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На осно ву Аманд ма на XL тачка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ДО ПУ НИ ЗА КО НА О 
ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ ПО СЛОВ НИХ ЗГРА ДА, ПО СЛОВ НИХ

ПРО СТО РИ ЈА И ГА РА ЖА

Про гла ша вам За кон о до пу ни За ко на о при ва ти за ци ји
по слов них згра да, по слов них про сто ри ја и га ра жа, ко ји је
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Ше сна -
е стој сјед ни ци, одр жа ној 14. мар та 2012. го ди не, а Ви је ће
на ро да 22. мар та 2012. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним
За ко ном о до пу ни За ко на о при ва ти за ци ји по слов них згра -
да, по слов них про сто ри ја и га ра жа ни је угро жен ви тал ни
на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у
Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-905/12 Пред сјед ник
23. мар та 2012. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ДО ПУ НИ ЗА КО НА О ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈИ ПО СЛОВ НИХ
ЗГРА ДА, ПО СЛОВ НИХ ПРО СТО РИ ЈА И ГА РА ЖА

Члан 1.

У За ко ну о при ва ти за ци ји по слов них згра да, по слов -
них про сто ри ја и га ра жа (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 98/04 и 71/10) у чла ну 10. по сли је ста ва 2. до -
да је се но ви став 3, ко ји гла си:

“Ку пац из ста ва 1. овог чла на мо же уго во ре ну про дај ну
ци је ну не крет ни не пла ти ти у ци је ло сти или у јед ном ди је -
лу и об ве зни ца ма Ре пу бли ке Срп ске, ко је се ис пла ћу ју као
на кна да за не ма те ри јал ну ште ту на ста лу у пе ри о ду рат них
деј ста ва од 20. ма ја 1992. го ди не до 19. ју на 1996. го ди не,
а ко је гла се на име куп ца или чла на ње го вог по ро дич ног
до ма ћин ства, сте че них еми си јом а не тр го ва њем на Ба ња -
луч кој бер зи.”.

Члан 2.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-357/12 Пред сјед ник
14. мартa 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тачка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ТР ЖИ ШТУ ХАР ТИ ЈА 

ОД ВРИ ЈЕД НО СТИ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти, ко ји је На род на скуп шти -
на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Ше сна е стој сјед ни ци,
одр жа ној 14. мар та 2012. го ди не, а Ви је ће на ро да 22. мар -
та 2012. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
измје  на ма и до пу на ма За ко на о тр жи шту хар ти ја од ври јед -
но сти ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног
кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-906/12 Пред сјед ник
23. мар та 2012. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ТР ЖИ ШТУ
ХАР ТИ ЈА ОД ВРИ ЈЕД НО СТИ

Члан 1.

У За ко ну о тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 92/06 и 34/09) у чла ну
2. у али не ји че твр тој ри је чи: “чл. 13. до 43.” бри шу се.

Али не је сед ма и де ве та бри шу се.

По сли је али не је 21. до да ју се но ве алинеје 22, 23. и 24,
ко је гла се:

“‘Јав но дру штво’ у сми слу овог за ко на је при вред но
дру штво ко је је као еми тент хар ти ја од ври јед но сти успје -
шно из вр ши ло нај ма ње јед ну јав ну по ну ду хар ти ја од
вријед но сти и ко јем је Ко ми си ја одо бри ла про спект за еми -
си ју хар ти ја од ври јед но сти, од но сно про спект за увр ште -
ње хар ти ја од ври јед но сти на бер зу, од но сно дру го уре ђе но
јав но тр жи ште.

‘Ква ли фи ко ва но уче шће’ у сми слу овог за ко на је сва ко
по сред но или не по сред но уче шће у бро кер ско-ди лер ском
дру штву, бер зи или Ре ги стру, ко је пред ста вља 10% или ви -
ше удје ла у основ ном ка пи та лу или гла сач ким пра ви ма,
или ко је омо гу ћа ва оства ри ва ње зна чај ног ути ца ја на упра -
вља ње бро кер ско-ди лер ским дру штвом, бер зом или Ре ги -
стром.
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‘По ве за на ли ца’ у сми слу овог за ко на су фи зич ка и
прав на ли ца ко ја су ме ђу соб но по ве за на вла сни штвом на
ка пи та лу или упра вља њем ка пи та лом или на дру ги на чин
ра ди по сти за ња за јед нич ких по слов них ци ље ва, та ко да
по сло ва ње и ре зул та ти по сло ва ња јед ног ли ца мо гу бит но
ути ца ти на по сло ва ње, од но сно ре зул та те по сло ва ња дру -
гог ли ца.

По ве за ним ли ци ма сма тра ју се и ли ца ко ја су ме ђу соб -
но по ве за на:

а) као чла но ви по ро ди це, а чла но ви ма по ро ди це сма -
тра ју се:

1) су пру жник, ро ди те љи, дје ца, брат или се стра тог су -
пру жни ка,

2) ро ди те љи, брат, се стра, унук или су пру жник би ло
ко га од ових ли ца,

3) крв ни срод ник у пра вој ли ни ји и у по боч ној ли ни ји
до дру гог сте пе на срод ства, усво ји лац и усво је ник, хра ни -
лац и хра ње ник, срод ник по та зби ни за кључ но са пр вим
сте пе ном,

4) дру га ли ца ко ја са тим ли цем жи ве у за јед нич ком до -
ма ћин ству;

б) та ко да јед но ли це, од но сно ли ца ко ја се сма тра ју по -
ве за ним ли ци ма у скла ду са овом али не јом за јед но, по -
сред но или не по сред но, уче ству ју у дру гом ли цу;

в) та ко да у оба ли ца уче шће има исто ли це, од но сно
ли ца ко ја се сма тра ју по ве за ним ли ци ма у скла ду са овом
али не јом и

г) на на чин про пи сан за по ве за на ли ца за ко ном ко јим
се уре ђу је по сло ва ње при вред них дру шта ва.”.

Члан 2.

Члан 3. ми је ња се и гла си:

“(1) Хар ти је од ври јед но сти у сми слу овог за ко на су:

а) хар ти је од ври јед но сти у ужем сми слу,

б) ин стру мен ти тр жи шта нов ца и

в) фи нан сиј ски де ри ва ти.

(2) Хар ти је од ври јед но сти гла се на име.

(3) Хар ти је од ври јед но сти еми то ва не у се ри ји су хар -
ти је од ври јед но сти истог еми тен та, еми то ва не исто вре ме -
но и ко је да ју иста пра ва њи хо вим вла сни ци ма, од но сно из
ко јих за еми тен та про из ла зе исте оба ве зе.

(4) Хар ти је од ври јед но сти исте вр сте ко је да ју иста
пра ва њи хо вим вла сни ци ма, од но сно из ко јих за еми тен та
про из ла зе исте оба ве зе су, без об зи ра на то да ли су еми то -
ва не исто вре ме но, хар ти је од ври јед но сти исте кла се.

(5) Хар ти је од ври јед но сти исте вр сте и кла се има ју
јед на ку но ми нал ну ври јед ност.

(6) Пре ма ро ку до спи је ћа хар ти је од ври јед но сти мо гу
би ти:

а) крат ко роч не, ако им је рок до спи је ћа до го ди ну да на
и

б) ду го роч не, ако им је рок до спи је ћа пре ко го ди ну да -
на.

(7) Вр сту и кла су хар ти ја од ври јед но сти, пра ва и огра -
ни че ња пра ва са др жа на у хар ти ја ма од ври јед но сти и дру -
ге осо би не ко је има ју еми то ва не хар ти је од ври јед но сти
од ре ђу је еми тент у од лу ци о еми си ји хар ти ја од ври јед но -
сти, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма ко је од ре ди
Ко ми си ја.”.

Члан 3.

Члан 4. ми је ња се и гла си:

“Хар ти је од ври јед но сти у ужем сми слу су:

а) вла снич ке хар ти је од ври јед но сти,

б) ду жнич ке хар ти је од ври јед но сти, осим ин стру ме на -
та тр жи шта нов ца и

в) пра ва на сти ца ње.”.

Члан 4.

По сли је чла на 4. до да ју се но ви чл. 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4ђ.
и 4е, ко ји гла се:

“Члан 4а.

(1) Вла снич ке хар ти је од ври јед но сти су ак ци је ко је
еми ту је ак ци о нар ско дру штво у скла ду са овим за ко ном и
за ко ном ко јим се уре ђу је по сло ва ње при вред них дру шта ва
и ко је пред ста вља ју сво ји ну на ди је лу основ ног ка пи та ла
ак ци о нар ског дру штва.

