsula sa
praškom
za inhalaciju i
HandiHaler inhalator
30 kapsula sa
praškom
za inhalaciju

SPIRIVA

BOEHRINGER INGELHEIM RCV
GmbH &
Co.KG

tiotropijumbromid

prašak za
inhalaciju,
kapsula

18 mcg

12

SPIRIVA

BOEHRINGER INGELHEIM RCV
GmbH &
Co.KG

tiotropijumbromid

prašak za
inhalaciju,
kapsula

18 mcg

13

ASPIRIN
plus C

BAYER
SCHERING
PHARMA AG

acetilsalicilna kiselina,
askorbinska
kiselina

šumeya
tableta

400 mg +
240 mg

10 šumeyih
tableta

BRp

04-07.24143/11

19.1.
2012.

2.12.
2016.

14

CANESTEN 3

klotrimazol

vaginalna
tableta

200 mg

3 vaginalne
tablete

BRp

04-07.24139/11

19.1.
2012.

2.12.
2016.

15

CANESTEN

klotrimazol

krem

10 mg/g

20 g

BRp

04-07.24144/11

19.1.
2012.

2.12.
2016.

16

LEVITRA

vardenafil

film tableta

10 mg

4 film
tablete

Rp

04-07.27104/11

19.1.
2012.

23.3.
2017.

17

LEVITRA

vardenafil

film tableta

20 mg

2 film
tablete

Rp

04-07.27105/11

19.1.
2012.

23.3.
2017.

18

LEVITRA

vardenafil

film tableta

10 mg

2 film
tablete

Rp

04-07.27103/11

19.1.
2012.

23.3.
2017.

19

LEVITRA

BAYER
SCHERING
PHARMA AG
BAYER
SCHERING
PHARMA AG
BAYER
SCHERING
PHARMA AG
BAYER
SCHERING
PHARMA AG
BAYER
SCHERING
PHARMA AG
BAYER
SCHERING
PHARMA AG

vardenafil

film tableta

5 mg

4 film
tablete

Rp

04-07.27102/11

19.1.
2012.

23.3.
2017.

11
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20

AMPIBOS

21

CIPROL

22

CIPROL

23

CIPROL

26

ENTEROFURYL
METROZOL
METROZOL

27

NIZON

24
25

BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.
BOSNALIJEK
d.d.

28

NOMIGREN

BOSNALIJEK
d.d.

29

NOMIGREN

BOSNALIJEK
d.d.

30

XICLAV

BOSNALIJEK
d.d.

31

XICLAV

BOSNALIJEK
d.d.

32

XICLAV
1,2 g

BOSNALIJEK
d.d.

33

XICLAV
forte

BOSNALIJEK
d.d.

34

XICLAV

BOSNALIJEK
d.d.

35

TENLOP
H

BOSNALIJEK
d.d.

36

TENLOP
H

BOSNALIJEK
d.d.

TAMOXIFEN Ebewe
TAMOXIFEN Ebewe

EBEWE Pharma Ges.m.b.H.
Nfg. KG
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.
Nfg. KG

BENSEDIN

GALENIKA
a.d.

BENSEDIN
BENSEDIN
BENSEDIN
DIDERMAL
DIDERMAL

GALENIKA
a.d.
GALENIKA
a.d.
GALENIKA
a.d.
GALENIKA
a.d.
GALENIKA
a.d.

37
38
39
40
41
42
43
44

250 mg

10 film
tableta
10 film
tableta
10 film
tableta

nifuroksazid

prašak za
otopinu za
injekciju
film tableta
film tableta
film tableta
oralna suspenzija

200 mg/
5ml

90 ml

metronidazol

tableta

500 mg

metronidazol

tableta

500 mg

prednizon

tableta

5 mg

film tableta

200 mg +
80 mg +
25 mg +
20 mg +
0,75 mg

film tableta

30

2.04.2012.
04-07.24893/11

19.1.
2012.

9.1.
2017.

Rp

04-07.27273/11
04-07.27272/11
04-07.27271/11
04-07.25605/11
04-07.27270/11
04-07.27281/11
04-07.25604/11

19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.

9.4.
2017.
9.4.
2017.
9.4.
2017.
26.1.
2017.
9.4.
2017.
9.4.
2017.
14.2.
2017.

10 film
tableta

Rp

04-07.24892/11

19.1.
2012.

9.1.
2017.

200 mg +
80 mg +
25 mg +
20 mg +
0,75 mg

20 film
tableta

Rp

04-07.24891/11

19.1.
2012.

4.7.
2018.

film tableta

250 mg +
125 mg

15 film
tableta

Rp

04-07.25609/11

19.1.
2012.

26.1.
2017.

film tableta

500 mg +
125 mg

15 film
tableta

Rp

04-07.25610/11

19.1.
2012.

26.1.
2017.

prašak za
otopinu za
injekciju
prašak za
oralnu suspenziju
prašak za
oralnu suspenziju

1000 mg +
200 mg

5 bo{ica

ZU

04-07.25606/11

19.1.
2012.

26.1.
2017.

(250 mg +
62,5 mg)/5
ml
(125 mg +
31,25
mg)/5 ml

100 ml

Rp

04-07.25608/11

19.1.
2012.

26.1.
2017.

100 ml

Rp

04-07.25607/11

19.1.
2012.

26.1.
2017.

film tableta

50 mg +
12,5 mg

30 film
tableta

Rp

04-07.26461/11

19.1.
2012.

12.3.
2017.

film tableta

100 mg +
25 mg

30 film
tableta

Rp

04-07.26468/11

19.1.
2012.

12.3.
2017.

tamoksifen

tableta

20 mg

30
tableta

SZU/
Rp

04-07.2111-2/11

11.1.
2012.

14.12.
2015.

tamoksifen

tableta

10 mg

30
tableta

SZU/
Rp

04-07.2111-1/11

11.1.
2012.

14.12.
2015.

diazepam

rastvor za
injekciju

10 mg/2
ml

ZU

04-07.23646/11

19.1.
2012.

1.1.
2017.

diazepam

tableta

10 mg

diazepam

tableta

2 mg

diazepam

tableta

19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.

1.1.
2017.
1.1.
2017.
1.1.
2017.
1.1.
2017.
1.1.
2017.

ampicilin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin

propifenazon, kofein,
kamilofin,
mekloksamin, ergotamin
propifenazon, kofein,
kamilofin,
mekloksamin, ergotamin
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
losartan, hidrohlorotiazid
losartan, hidrohlorotiazid

betametazon,
gentamicin
betametazon,
gentamicin

krem
mast

1,0 g
750 mg
500 mg

5 mg
(0,5 + 1,0)
mg/g
(0,5 + 1,0)
mg/g

45

DIKLOFEN

GALENIKA
a.d.

diklofenak

gastrorezistentna
tableta

50 mg

46

DIKLOFEN

GALENIKA
a.d.

diklofenak

tableta sa
produženim oslobaanjem

100 mg

47

DIKLOFEN

GALENIKA
a.d.

diklofenak

rastvor za
injekciju

75 mg/3
ml

48

DIKLOFEN

GALENIKA
a.d.

diklofenak

supozitorija

50 mg

50
bo{ica

10
tableta
20
tableta
10
tableta

10 ampula po
2 ml
30
tableta
30
tableta
30
tableta

ZU
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

15 g

Rp

15 g

Rp

04-07.23645/11
04-07.23633/11
04-07.23644/11
04-07.25415/11
04-07.25416/11

Rp

04-07.24091/11

20.1.
2012.

31.3.
2017.

Rp

04-07.24092/11

20.1.
2012.

31.3.
2017.

ZU

04-07.22819/11

19.1.
2012.

31.3.
2017.

Rp

04-07.22831/11

19.1.
2012.

31.3.
2017.

20 gastrorezistentnih
tableta
20 tableta sa
produženim
oslobaanjem
5 ampula po
3 ml
10 supozitorija

 Rp
 Rp
 Rp

2.04.2012.
49

IZOPAMIL

50

KSALOL

51

KSALOL

52

PROPRANOLOL

53

DIKLOFENAK

54

DIKLOFENAK

55

DIKLOFENAK

56

DIKLOFENAK

57

MIDOL C

58

OMNITUS

59

OMNITUS

60

POVIDON
JOD

61

POVIDON
JOD

62

POVIDON
JOD

63

POVIDON
JOD

64

CONTRAL

65

CONTRAL

66

HEPAN
krema
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GALENIKA
a.d.
GALENIKA
a.d.
GALENIKA
a.d.
GALENIKA
a.d.
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
d.o.o. Banja
Luka
JADRAN Galenski laboratorij d.d.
JADRAN Galenski laboratorij d.d.
JADRAN Galenski laboratorij d.d.