(2) Пре ма са др жи ни пра ва, ак ци је мо гу би ти:

а) обич не (ре дов не) ак ци је ко је са др же пра во гла са,
пра во на ис пла ту ди ви ден де, пра во уче шћа у рас по дје ли
ли кви да ци о ног ви шка по ли кви да ци ји дру штва, а на кон
ис пла те по вје ри ла ца и вла сни ка по вла шће них ак ци ја и
дру га пра ва утвр ђе на за ко ном ко јим се уре ђу је по сло ва ње
при вред них дру шта ва и од лу ком о еми си ји,

б) по вла шће не (при о ри тет не) ак ци је ко је са др же пра во
пр вен ства на ис пла ту ди ви ден де у од но су на обич не ак ци -
је, пра во уче шћа у рас по дје ли ли кви да ци о ног ви шка по ли -
кви да ци ји дру штва, на кон ис пла те по вје ри ла ца, а при је
испла те вла сни ка обич них ак ци ја и дру га пра ва утвр ђе на
за ко ном ко јим се уре ђу је по сло ва ње при вред них дру шта ва
и од лу ком о еми си ји и

в) дру ге вла снич ке хар ти је од ври јед но сти ко је у скла -
ду са од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним стан дар дом од ре ди Ко -
ми си ја.

(3) Удје ли отво ре них ин ве сти ци о них фон до ва не сма -
тра ју се хар ти ја ма од ври јед но сти у сми слу овог за ко на.

Члан 4б.

(1) Ду жнич ке хар ти је од ври јед но сти са др же пра во на
на пла ту но ми нал не ври јед но сти или но ми нал не ври јед но -
сти са ка ма том, као и дру га пра ва, од но сно њи ма се по твр -
ђу је дуг еми тен та пре ма вла сни ку под усло ви ма утвр ђе ним
за ко ном и од лу ком о еми си ји.

(2) Ду жнич ке хар ти је од ври јед но сти у сми слу овог за -
ко на су:

а) об ве зни це - ка мат не или дис конт не, а то су хар ти је
од ври јед но сти ко ји ма се еми тент оба ве зу је на ис пла ту
уго во ре ног из но са нов ца и на от пла ту глав ни це ду га, од но -
сно ко је са др же пра во на на пла ту но ми нал не ври јед но сти
или но ми нал не ври јед но сти са ка ма том,

б) за мје њи ве об ве зни це, а то су об ве зни це ко је се мо гу
за ми је ни ти за дру ге хар ти је од ври јед но сти,

в) об ве зни це са при кљу че ним ва ран ти ма, а то су об ве -
зни це ко је се еми ту ју са јед ним или ви ше ва ра на та, ко је са -
др же пра во да се по на зна че ној ци је ни ку пе од ре ђе не хар -
ти је од ври јед но сти, нај че шће обич не ак ци је еми тен та
обве зни ца са ва ран том и

г) дру ге ду жнич ке хар ти је од ври јед но сти ко је у скла ду
са од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним стан дар дом од ре ди Ко ми -
си ја.

Члан 4в.

(1) Пра ва на сти ца ње у сми слу овог за ко на су хар ти је
од ври јед но сти ко је са др же пра во на сти ца ње хар ти ја од
ври јед но сти или дру ге имо ви не по уна при јед утвр ђе ним
усло ви ма.

(2) Пра ва на сти ца ње из ста ва 1. овог чла на су:

а) пра ва бо ну са, ко ја са др же пра во да се без на кна де
сти чу хар ти је од ври јед но сти у окви ру но вих еми си ја,

б) пра ва упи са, ко ја са др же пра во на упис хар ти ја од
ври јед но сти у окви ру но вих еми си ја по ци је ни ко ја је, по
пра ви лу, ни жа од пре о вла ђу ју ће тр жи шне ци је не,

в) ва ран ти, ко ји са др же пра во на сти ца ње од ре ђе ног
бро ја хар ти ја од ври јед но сти од ре ђе не вр сте и кла се, на
одре ђе ни дан, од но сно у од ре ђе ном пе ри о ду, по од ре ђе ној
или од ре ди вој ци је ни и

г) дру га пра ва ко ја у скла ду са од го ва ра ју ћим ме ђу на -
род ним стан дар дом од ре ди Ко ми си ја.
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Члан 4г.

(1) Ин стру мен ти тр жи шта нов ца су хар ти је од ври јед -
но сти ко је су при ли ком еми то ва ња озна че не као крат ко роч -
не ду жнич ке хар ти је од ври јед но сти.

(2) Ин стру мен ти тр жи шта нов ца у сми слу овог за ко на
су:

а) тре зор ски за пи си, ко је еми ту је Ре пу бли ка Срп ска,

б) бла гај нич ки за пи си, ко је еми ту је бан ка или дру га
фи нан сиј ска ор га ни за ци ја,

в) ко мер ци јал ни за пи си, ко је еми ту је дру го прав но ли -
це,

г) цер ти фи ка ти о де по зи ту, ко је еми ту је бан ка или дру -
га фи нан сиј ска ор га ни за ци ја и код ко јих се еми тент оба ве -
зу је да ће вла сни ку у од ре ђе ном ро ку ис пла ти ти из нос де -
по но ва них сред ста ва са при па да ју ћом ка ма том и

д) дру ги ин стру мен ти тр жи шта нов ца ко је у скла ду са
од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним стан дар дом од ре ди Ко ми си -
ја.

Члан 4д.

(1) Фи нан сиј ски де ри ва ти су из ве де ни фи нан сиј ски ин -
стру мен ти чи ја ври јед ност за ви си од ци је не пред ме та уго -
во ра, чи ји су вр ста, број, ква ли тет и дру ге осо би не стан -
дар ди зо ва ни.

(2) Фи нан сиј ски де ри ва ти у сми слу овог за ко на су:

а) оп ци је,

б) фју чер си и

в) дру ги фи нан сиј ски ин стру мен ти ко је у скла ду са од -
го ва ра ју ћим ме ђу на род ним стан дар дом од ре ди Ко ми си ја.

Члан 4ђ.

(1) Оп ци је су уго во ри ко ји са др же пра во на ку по ви ну
или про да ју сред ста ва, од но сно ак ти ве на ве де не у уго во ру
по уна при јед утвр ђе ним усло ви ма на од ре ђе ни дан или у
од ре ђе ном ро ку.

(2) Оп ци је у сми слу овог за ко на су:

а) ку пов на оп ци ја, тј. уго вор ко ји куп цу (вла сни ку ку -
пов не оп ци је) да је пра во, али не и оба ве зу да ку пи од ре ђе -
на сред ства, од но сно ак ти ву по уна при јед утвр ђе ној фик -
сној ци је ни или ци је ни ко ја се мо же до би ти ко ри шће њем
до го во ре не фор му ле, на од ре ђе ни дан или у од ре ђе ном ро -
ку, а про да вац ку пов не оп ци је има оба ве зу да пре не се сред -
ства, од но сно ак ти ву на ве де ну у уго во ру уко ли ко ку пац
же ли да ак ти ви ра ову оп ци ју,

б) про дај на оп ци ја, тј. уго вор ко ји куп цу (вла сни ку про -
дај не оп ци је) да је пра во, али не и оба ве зу, да про да од ре ђе -
на сред ства, од но сно ак ти ву по уна при јед утвр ђе ној фик -
сној ци је ни или ци је ни ко ја се мо же до би ти ко ри шће њем
до го во ре не фор му ле, на од ре ђе ни дан или у од ре ђе ном ро -
ку, а про да вац про дај не оп ци је има оба ве зу да ку пи сред -
ства, од но сно ак ти ву на ве де ну у уго во ру уко ли ко ку пац
же ли да ак ти ви ра ову оп ци ју и

в) дру ге оп ци је ко је у скла ду са од го ва ра ју ћим ме ђу на -
род ним стан дар дом од ре ди Ко ми си ја.

Члан 4е.

(1) Фју чер си су уго во ри ко ји оба ве зу ју куп ца да при ми,
а про дав ца да пре не се од ре ђе на сред ства, од но сно ак ти ву
по уна при јед утвр ђе ној ци је ни на од ре ђе ни дан.

(2) Фју чер си у сми слу овог за ко на су:

а) фи нан сиј ски фју чер си, ко ји пред ста вља ју тер мин ске
уго во ре за сно ва не на фи нан сиј ским ин стру мен ти ма као
пред ме ту уго во ра и

б) роб ни фју чер си, ко ји пред ста вља ју тер мин ске уго во -
ре за сно ва не на ро би као пред ме ту уго во ра.”.

Члан 5.