30

75
04-07.25422/11
04-07.23638/11
04-07.23632/11
04-07.23630/11

19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.

1.1.
2017.
31.12.
2016.
1.1.
2017.
31.12.
2016.

Rp

04-07.23704/11

24.1.
2012.

3.12.
2016.

100 mg

20 tableta sa
modifikovanim
oslobaanjem

Rp

04-07.23705/11

23.1.
2012.

31.12.
2016.

rastvor za
injekciju

75 mg/3
ml

5 ampula po
3 ml

ZU

04-07.23706/11

24.1.
2012.

31.12.
2016.

diklofenak

gel

10 mg/g

40 g

BRp

04-07.23707/11

24.1.
2012.

31.12.
2016.

acetilsalicilna kiselina,
askorbinska
kiselina

šumeya
tableta

400 mg +
240 mg

10 šumeyih
tableta

BRp

04-07.23250/11

12.1.
2012.

3.12.
2016.

butamirat

tableta sa
modifikovanim
oslobaanjem

20 mg

10 tableta sa
modifikovanim
oslobaanjem

Rp

04-07.24058/11

18.1.
2012.

3.12.
2016.

butamirat

sirup

4 mg/5 ml

200 ml

Rp

04-07.24054/11

18.1.
2012.

3.12.
2016.

povidon jod

ljekovita
pjena

7,5 g/100
ml

5000 ml

BRp

04-07.22262/11

12.1.
2012.

3.10.
2016.

povidon jod

rastvor za
kožu

10 g/100
ml

100 ml

BRp

04-07.22260/11

12.1.
2012.

3.10.
2016.

povidon jod

rastvor za
kožu

10 g/100
ml

500 ml

BRp

04-07.22261/11

12.1.
2012.

3.10.
2016.

povidon jod

vagitorija

200 mg

14 vagitorija

BRp

04-07.22263/11

12.1.
2012.

3.10.
2016.

loratadin

tableta

10 mg

10 tableta

BRp

20.1.
2012.

2.6.
2016.

loratadin

tableta

10 mg

30 tableta

Rp

20.1.
2012.

2.6.
2016.

heparin, dekspantenol

krema

(50 000 i.j.
+ 0,5
g)/100 g

50 g

Rp

04-07.2587211/10
04-07.2587212/10
04-07.258728/10

19.1.
2012.

15.5.
2016.

45 film
tableta
30
tableta
30
tableta
50
tableta

verapamil

film tableta

80 mg

alprazolam

tableta

1 mg

alprazolam

tableta

0,25 mg

propranolol

tableta

40 mg

diklofenak

film tableta

50 mg

20 film
tableta

diklofenak

tableta sa
modifikovanim
oslobaanjem

diklofenak

Rp
Rp
Rp
Rp
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67

DELTA
HÄDENS
A

MERZ PHARMA
AUSTRIA
GmbH

68

DELTA
HÄDENSA

MERZ PHARMA
AUSTRIA
GmbH

69

HÄDENSA

70

HÄDENSA

71

HÄDENSA

72

HÄDENSA

73

GLIVEC

74

GLIVEC

75

LEPONEX

76

LEPONEX

77
78

MONOPRIL
MONOPRIL

MERZ PHARMA
AUSTRIA
GmbH
MERZ PHARMA
AUSTRIA
GmbH
MERZ PHARMA
AUSTRIA
GmbH
MERZ PHARMA
AUSTRIA
GmbH
NOVARTIS
PHARMA
Services AG
NOVARTIS
PHARMA
Services AG
NOVARTIS
PHARMA
Services AG
NOVARTIS
PHARMA
Services AG
PHARMASWISS d.o.o.
PHARMASWISS d.o.o.

prednizolon,
monohlorkarvakrol,
ihtamol,
mentol
prednizolon,
monohlorkarvakrol,
ihtamol,
mentol
monohlorkarvakrol,
ihtamol,
mentol
monohlorkarvakrol,
ihtamol,
mentol
monohlorkarvakrol,
ihtamol,
mentol
monohlorkarvakrol,
ihtamol,
mentol

1,0 mg +
4,0 mg +
50,0 mg +
1,0 mg

6 supozitorija

BRp

04-07.21078/11

19.1.
2012.