Члан 5. ми је ња се и гла си:

“(1) Оба ве зни еле мен ти хар ти је од ври јед но сти су:

а) на зив вр сте хар ти је од ври јед но сти,

б) озна ка вр сте и кла се хар ти је од ври јед но сти и по је -
ди нач на пра ва из те хар ти је од ври јед но сти - CFI код (енгл.
Clas si fi ca tion of Fi nan cial In stru ments co de),

в) број и озна ка хар ти је од ври јед но сти у Ре ги стру,

г) ме ђу на род ни је дин стве ни иден ти фи ка ци о ни број
хар ти ја од ври јед но сти - ISIN број (енгл. In ter na ti o nal Se cu -
rity Iden ti fi ca tion Num ber),

д) на зив, сје ди ште и ма тич ни број еми тен та хар ти је од
ври јед но сти, ње го ва озна ка и ре ги стар ски број у ре ги стру
еми те на та код Ко ми си је,

ђ) но ми нал на ври јед ност,

е) по да ци о вла сни ку хар ти је од ври јед но сти: на зив,
сје ди ште и ма тич ни број прав ног ли ца или име и пре зи ме,
адре са и је дин стве ни ма тич ни број фи зич ког ли ца, од но -
сно од го ва ра ју ћи иден ти фи ка ци о ни број за стра на прав на
и фи зич ка ли ца,

ж) оба ве зе еми тен та и пра ва вла сни ка хар ти је од ври -
јед но сти и на чин њи хо вог оства ри ва ња и

з) дру ги еле мен ти од ре ђе ни по себ ним за ко ном или
про пи сом Ко ми си је.

(2) Озна ка вр сте и кла се хар ти ја од ври јед но сти и по је -
ди нач на пра ва из тих хар ти ја од ври јед но сти (CFI код) и
ме ђу на род ни је дин стве ни иден ти фи ка ци о ни број хар ти ја
од ври јед но сти (ISIN број) утвр ђу ју се у скла ду са од го ва -
ра ју ћим ме ђу на род ним стан дар ди ма пу тем Ре ги стра.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, у ван ред ним окол -
но сти ма у ко ји ма ни је до ди је љен ме ђу на род но при знат
ISIN број, овај број не сма тра се оба ве зним еле мен том,
утвр ђу је се дру га озна ка, о че му Ре ги стар из да је по твр ду.”.

Члан 6.

У чла ну 6. по сли је ри је чи: “фонд” до да је се за пе та, а
ри је чи: “и сва ко дру го прав но ли це ор га ни зо ва но као ак ци -
о нар ско дру штво или дру штво са огра ни че ном од го вор но -
шћу” за мје њу ју се ри је чи ма: “фонд со ци јал не за шти те у
Ре пу бли ци Срп ској, дру ги ни вои вла сти у Бо сни и Хер це -
го ви ни у скла ду са по себ ним про пи си ма и сва ко дру го
прав но ли це са сје ди штем у Ре пу бли ци Срп ској, као и
прав но ли це са сје ди штем из ван Ре пу бли ке Срп ске са чи -
јим ин сти ту ци ја ма над ле жним за кон тро лу тр жи шта хар -
ти ја од ври јед но сти Ко ми си ја има за кљу чен уго вор ко јим
се уре ђу је са рад ња над ле жних ор га на за кон тро лу тр жи -
шта”.

Члан 7.

У чла ну 7. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4, ко ји
гла си:

“(4) Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, ен ти те ти, Брч ко
Ди стрикт Бо сне и Хер це го ви не (у да љем тек сту: Брч ко Ди -
стрикт) и Бо сна и Хер це го ви на ни су оба ве зни под но си ти
при ја ву за упис по да та ка у ре ги стар еми те на та.”.

Члан 8.

Члан 11. ми је ња се и гла си:

“(1) Ка да еми ту је хар ти је од ври јед но сти јав ном по ну -
дом у Ре пу бли ци Срп ској, од но сно ка да хар ти је од ври јед -
но сти увр шта ва на бер зу, од но сно дру го уре ђе но јав но тр -
жи ште, еми тент је ду жан да об ја ви про спект.

(2) У слу ча ју јав не по ну де еми тент мо же да об ја ви и
пре ли ми нар ни про спект с ци љем ис пи ти ва ња ин те ре са ин -
ве сти то ра за пред мет ну еми си ју.

(3) Про спект из ста ва 1. овог чла на и пре ли ми нар ни
про спект оба ве зно са др же цје ло ви ту, тач ну и објек тив ну
ин фор ма ци ју о имо ви ни и оба ве за ма, гу бит ку или до бит ку,
фи нан сиј ском по ло жа ју и пер спек ти ва ма еми тен та, свр си
при ку пља ња сред ста ва, фак то ри ма ри зи ка, те о пра ви ма
ко ја да ју хар ти је од ври јед но сти на ко је се од но си про -
спект, на осно ву ко је по тен ци јал ни ин ве сти тор мо же објек -
тив но про ци је ни ти ри зи ке ин ве сти ра ња и до ни је ти од лу ку
о ин ве сти ра њу.

(4) Пре ли ми нар ни про спект и про спект об ја вљу ју се
на кон што их одо бри Ко ми си ја.
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(5) За исти ни тост, тач ност и пот пу ност по да та ка об ја -
вље них у пре ли ми нар ном про спек ту од го вор ни су еми -
тент, овла шће на ли ца еми тен та и ре ви зор.

(6) За ште ту ко ја је на ста ла због не и сти ни тих, не тач них
и не пот пу них по да та ка у пре ли ми нар ном про спек ту со ли -
дар но су од го вор на ли ца из ста ва 5. овог чла на.

(7) Ко ми си ја не од го ва ра за исти ни тост, тач ност и пот -
пу ност по да та ка из ста ва 5. овог чла на.

(8) Ко ми си ја до но си акт ко јим про пи су је са др жај и
фор му пре ли ми нар ног про спек та, те на чин об ја вљи ва ња
пре ли ми нар ног про спек та и огла са у ве зи са пре ли ми нар -
ним про спек том, у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на.”.

Члан 9.

У чла ну 12. на по чет ку ста ва до да је се број: “1” у обо -
стра ној за гра ди, а по сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2,
ко ји гла си:

“(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ак ци је ко је се еми -
ту ју у по ступ ку осни ва ња отво ре ног ак ци о нар ског дру -
штва мо гу се пла ћа ти не нов ча ним уло зи ма.”.

Члан 10.

По сли је чла на 12. до да ју се но ви чл. 12а, 12б, 12в, 12г.
и 12д, ко ји гла се:

“Члан 12а.

Ква ли фи ко ва ним ин ве сти то ри ма у сми слу овог за ко на
сма тра ју се:

а) прав на ли ца ко ја по сје ду ју одо бре ње за рад из да то од
над ле жног ор га на, од но сно ко ја су су бје кат над зо ра на фи -
нан сиј ском тр жи шту, а то су:

1) бан ке,

2) оси гу ра ва ју ћа дру штва,

3) бро кер ско-ди лер ска дру штва,

4) ин ве сти ци о ни фон до ви и дру штва за упра вља ње ин -
ве сти ци о ним фон до ви ма,

5) пен зиј ски фон до ви и дру штва за упра вља ње пен зиј -
ским фон до ви ма,

6) ли ца ко ја тр гу ју ро бом и де ри ва ти ма на ро бу на про -
дукт ној бер зи;

б) фи нан сиј ске ор га ни за ци је осно ва не по себ ним за ко -
ном ра ди упра вља ња имо ви ном ко ја је ди рект но или ин ди -
рект но у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске;

в) ен ти те ти, Брч ко Ди стрикт, Бо сна и Хер це го ви на, је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве, дру ге др жа ве или на ци о нал на
и ре ги о нал на ти је ла, Цен трал на бан ка Бо сне и Хер це го ви -
не и цен трал не бан ке дру гих др жа ва, ме ђу на род не и над на -
ци о нал не ин сти ту ци је као што су: Ме ђу на род ни мо не тар -
ни фонд, Европ ска цен трал на бан ка, Европ ска ин ве сти ци -
о на бан ка и дру ге слич не ме ђу на род не ор га ни за ци је;

г) прав на ли ца ко ја, пре ма по сљед њем го ди шњем фи -
нан сиј ском из вје шта ју или кон со ли до ва ном из вје шта ју,
испу ња ва ју нај ма ње два од сље де ћих усло ва:

1) има ју про сје чан број за по сле них у то ку по слов не го -
ди не нај ма ње 250,

2) укуп на ак ти ва у би лан су из но си нај ма ње 43.000.000
КМ,

3) уку пан го ди шњи при ход из но си нај ма ње 50.000.000
КМ;

д) фи зич ка ли ца, са пре би ва ли штем у Ре пу бли ци Срп -
ској, ко ји ма је Ко ми си ја, на њи хов за хтјев одо бри ла ста тус
ква ли фи ко ва ног ин ве сти то ра, а фи зич ким ли ци ма ко ја не -
ма ју пре би ва ли ште у Ре пу бли ци Срп ској при зна је се овај
ста тус при мје ном на че ла ре ци про ци те та на осно ву одо бре -
ња од го ва ра ју ћег над ле жног ти је ла тог тр жи шта хар ти ја од
ври јед но сти и

ђ) ма ла и сред ња пред у зе ћа, са сје ди штем у Ре пу бли ци
Срп ској, ко ји ма је Ко ми си ја, на њи хов за хтјев одо бри ла
ста тус ква ли фи ко ва ног ин ве сти то ра, а ма лим и сред њим
пред у зе ћи ма ко ја не ма ју сје ди ште у Ре пу бли ци Срп ској

при зна је се овај ста тус при мје ном на че ла ре ци про ци те та
на осно ву одо бре ња од го ва ра ју ћег над ле жног ти је ла тог
тр жи шта хар ти ја од ври јед но сти.

Члан 12б.

Ко ми си ја одо бра ва фи зич ком ли цу, на ње гов за хтјев,
ста тус ква ли фи ко ва ног ин ве сти то ра и упис у ре ги стар ква -
ли фи ко ва них ин ве сти то ра ако утвр ди да ис пу ња ва нај ма ње
два од сље де ћих усло ва:

а) да је оба ви ло ви ше по сло ва на тр жи шту хар ти ја од
ври јед но сти, са про сјеч ном уче ста ло шћу од нај ма ње де сет
по сло ва по тро мје сеч ју, у по сљед њој го ди ни,

б) да је ври јед ност ње го вог порт фе ља ве ћа од ми ли он
кон вер ти бил них ма ра ка и

в) да је нај ма ње го ди ну да на ра ди ло или ра ди у фи нан -
сиј ском сек то ру, и то на рад ном мје сту ко је зах ти је ва по -
себ но зна ње у ве зи са ула га њем у хар ти је од ври јед но сти.

Члан 12в.

Ко ми си ја одо бра ва ма лом и сред њем пред у зе ћу, на ње -
гов за хтјев, ста тус ква ли фи ко ва ног ин ве сти то ра и упис у
ре ги стар ква ли фи ко ва них ин ве сти то ра, ако утвр ди да пре -
ма за ко ну ко јим се уре ђу је под сти ца ње раз во ја ма лих и
сред њих пред у зе ћа ис пу ња ва усло ве за ста тус та квог пре -
ду зе ћа.

Члан 12г.

(1) Ко ми си ја во ди ре ги стар ква ли фи ко ва них ин ве сти -
то ра у Ре пу бли ци Срп ској.

(2) Ко ми си ја про вје ра ва да ли прав на и фи зич ка ли ца
ис пу ња ва ју усло ве за при зна ва ње ста ту са ква ли фи ко ва ног
ин ве сти то ра и упис у ре ги стар ква ли фи ко ва них ин ве сти то -
ра, те до но си од лу ку о упи су у ре ги стар ква ли фи ко ва них
ин ве сти то ра, као и од лу ку о бри са њу из ре ги стра ква ли фи -
ко ва них ин ве сти то ра.

(3) У ре ги стар ква ли фи ко ва них ин ве сти то ра упи су ју
се:

а) ма ла и сред ња пред у зе ћа са сје ди штем у Ре пу бли ци
Срп ској, ко ји ма је при знат ста тус ква ли фи ко ва ног ин ве -
сти то ра и

б) фи зич ка ли ца са пре би ва ли штем у Ре пу бли ци Срп -
ској, ко ји ма је при знат ста тус ква ли фи ко ва ног ин ве сти то -
ра.

(4) Ма ла и сред ња пред у зе ћа ко ја ис пу ња ва ју усло ве
од ре ђе не за ко ном ко јим се уре ђу је под сти ца ње раз во ја ма -
лих и сред њих пред у зе ћа, те фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва -
ју усло ве од ре ђе не овим за ко ном, сти чу ста тус ква ли фи ко -
ва ног ин ве сти то ра упи сом у ре ги стар ква ли фи ко ва них ин -
ве сти то ра.

(5) Ре ги стар ква ли фи ко ва них ин ве сти то ра оба ве зно са -
др жи по дат ке ко ји ма се не дво сми сле но мо же иден ти фи ко -
ва ти ли це, а нај ма ње име и пре зи ме фи зич ког ли ца, од но -
сно на зив и сје ди ште прав ног ли ца.

(6) Ли це упи са но у ре ги стар ква ли фи ко ва них ин ве сти -
то ра мо же да зах ти је ва од Ко ми си је без у слов но бри са ње из
ре ги стра ква ли фи ко ва них ин ве сти то ра.

Члан 12д.

(1) Ко ми си ја ли цу упи са ном у ре ги стар ква ли фи ко ва -
них ин ве сти то ра, на ње гов за хтјев, из да је пи са ну по твр ду
о ста ту су.

(2) Ко ми си ја сва ком еми тен ту омо гу ћа ва при ступ по да -
ци ма о ли ци ма упи са ним у ре ги стар ква ли фи ко ва них ин ве -
сти то ра те, на за хтјев еми тен та, из да је и по твр ду о овом
ста ту су за ли ца упи са на у тај ре ги стар.

(3) Ко ми си ја до но си акт ко јим про пи су је на чин во ђе ња
ре ги стра ква ли фи ко ва них ин ве сти то ра, у ро ку од 90 да на
од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 11.

У чла ну 14. на по чет ку ста ва до да је се број: “1” у обо -
стра ној за гра ди.
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У тач ки г) ри јеч: “ак ци ја” за мје њу је се ри је чи ма: “хар -
ти ја од ври јед но сти”.

У тач ки ж) по сли је ри је чи: “еми тен та” до да је се ри јеч:
“и”.

По сли је тач ке ж) до да је се но ва тач ка з), ко ја гла си:

“з) по дат ке и пот пис аген та еми си је, ако је ан га жо ван”.

По сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2. и 3, ко ји гла се:

“(2) Пре ли ми нар ни про спект са др жи исте еле мен те као
и про спект, из у зев еле ме на та из ста ва 1. тач ка г) овог чла -
на.

(3) Ко ми си ја до но си акт ко јим раз ра ђу је са др жај и фор -
му про спек та, те на чин об ја вљи ва ња про спек та и огла са у
ве зи са про спек том, у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на.”.

Члан 12.

Чл. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. и 22. бри шу се.

Члан 13.

У чла ну 23. став 1. у тач ки е) по сли је ри је чи: “хар ти ја
од ври јед но сти” до да ју се ри је чи: “и по је ди нач на пра ва из
хар ти ја од ври јед но сти - CFI код”.

Члан 14.

У чла ну 27. у ста ву 3. тач ка д) бри ше се.

Члан 15.

У чла ну 31. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Ко ми си ја од би ја за хтјев за одо бре ње про спек та
ако:

а) про спект ни је из ра ђен у скла ду са за ко ном и про пи -
си ма Ко ми си је,

б) је од лу ка о еми си ји хар ти ја од ври јед но сти по ни ште -
на или ста вље на ван сна ге и

в) је под но си лац за хтје ва еми тент ко ји не по сту па у
скла ду са овим за ко ном и про пи си ма Ко ми си је о оба вје -
шта ва њу јав но сти и об ја вљи ва њу ин фор ма ци ја.”.

Члан 16.

У чла ну 34. у ста ву 5. по сли је ри је чи: “за јед но са ка ма -
том на де по зит” до да ју се ри је чи: “ко ју је еми тент на та
сред ства оства рио код бан ке по за кљу че ном уго во ру”.

У ста ву 6. по сли је ри је чи: “за јед но са ка ма том на де по -
зит” до да ју се ри је чи: “ко ју је еми тент на та сред ства
оства рио код бан ке по за кљу че ном уго во ру”.

Члан 17.

У чла ну 36. у ста ву 4. по сли је ри је чи: “за јед но са ка ма -
том на де по зи те” до да ју се ри је чи: “ко ју је еми тент на та
сред ства оства рио код бан ке по за кљу че ном уго во ру”.

Члан 18.

У чла ну 37. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “еми тен том” до -
да ју се ри је чи: “или у про сто ри ја ма бан ке са ко јом је еми -
тент за кљу чио уго вор о при вре ме ном де по но ва њу упла та
по осно ву ку по ви не хар ти ја од ври јед но сти”.

У ста ву 2. по сли је ри је чи: “Еми тент” до да ју се за пе та и
ри је чи: “бан ка са ко јом је еми тент за кљу чио уго вор о при -
вре ме ном де по но ва њу упла та на осно ву ку по ви не хар ти ја
од ври јед но сти”.

Члан 19.

У чла ну 38. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “бан ке” до да ју се
ри је чи: “и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве”.

У ста ву 3. ри јеч: “пре ки да” за мје њу је се ри јеч ју: “об у -
ста вља”.

Члан 20.

У чла ну 39. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “за јед но са ка ма -
том на де по зи те” до да ју се ри је чи: “ко ју је еми тент на та
сред ства оства рио код бан ке по за кљу че ном уго во ру”.

Став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Ако се при је ис те ка ро ка за упис и упла ту хар ти ја
од ври јед но сти упи шу и упла те све по ну ђе не хар ти је од
ври јед но сти, еми тент мо же да за вр ши јав ну по ну ду хар ти -
ја од ври јед но сти.”.

Члан 21.

У чла ну 40. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “бан ке” до да ју се
ри је чи: “и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве”, а ри је чи: “ст. 1,
2. и 3.” за мје њу ју се ри је чи ма: “ст. 1. и 2.”.

Члан 22.

У чла ну 41. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “бан ка” до да ју се
ри је чи: “и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве”, а ри јеч: “оба вје -
шта ва” за мје њу је се ри јеч ју: “оба вје шта ва ју”.