20.6.
2016.

rektalna
mast

(1,5 + 0,1
+ 2,0 +
25,0) mg/g

20 g

BRp

04-07.21079/11

19.1.
2012.

20.6.
2016.

supozitorija

1,0 mg +
4,0 mg +
50,0 mg

6 supozitorija

BRp

04-07.21074/11

19.1.
2012.

20.6.
2016.

supozitorija

1,0 mg +
4,0 mg +
50,0 mg

12 supozitorija

BRp

04-07.21075/11

19.1.
2012.

20.6.
2016.

rektalna
mast

(0,5 + 5,0
+ 25,0)
mg/g

42 g

BRp

04-07.21077/11

19.1.
2012.

20.6.
2016.

rektalna
mast

(0,5 + 5,0
+ 25,0)
mg/g

20 g

BRp

04-07.21076/11

19.1.
2012.

20.6.
2016.

imatinib

film tableta

400 mg

30 film
tableta

SZU/
Rp

04-07.23799/11

19.1.
2012.

10.11.
2016.

imatinib

film tableta

100 mg

120 film
tableta

SZU/
Rp

04-07.23798/11

19.1.
2012.

10.11.
2016.

klozapin

tableta

100 mg

50
tableta

Rp

04-07.23801/11

20.1.
2012.

3.11.
2016.

klozapin

tableta

25 mg

50
tableta

Rp

04-07.23800/11

20.1.
2012.

3.11.
2016.

fosinopril

tableta

10 mg

fosinopril

tableta

20 mg

04-07.22641/11
04-07.22642/11

18.1.
2012.
18.1.
2012.

2.10.
2016.
3.10.
2016.

šumeya
tableta

500 mg +
250 mg

10 šumeyih
tableta

BRp

04-07.22466/11

24.1.
2012.

7.11.
2016.

(1,0 +1,5)
mg/ml

10 ml

BRp

04-07.23306/11

19.1.
2012.

2.12.
2016.

(0,5 +0,5)
mg/ml

10 ml

BRp

04-07.23307/11

19.1.
2012.

2.12.
2016.

04-07.24266/11
04-07.24268/11
04-07.24271/11
04-07.24272/11
04-07.24417/11
04-07.24270/11
04-07.24408/11
04-07.24276/11

12.1.
2012.
12.1.
2012.
12.1.
2012.
19.1.
2012.
19.1.
2012.
12.1.
2012.
12.1.
2012.
12.1.
2012.

2.12.
2016.
2.12.
2016.
2.12.
2016.
2.12.
2016.
2.12.
2016.
2.12.
2016.
2.12.
2016.
2.12.
2016.

ANDOL C

PLIVA HRVATSKA
d.o.o.

acetilsalicilna kiselina,
askorbinska
kiselina

80

ADRIANOL

ZDRAVLJE
AD

fenilefrin,
trimazolin

81

ADRIANOL T

ZDRAVLJE
AD

fenilefrin,
trimazolin

ALPHA
D3
ACIKLOVIR
ACIKLOVIR

ZDRAVLJE
AD
ZDRAVLJE
AD
ZDRAVLJE
AD
ZDRAVLJE
AD
ZDRAVLJE
AD
ZDRAVLJE
AD
ZDRAVLJE
AD
ZDRAVLJE
AD

83
84
85
86
87
88
89

CISAP
CISAP
LOPERAMID
ENALAPRIL
ENALAPRIL

2.04.2012.

supozitorija

79

82

30

alfakalcidol

kapi za
nos,
rastvor
kapi za
nos,
rastvor
kapsula,
meka

0,25 mcg

aciklovir

tableta

200 mg

aciklovir

krem

50 mg/g

cisaprid

tableta

5 mg

cisaprid

tableta

10 mg

loperamid

tableta

2 mg

enalapril

tableta

20 mg

enalapril

tableta

10 mg

28
tableta
28
tableta

50
kapsula
25
tableta
5g
30
tableta
30
tableta
20
tableta
20
tableta
20
tableta

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
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Након сравњења са оригиналним текстом у Правилнику о изградњи станица за снабдијевање горивом
моторних возила и о складиштењу и претакању горива
(“Службени гласник Републике Српске”, број 26/12, од
22. марта 2012. године), уочена је техничка грешка, па се
даје
ИСПРАВКА

У члану 33. у трећем реду умјесто ријечи: “од пет” треба да стоје ријечи: “до десет”.