У ста ву 4. ри је чи: “за вр шет ка по ну де” за мје њу ју се
рије чи ма: “упи са у ре ги стар еми те на та”, а ри је чи: “у нај -
ма ње јед ном днев ном ли сту до ступ ном на цје ло куп ној те -
ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске и” за мје њу ју се ри јеч ју: “на”.

Члан 23.

У чла ну 43. у ста ву 3. ри јеч: “бер зан ско” бри ше се.

Члан 24.

На зив одјељ ка “2. Еми си ја при ват ном по ну дом” и чл.
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. и 55. бри шу се.

Члан 25.

На зив одјељ ка 6. и члан 60. ми је ња ју се и гла се:

“6. Из у зе ци од оба ве зе об ја вљи ва ња про спек та

Члан 60.

(1) Про спект се не об ја вљу је код сље де ћих јав них по -
ну да:

а) по ну да ко ја је упу ће на са мо ква ли фи ко ва ним ин ве -
сти то ри ма,

б) по ну да ко ја је упу ће на фи зич ким или прав ним ли ци -
ма у Ре пу бли ци Срп ској чи ји број не мо же би ти ве ћи од де -
сет, а ко ји ни су ква ли фи ко ва ни ин ве сти то ри,

в) по ну да ко ја је упу ће на ин ве сти то ри ма ко ји ће за упи -
са не хар ти је од ври јед но сти упла ти ти из нос од нај ма ње
100.000 КМ по ин ве сти то ру за сва ку по је ди нач ну по ну ду,

г) по ну да хар ти ја од ври јед но сти чи ја по је ди нач на но -
ми нал на ври јед ност из но си нај ма ње 100.000 КМ,

д) по ну да са укуп ном ври јед но сти за хар ти је од ври јед -
но сти ко ја је ма ња од 200.000 КМ, при че му се овај из нос
ра чу на то ком пе ри о да од го ди ну да на,

ђ) по ну да ак ци ја ко је се еми ту ју у за мје ну за већ еми то -
ва не ак ци је исте кла се уко ли ко еми си ја та квих но вих ак ци -
ја не под ра зу ми је ва по ве ћа ње основ ног ка пи та ла дру штва,

е) хар ти је од ври јед но сти ко је се ну де, до дје љу ју или ће
би ти до ди је ље не у по ступ ку ста ту сних про мје на дру шта ва,
под усло вом да за те хар ти је од ври јед но сти по сто ји до ку -
мент са по да ци ма ко је Ко ми си ја сма тра екви ва лент ним по -
да ци ма из про спек та, узи ма ју ћи у об зир од ред бе за ко на ко -
јим се уре ђу је по сло ва ње при вред них дру шта ва,

ж) ак ци је ко је се ну де, до дје љу ју или ће би ти до ди је ље -
не без на кна де по сто је ћим ак ци о на ри ма или као ди ви ден -
де ис пла ће не у ви ду ак ци ја исте кла се, као и ак ци је у ве зи
са ко ји ма су ди ви ден де ис пла ће не, под усло вом да по сто ји
до ку мент са по да ци ма о бро ју и пра ви ма из ак ци ја, као и
раз ло зи ма и де та љи ма у ве зи са по ну дом и

з) хар ти је од ври јед но сти ко је ну ди или ће по ну ди ти
еми тент чи је су хар ти је од ври јед но сти укљу че не на бер зу,
од но сно дру го уре ђе но јав но тр жи ште или дру штво ко је је
по ве за но са еми тен том, а ко је ну ди или ће по ну ди ти са да -
шњим или бив шим чла но ви ма упра ве или за по сле ни ма,
под усло вом да по сто ји до ку мент са по да ци ма о бро ју и
при ро ди хар ти ја од ври јед но сти, као и раз ло зи ма и де та -
љи ма ко ји се од но се на по ну ду.

(2) Хар ти ја ма од ври јед но сти еми то ва ним и сте че ним у
скла ду са ста вом 1. т. а) до д) овог чла на мо же се рас по ла -
га ти под усло вом да еми тент об ја ви про спект у скла ду са
од ред ба ма овог за ко на, осим у слу ча је ви ма:
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а) пре но са на осно ву на сље ђи ва ња или по си ли за ко на,

б) пре но са ак ци ја у слу ча ју пре у зи ма ња ак ци о нар ског
дру штва и

в) пре но са ак ци ја на еми тен та у слу ча је ви ма ка да то
до зво ља ва за кон ко јим се уре ђу је по сло ва ње при вред них
дру шта ва.

(3) Еми тент ко ји је еми то вао хар ти је од ври јед но сти у
скла ду са ста вом 1. овог чла на ду жан је да, нај ка сни је у ро -
ку од јед не го ди не од упи са тих хар ти ја од ври јед но сти у
Ре ги стар, об ја ви про спект за увр ште ње хар ти ја од ври јед -
но сти на бер зу, од но сно дру го уре ђе но јав но тр жи ште у
скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

(4) У слу ча ју еми си је из ста ва 1. овог чла на, еми тент је
ду жан да о еми си ји оба ви је сти Ко ми си ју у ро ку од се дам
да на од да на до но ше ња од лу ке, са при ло гом од лу ке и дру -
гих до ку ме на та од ре ђе них про пи си ма Ко ми си је.

(5) Ко ми си ја до но си акт ко јим про пи су је са др жај од лу -
ке и дру гих до ку ме на та ко је еми тент под но си Ко ми си ји,
на чин оба вје шта ва ња Ко ми си је, као и дру ге оба ве зе у ве зи
са еми си јом из ста ва 1. овог чла на, у ро ку од 90 да на од да -
на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 26.

По сли је чла на 60. до да је се но ви члан 60а, ко ји гла си:

“Члан 60а.

(1) Про спект за увр ште ње хар ти ја од ври јед но сти на
бер зу, од но сно дру го уре ђе но јав но тр жи ште са др жи по -
дат ке о цје ло куп ној кла си тих хар ти ја од ври јед но сти,
укљу чу ју ћи и хар ти је од ври јед но сти ко је су ре зер ви са не
за бу ду ће еми си је на кон оства ре ња пра ва на осно ву тих
хар ти ја од ври јед но сти или кон вер зи је еми то ва них хар ти ја
од ври јед но сти, као што су оп ци је, ва ран ти и за мје њи ве
хар ти је од ври јед но сти.

(2) Об ја вљи ва ње про спек та ни је оба ве зно при ли ком
увр ште ња на бер зу, од но сно дру го уре ђе но јав но тр жи ште
сље де ћих хар ти ја од ври јед но сти:

а) ак ци ја ко је, у то ку пе ри о да од го ди ну да на, чи не ма -
ње од 10% од укуп ног бро ја ак ци ја исте кла се ко је су већ
укљу че не у тр го ва ње на исто бер зан ско тр жи ште,

б) ак ци ја еми то ва них ра ди за мје не за ак ци је исте кла се
ко је су већ еми то ва не, уко ли ко еми си ја та квих но вих ак ци -
ја не под ра зу ми је ва по ве ћа ње ка пи та ла тог еми тен та,

в) хар ти ја од ври јед но сти ко је се ну де, до дје љу ју или ће
би ти до ди је ље не у по ступ ку ста ту сне про мје не дру шта ва,
под усло вом да за те хар ти је од ври јед но сти по сто ји до ку -
мент са по да ци ма ко је Ко ми си ја сма тра екви ва лент ним по -
да ци ма из про спек та, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је
по сло ва ње при вред них дру шта ва,

г) ак ци ја ко је се еми ту ју по сто је ћим ак ци о на ри ма, на
осно ву по ве ћа ња основ ног ка пи та ла из сред ста ва дру штва
или у дру гим слу ча је ви ма ка да се ну де, до дје љу ју или ће
би ти до ди је ље не без на кна де по сто је ћим ак ци о на ри ма или
као ди ви ден де ис пла ће не у ви ду ак ци ја исте кла се, као и
ак ци је у ве зи са ко ји ма су ди ви ден де ис пла ће не, под усло -
вом да по сто ји до ку мент са по да ци ма о бро ју и пра ви ма из
ак ци ја, као и раз ло зи ма и де та љи ма ко ји се од но се на по -
ну ду,

д) хар ти ја од ври јед но сти ко је ну ди или ће по ну ди ти
еми тент чи је су хар ти је од ври јед но сти исте кла се увр ште -
не на бер зу, од но сно дру го уре ђе но јав но тр жи ште, или
дру штво ко је је по ве за но са еми тен том, а ко је ну ди или ће
по ну ди ти са да шњим или бив шим чла но ви ма упра ве или
за по сле ни ма, под усло вом да по сто ји до ку мент са по да ци -
ма о бро ју и при ро ди хар ти ја од ври јед но сти, као и раз ло -
зи ма и де та љи ма ко ји се од но се на по ну ду и

ђ) ак ци ја на ста лих кон вер зи јом или за мје ном дру гих
хар ти ја од ври јед но сти, од но сно оства ри ва њем пра ва из
дру гих хар ти ја од ври јед но сти, под усло вом да су те ак ци -
је исте кла се, као и ак ци је еми тен та ко је су већ увр ште не
на бер зу, од но сно дру го уре ђе но јав но тр жи ште.”.

Члан 27.

У чла ну 61. на по чет ку ста ва до да је се број: “1” у обо -
стра ној за гра ди, а по сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2,
ко ји гла си:

“(2) Еми си ју из ста ва 1. овог чла на еми тент мо же из вр -
ши ти јед ном у то ку ка лен дар ске го ди не.”.

Члан 28.

По сли је чла на 61. до да је се но ви члан 61а, ко ји гла си:

“Члан 61а.

(1) Јав ном дру штву свој ство еми тен та мо же да пре ста -
не на кон до ста вља ња Ко ми си ји од го ва ра ју ћих до ка за:

а) да на кра ју би ло ко је на ред не ка лен дар ске го ди не,
на кон оне у ко јој је успје шно из вр ше на јав на по ну да хар -
ти ја од ври јед но сти тог дру штва, дру штво има ма ње од 100
вла сни ка кла се ду жнич ких хар ти ја од ври јед но сти ко је су
би ле пред мет јав не по ну де и

б) да је до ни је ло од лу ку о пре тва ра њу отво ре ног ак ци -
о нар ског дру штва у за тво ре но, као и да је из вр ши ло от куп
ак ци ја од не са гла сних ак ци о на ра.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, јав ном дру штву
пре ста је ста тус еми тен та уко ли ко у то ку би ло ко је ка лен -
дар ске го ди не све хар ти је од ври јед но сти еми то ва не јав ном
по ну дом бу ду:

а) пре у зе те пу тем по ну де за пре у зи ма ње, или

б) от ку пље не у по ступ ку при нуд не про да је или оства -
ри ва ња пра ва на про да ју ак ци ја дру штва у скла ду са за ко -
ном ко јим се уре ђу је по сло ва ње при вред них дру шта ва или

в) по ни ште не на кон ста ту сне про мје не.

(3) Ко ми си ја до но си рје ше ње о бри са њу еми тен та из
ре ги стра еми те на та, на ње гов за хтјев, ако су ис пу ње ни
усло ви из ст. 1. и 2. овог чла на.”.

Члан 29.

У чла ну 62. став 1. у тач ки в) по сли је ри је чи: “за свој
ра чун” до да ју се ри је чи: “или у сво је име, а за ра чун про -
фе си о нал ног ин ве сти то ра”.

Члан 30.

У чла ну 66. по сли је ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3. и 4, ко -
ји гла се:

“(3) Фи зич ко или прав но ли це, са мо стал но или за јед но
са по ве за ним ли ци ма, не мо же сте ћи, по ве ћа ти или сма њи -
ти удио у основ ном ка пи та лу или гла сач ким пра ви ма у
бро кер ско-ди лер ском дру штву ко ји је јед нак или ве ћи од
25%, 33%, 50% или 75%, без одо бре ња Ко ми си је.

(4) Ко ми си ја до но си акт ко јим се де фи ни шу кри те ри ју -
ми и по сту пак одо бра ва ња сти ца ња, по ве ћа ња или сма ње -
ња удје ла у основ ном ка пи та лу или гла сач ким пра ви ма у
бро кер ско-ди лер ском дру штву, у ро ку од 90 да на од да на
сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 31.

У чла ну 69. у ста ву 2. у тач ки б) број: “56” за мје њу је се
бро јем: “62”.

Члан 32.

У чла ну 80. на по чет ку ста ва до да је се број: “1” у обо -
стра ној за гра ди, а по сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2,
ко ји гла си:

“(2) У слу ча ју да бер зан ски по сред ник ми је ња сје ди -
ште или адре су сје ди шта, ду жан је прет ход но о то ме оба -
ви је сти ти Ко ми си ју.”.

Члан 33.

Члан 84. ми је ња се и гла си:

“(1) До зво ла за оба вља ње по сло ва са хар ти ја ма од
вријед но сти из да та бер зан ском по сред ни ку у Фе де ра ци ји
Бо сне и Хер це го ви не и Брч ко Ди стрик ту ва жи и на те ри то -
ри ји Ре пу бли ке Срп ске, уз услов да бер зан ски по сред ник
ис пу ња ва усло ве за осни ва ње и по сло ва ње про пи са не
овим за ко ном и уз по шти ва ње прин ци па ре ци про ци те та.
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(2) Од ред ба ста ва 1. овог чла на сход но се при мје њу је
на бер зан ске по сред ни ке чи је је сје ди ште у зе мља ма са ко -
ји ма Ре пу бли ка Срп ска има пот пи сан спо ра зум о спе ци јал -
ним од но си ма и па ра лел ним ве за ма.

(3) Бер зан ски по сред ник из ст. 1. и 2. овог чла на ду жан
је да ре ги стру је по слов ну је ди ни цу на те ри то ри ји Ре пу бли -
ке Срп ске и да је упи ше у ре ги стар из чла на 79. За ко на.

(4) Од ред бе овог за ко на ко је се од но се на по сло ва ње,
над зор и од у зи ма ње до зво ле сход но се при мје њу ју и на
бер зан ског по сред ни ка из ст. 1. и 2. овог чла на, ако по је ди -
ним од ред ба ма За ко на ни је дру га чи је про пи са но.”.

Члан 34.

У чла ну 93. у ста ву 1. ри је чи: “и дру гог овла шће ног
уче сни ка” бри шу се.

Став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Јед но ли це не мо же исто вре ме но има ти до зво лу за
оба вља ње по сло ва ин ве сти ци о ног ме на џе ра и бро ке ра, од -
но сно ин ве сти ци о ног са вјет ни ка и бро ке ра.”.

Члан 35.

У чла ну 94. у ста ву 1. тач ка а) бри ше се.

Члан 36.

У чла ну 99. у тач ки г) ри јеч: “и” за мје њу је се ри јеч ју:
“или”, а ри је чи: “ко је се од но се на на чин оба вља ња по сло -
ва са хар ти ја ма од ври јед но сти” бри шу се.

У тач ки д) по сли је ри је чи: “Ко ми си ја” до да је се за пе та,
а ри јеч: “и” бри ше се.

У тач ки ђ) по сли је ри је чи: “Ко ми си је” до да је се ри јеч:
“и”.

По сли је тач ке ђ) до да је се но ва тач ка е), ко ја гла си:

“е) оба вља тран сак ци је са хар ти ја ма од ври јед но сти ко -
ри сте ћи по вла шће не ин фор ма ци је и вр ше ћи ма ни пу ла ци је
ко је су за бра ње не пре ма од ред ба ма За ко на.”.

Члан 37.

У чла ну 103. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3, ко -
ји гла си:

“(3) Ко ми си ја до но си ак те ко ји ма про пи су је:

а) мје ре за от кри ва ње, спре ча ва ње, упра вља ње су ко бом
ин те ре са и оба вје шта ва ње кли јен та о су ко бу ин те ре са при
пру жа њу услу га и

б) од го ва ра ју ће кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње вр ста су ко -
ба ин те ре са чи је по сто ја ње мо же угро зи ти ин те ре се кли је -
на та или по тен ци јал них кли је на та бер зан ског по сред ни ка,
у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 38.

У чла ну 107. у ста ву 2. ри је чи: “За ко ном о пред у зе ћи -
ма” за мје њу ју се ри је чи ма: “за ко ном ко јим се уре ђу је по -
сло ва ње при вред них дру шта ва”.

Члан 39.

Члан 119. ми је ња се и гла си:

“Бер зан ски по сред ник мо же да од би је на лог:

а) за ку по ви ну, ако утвр ди да на нов ча ном ра чу ну кли -
јен та не ма до вољ но сред ста ва за из ми ре ње ње го вих оба ве -
за ко је би на ста ле на осно ву из вр ше ња на ло га за ку по ви ну
хар ти ја од ври јед но сти,

б) за про да ју, ако утвр ди да на ра чу ну хар ти ја од
вријед но сти кли јен та не ма до вољ но хар ти ја од ври јед но -
сти ко је су пред мет на ло га,

в) ако по сум ња да се тран сак ци јом вр ши ма ни пу ла ци ја
на тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти,

г) ако про ци је ни да се тран сак ци ја вр ши у ци љу пра ња
нов ца или фи нан си ра ња те ро ри стич ких ак тив но сти и

д) у дру гим слу ча је ви ма ко је про пи ше Ко ми си ја.”.

Члан 40.

У чла ну 127. по сли је ста ва 6. до да је се но ви став 7, ко -
ји гла си:

“(7) На бер зан ског по сред ни ка ко ји оба вља по сло ве
упра вља ња порт фе љом хар ти ја од ври јед но сти, ко ји ма се
тр гу је на тр жи шту из ван Ре пу бли ке Срп ске, сход но се при -
мје њу је став 6. овог чла на.”.