30

77

Такође у Правилнику о изградњи постројења за запаљиве течности и о складиштењу и претакању запаљивих
течности (“Службени гласник Републике Српске”, број
26/12, од 22. марта 2012. године) уочена је техничка грешка, па је потребно кориговати како слиједи:
У члану 117. у задњем реду у загради иза броја: “20/71”
треба додати: “и 23/71”.
Број: 05.06/312-57/12
27. марта 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др Жељко Ковачевић, с.р.

СА Д Р Ж А Ј

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
667

Закон о допуни Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија
и гаража . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

668

Закон о измјенама и допунама Закона о
тржишту хартија од вриједности . . . . . . . . . . . . . . .1

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

683

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Управног одбора
ЈЗУ Институт за јавно здравство . . . . . . . . . . . . . .20

684

Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избoр и именовање чланова Управног одбора
ЈЗУ Институт за јавно здравство . . . . . . . . . . . . . .21

685

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање чланова Управног
одбора Опште болнице Зворник . . . . . . . . . . . . . .21

686

Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избoр и именовање чланова Управног одбора
Опште болнице Зворник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

687

Одлука о утврђивању стандарда и критеријума
за избор и именовање директора Болнице за
физикалну медицину и рехабилитацију
“Мљечаница” Козарска Дубица . . . . . . . . . . . . . . .22

688

Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Болнице за
физикалну медицину и рехабилитацију
“Мљечаница” Козарска Дубица . . . . . . . . . . . . . . .23

669

Одлука о заштити Споменика природе
“Жута буква” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

670

Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-307/12 . . . . .17

671

Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-524/12 . . . . .17

672

Одлука о давању саглaсности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-526/12 . . . . .17

673

Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-422/12 . . . . .17

674

Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-546/12 . . . . .18
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Од 1. јануара 2012. године на снази је нови

ЦЈЕНОВНИК
О УСЛУГАМА ОГЛАШАВАЊА У
“СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”
Утврђују се цијене оглашавања у “Службеном гласнику Републике Српске”
како слиједи:
1. Објављивање правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста министарстава, републичких
органа, управа и републичких управних организација
Цијена једне странице
(односи се на сваку започету страницу)................................................100,00 КМ
2. Објављивање статута, колективних уговора и осталих
општих аката правних лица и органа управљања и спискова
несолвентних клијената банака
Цијена једне странице
(односи се на сваку започету страницу)................................................210,00 КМ
3. Јавни позиви, конкурси, обавјештења, одлуке и рјешења правних лица
Цијена по једном куцаном реду на формату А4......................................5,00 КМ
4. Објављивање уписа у судски регистар, брисање из судског
регистра, стечаји, ликвидације и остали судски огласи
Цијена по једном куцаном реду на формату А4......................................7,00 КМ
5. За проглашење умрлих и доказивање смрти
Цијена по једном куцаном реду на формату А4......................................5,00 КМ
6. Објављивање изгубљених исправа и докумената, печата
и штамбиља правних лица
Цијена по једном документу .....................................................................15,00 КМ
7. За изгубљене личне исправе и документа физичких лица
(лична карта, возачка дозвола и друга лична документа)
Цијена по једном документу .......................................................................7,00 КМ
8. За изгубљене и украдене пасоше издате у РС и БиХ
Цијена по једном документу .....................................................................15,00 КМ
9. За изгубљене и украдене пасоше и друга лична
документа издата у другим државама
Цијена по једном документу .....................................................................40,00 КМ
У цијену је урачунат ПДВ.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жирорачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-16210000010-81 код Volksbank 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 Проко Драгосављевић. 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) 456346, http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net 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.