Члан 41.

У чла ну 128. у ста ву 1. т. а) и б) ми је ња ју се и гла се:

“а) отва ра ње и во ђе ње ра чу на хар ти ја од ври јед но сти у
Ре ги стру у име и за ра чун вла сни ка - сво јих кли је на та (ка -
сто ди ра чун на име),

б) отва ра ње и во ђе ње ра чу на хар ти ја од ври јед но сти у
Ре ги стру у име ка сто ди бан ке, а за ра чун вла сни ка, од но -
сно но ми но ва них вла сни ка - сво јих кли је на та (збир ни ка -
сто ди ра чун),”.

По сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5, ко ји гла се:

“(4) До зво лу за оба вља ње ка сто ди по сло ва на те ри то -
ри ји Ре пу бли ке Срп ске мо же до би ти бан ка са сје ди штем у
Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не и Брч ко Ди стрик ту под
усло вом да ис пу ња ва усло ве за осни ва ње и по сло ва ње про -
пи са не овим за ко ном и ак ти ма Ко ми си је.

(5) Бан ка из ста ва 4. овог чла на ду жна је да ре ги стру је
сво ју по слов ну је ди ни цу на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп -
ске.”.

Члан 42.

По сли је чла на 134. до да ју се но ви чл. 134а, 134б, 134в,
134г, 134д, 134ђ, 134е, 134ж, 134з, 134и, 134ј. и 134к, ко ји
гла се:

“Члан 134а.

Бер зан ски по сред ник ду жан је да сво је кли јен те, с
обзи ром на њи хо во зна ње, ис ку ство, фи нан сиј ску си ту а ци -
ју и ин ве сти ци о не ци ље ве, раз вр ста ва на ма ле и про фе си -
о нал не ин ве сти то ре.

Члан 134б.

Про фе си о нал ним ин ве сти то ри ма у сми слу овог за ко на
сма тра ју се:

а) прав на ли ца, ко ја по сје ду ју одо бре ње за рад из да то
од над ле жног ор га на, од но сно ко ја су су бјект над зо ра на
фи нан сиј ском тр жи шту, а то су:

1) бан ке,

2) оси гу ра ва ју ћа дру штва,

3) бро кер ско-ди лер ска дру штва,

4) ин ве сти ци о ни фон до ви и дру штва за упра вља ње ин -
ве сти ци о ним фон до ви ма,

5) пен зиј ски фон до ви и дру штва за упра вља ње пен зиј -
ским фон до ви ма,

6) ли ца ко ја тр гу ју ро бом и де ри ва ти ма на ро бу на про -
дукт ној бер зи,

7) оста ли ин ве сти то ри чи ја је глав на дје лат ност ула га -
ње у хар ти је од ври јед но сти, укљу чу ју ћи ин сти ту ци је ко је
оба вља ју дје лат ност оси гу ра ња имо ви не или дру гих фи -
нан сиј ских тран сак ци ја;

б) фи нан сиј ске ор га ни за ци је осно ва не по себ ним за ко -
ном ра ди упра вља ња имо ви ном ко ја је ди рект но или ин ди -
рект но у вла сни штву Ре пу бли ке Срп ске и

в) на ци о нал не и ре ги о нал не вла де, јав на ти је ла за упра -
вља ње јав ним ду гом, цен трал не бан ке, ме ђу на род не и над -
на ци о нал не ин сти ту ци је као што су: Свјет ска бан ка, Ме ђу -
на род ни мо не тар ни фонд, Европ ска цен трал на бан ка,
Европ ска ин ве сти ци о на бан ка и оста ле слич не ме ђу на род -
не ор га ни за ци је.

Члан 134в.

(1) Бер зан ски по сред ник ду жан је, при је пру жа ња
услу га, оба ви је сти ти ли це из чла на 134б. овог за ко на да се
на осно ву по да та ка до ступ них о ње му, та кво ли це сма тра
про фе си о нал ним ин ве сти то ром.

(2) Бер зан ски по сред ник ду жан је да про фе си о нал ном
ин ве сти то ру, на ње гов за хтјев, омо гу ћи трет ман са ви шим
ни во ом за шти те, ка кав пру жа ма лим ин ве сти то ри ма.
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(3) Бер зан ски по сред ник ду жан је да про фе си о нал ног
ин ве сти то ра оба ви је сти о мо гућ но сти из мје не до го во ре -
них усло ва ка ко би, на ње гов за хтјев, по сти гао ви ши ни во
за шти те.

(4) Про фе си о нал ни ин ве сти тор ду жан је да за тра жи ви -
ши ни во за шти те ако сма тра да не мо же пра вил но да про -
ци је ни или да упра вља ри зи ци ма свој стве ним за од ре ђе ну
ин ве сти ци ју.

(5) У слу ча ју да про фе си о нал ни ин ве сти тор за кљу чи са
бер зан ским по сред ни ком уго вор на осно ву ко јег не ће би ти
тре ти ран као про фе си о нал ни ин ве сти тор, у сми слу пра ви -
ла по сло ва ња, бер зан ски по сред ник је ду жан да му пру жи
ви ши ни во за шти те.

(6) Уго вор из ста ва 5. овог чла на са чи ња ва се у пи са ном
об ли ку са на зна ком да ли се од но си на јед ну или ви ше
услу га или тран сак ци ја или на јед ну или ви ше вр ста про -
из во да или тран сак ци ја.

Члан 134г.

(1) Осим кли је на та из чла на 134б. овог за ко на, бер зан -
ски по сред ник мо же да као про фе си о нал не ин ве сти то ре
тре ти ра и дру ге кли јен те, ако су за до во ље ни кри те ри ју ми
и по ступ ци про пи са ни овим чла ном.

(2) Бер зан ски по сред ник мо же да тре ти ра кли јен те из
ста ва 1. овог чла на као про фе си о нал не ин ве сти то ре,
искљу чи во на осно ву њи хо вог за хтје ва и ако про ци је ни да
кли јент, за ви сно од вр сте тран сак ци је или услу ге, по сје ду -
је до вољ но зна ња, ис ку ства и струч но сти за са мо стал но
до но ше ње од лу ка о ин ве сти ра њу и пра вил ној про цје ни ри -
зи ка у ве зи са ин ве сти ра њем.

(3) Про цје ном из ста ва 2. овог чла на тре ба да бу ду за -
до во ље на нај ма ње два од сље де ћих усло ва:

а) да је кли јент, на за ње га мје ро дав ном тр жи шту хар -
ти ја од ври јед но сти, из вр шио про сјеч но де сет тран сак ци ја,
уну тар сва ког тро мје сеч ја, у по сљед њој го ди ни,

б) да ве ли чи на кли јен то вог порт фе ља пре ла зи ми ли он
кон вер ти бил них ма ра ка и

в) да кли јент ра ди или је ра дио у фи нан сиј ском сек то -
ру нај ма ње го ди ну да на на по сло ви ма ко ји зах ти је ва ју зна -
ње о пла ни ра ним тран сак ци ја ма или услу га ма.

(4) Мје ро дав но тр жи ште из ста ва 3. тач ка а) овог чла на
је тр жи ште на ко јем се тр гу је хар ти ја ма од ври јед но сти за
ко је кли јент же ли до би ти ста тус про фе си о нал ног ин ве сти -
то ра.

(5) Порт фељ из ста ва 3. тач ка б) овог чла на под ра зу ми -
је ва хар ти је од ври јед но сти и нов ча на сред ста ва.

Члан 134д.

(1) Кли јен ти из чла на 134г. овог за ко на мо гу да се
одрек ну ви шег ни воа за шти те ко ји про из ла зи из пра ви ла
по сло ва ња са мо ако се по шту ју сље де ћи по ступ ци:

а) кли јент пи са но за тра жи трет ман про фе си о нал ног
ин ве сти то ра, ге не рал но или у од но су на не ку по себ ну
услу гу, тран сак ци ју, вр сту тран сак ци је или про из вод,

б) бер зан ски по сред ник пи сме но упо зо ри кли јен та ко -
ји ни во за шти те и пра ва ко ја пру жа си стем за шти те ин ве -
сти то ра мо же из гу би ти и

в) кли јент пи са но по твр ди, у по себ ном до ку мен ту
одво је ном од уго во ра, да је свје стан по сље ди ца гу бит ка
ни воа за шти те.

(2) Бер зан ски по сред ник ду жан је да пре ду зме од го ва -
ра ју ће ак тив но сти ка ко би утвр дио да ли кли јент ис пу ња ва
усло ве из чла на 134г. овог за ко на, те на кон то га да од лу чи
о при хва та њу за хтје ва за од ри ца ње од ви шег ни воа за шти -
те ко ји про из ла зи из пра ви ла по сло ва ња.

Члан 134ђ.

Оста ли кли јен ти бер зан ског по сред ни ка, осим оних из
чла на 134б. овог за ко на, сма тра ју се ма лим ин ве сти то ри ма
у сми слу овог за ко на.

Члан 134е.

(1) Бер зан ски по сред ник ду жан је да, при је не го што
му пр ви пут пру жи услу гу, за кљу чи уго вор са ма лим ин ве -
сти то ром, у пи са ном об ли ку, а њи ме се уре ђу ју њи хо ва ме -
ђу соб на пра ва и оба ве зе.

(2) Пра ва и оба ве зе из уго во ра из ста ва 1. овог чла на
мо гу би ти дио и дру гих прав них ака та бер зан ског по сред -
ни ка.

Члан 134ж.

(1) Бер зан ски по сред ник ду жан је да до не се и при мје -
њу је ин тер не ак те у ко ји ма су про пи са не мје ре и по ступ ци
за ка те го ри за ци ју кли је на та у скла ду са од ред ба ма овог за -
ко на и под за кон ских ака та до не се них на осно ву овог за ко -
на.

(2) Про фе си о нал ни ин ве сти то ри ду жни су да бер зан ске
по сред ни ке чи је услу ге ко ри сте бла го вре ме но оба вје шта -
ва ју о свим чи ње ни ца ма ко је би мо гле да ути чу на про мје -
ну у ка те го ри за ци ји кли јен та код бер зан ског по сред ни ка.

(3) У слу ча ју да бер зан ски по сред ник утвр ди да не ки
кли јент ви ше не при па да по чет но утвр ђе ној ка те го ри ји
про фе си о нал ног ин ве сти то ра, ду жан је да пре ду зме мје ре
у ци љу од го ва ра ју ћег раз вр ста ва ња кли јен та.

Члан 134з.

(1) При пру жа њу услу га ин ве сти ци о ног са вје то ва ња
или упра вља ња порт фе љом, бер зан ски по сред ник ду жан је
да при ку пи по дат ке о зна њу и ис ку ству кли јен та или по -
тен ци јал ног кли јен та на под руч ју ин ве сти ци ја о од ре ђе -
ним вр ста ма про из во да или услу га, ње го ву фи нан сиј ску
си ту а ци ју и ње го ве ин ве сти ци о не ци ље ве, ко ји су до вољ ни
да би бер зан ски по сред ник мо гао кли јен ту или по тен ци -
јал ном кли јен ту пре по ру чи ти за ње га од го ва ра ју ће ин ве -
сти ци о не услу ге и хар ти је од ври јед но сти.

(2) Ако бер зан ски по сред ник не при ку пи по дат ке из
ста ва 1. овог чла на, упо зо ри ће кли јен та о не мо гућ но сти
пру жа ња услу га ин ве сти ци о ног са вје то ва ња или упра вља -
ња порт фе љом.

(3) Упо зо ре ње из ста ва 2. овог чла на бер зан ски по сред -
ник да је у стан дар ди зо ва ном об ли ку ко ји про пи су је Ко ми -
си ја.

Члан 134и.

(1) При ли ком оба вља ња по сло ва, осим по сло ва из чла -
на 134з. овог за ко на, бер зан ски по сред ник ду жан је да од
кли јен та или по тен ци јал ног кли јен та тра жи по дат ке о ње -
го вом зна њу и ис ку ству на под руч ју ин ве сти ци ја о од ре ђе -
ним вр ста ма по ну ђе них или за тра же них про из во да или
услу га, да би мо гао про ци је ни ти да ли су од ре ђе на услу га
или про из вод од го ва ра ју ћи за кли јен та.

(2) Уко ли ко бер зан ски по сред ник, на осно ву по да та ка
ко је је до био у скла ду са ста вом 1. овог чла на, про ци је ни
да не ки про из вод или услу га ни су од го ва ра ју ћи за кли јен -
та или по тен ци јал ног кли јен та, ду жан је да га на то упо зо -
ри.

(3) Упо зо ре ње из ста ва 2. овог чла на бер зан ски по сред -
ник да је у стан дар ди зо ва ном об ли ку ко ји про пи су је Ко ми -
си ја.

(4) Уко ли ко кли јент бер зан ском по сред ни ку не же ли
да ти по дат ке из ста ва 1. овог чла на или уко ли ко ни је дао
до вољ но по да та ка о свом зна њу и ис ку ству, бер зан ски по -
сред ник ду жан је да га упо зо ри да ни је у мо гућ но сти да
утвр ди да ли су од ре ђе не услу ге или про из во ди за ње га од -
го ва ра ју ћи.

(5) Упо зо ре ње из ста ва 4. овог чла на бер зан ски по сред -
ник да је у стан дар ди зо ва ном об ли ку ко ји про пи су је Ко ми -
си ја.

Члан 134ј.

Бер зан ски по сред ник сма тра да су по да ци до би је ни од
кли јен та у скла ду са чл. 134з. и 134и. вје ро до стој ни, осим
ако му је по зна то или би му на осно ву свих окол но сти тре -
ба ло да бу де по зна то да су по да ци за стар је ли, не тач ни или
не пот пу ни.
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Члан 134к.

Ко ми си ја до но си акт ко јим про пи су је пра ви ла по сло ва -
ња бер зан ског по сред ни ка у ве зи са пру жа њем услу га за
по је ди не ка те го ри је кли је на та, у ро ку од 90 да на од да на
сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 43.

У чла ну 145. на по чет ку ста ва до да је се број: “1” у обо -
стра ној за гра ди, а по сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2,
ко ји гла си:

“(2) По ред по сло ва из ста ва 1. овог чла на, бер за мо же
оба вља ти и сље де ће по сло ве:

а) из ра де, раз во ја, одр жа ва ња и рас по ла га ња ком пју -
тер ским софт ве ром у ве зи са тр го ва њем са хар ти ја ма од
ври јед но сти,

б) ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња еду ка ци је уче сни ка на
тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти у ве зи са по сло ви ма ко је
оба вља и

в) об ра чу на нов ча них по тра жи ва ња и оба ве за за чла но -
ве бер зе у ве зи са тр го ви ном ко ја је ре зул тат по ве зи ва ња са
дру гим бер за ма са сје ди штем из ван Ре пу бли ке Срп ске.”.

Члан 44.

Члан 153. ми је ња се и гла си:

“(1) Ак ци о нар бер зе не мо же по сје до ва ти ви ше од 20%
ак ци ја, укљу чу ју ћи и са њим по ве за на ли ца.

(2) Ак ци је из над огра ни че ња из ста ва 1. овог чла на не
да ју пра во гла са.

(3) По дат ке о ак ци о на ри ма бер за до ста вља Ко ми си ји и
јав но об ја вљу је.

(4) Ак ци ја ма бер зе тр гу је се на бер зи на по себ но ор га -
ни зо ва ним аук ци ја ма у скла ду са пра ви ли ма бер зе.”.

Члан 45.

У чла ну 154. став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Ко ми си ја да је са гла сност на сти ца ње ак ци ја бер зе
ко ји ма се оства ру је 5%, 10%, 15% или 20% од укуп ног бро -
ја ак ци ја са пра вом гла са, као и на сти ца ње ак ци ја бер зе у
скла ду са од ред ба ма ста ва 2. овог чла на.”.

По сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5, ко ји гла се:

“(4) Ак ци је бер зе за ко је Ко ми си ја ни је да ла са гла сност
за сти ца ње не да ју пра во гла са и мо ра ју се оту ђи ти у ро ку
од шест мје се ци од да на сти ца ња.

(5) Ко ми си ја до но си акт ко јим се де фи ни шу кри те ри ју -
ми и по сту пак да ва ња са гла сно сти на сти ца ње ак ци ја бер -
зе, у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко -
на.”.

Члан 46.

У чла ну 157. у ста ву 1. ри је чи: “над зор ни од бор” за мје -
њу ју се ри је чи ма: “ор ган ко ји вр ши над зор”, као и у ци је -
лом тек сту За ко на, у од го ва ра ју ћем па де жу.

Члан 47.

У чла ну 158. по сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4, 5, 6.
и 7, ко ји гла се:

“(4) Бер за мо же да има јед ног или ви ше из вр шних ди -
рек то ра, а у слу ча ју да их има ви ше - ди рек тор бер зе је ге -
не рал ни ди рек тор и ли це овла шће но за за сту па ње.

(5) Ако бер за има ви ше од два из вр шна ди рек то ра, фор -
ми ра се из вр шни од бор, чи ји је пред сјед ник ге не рал ни ди -
рек тор.

(6) Ди рек тор, од но сно ге не рал ни ди рек тор во ди по сло -
ва ње, за кљу чу је уго во ре и за сту па бер зу у скла ду са ста ту -
том.

(7) На усло ве ко је мо ра ис пу ња ва ти ли це да би оба вља -
ло функ ци ју из вр шног ди рек то ра, као и на по сту пак из бо -
ра и тра ја ње ман да та из вр шног ди рек то ра сход но се при -
мје њу ју ст. 1, 2. и 3. овог чла на.”.

Члан 48.

Члан 163. ми је ња се и гла си:

“(1) Бер за се не мо же ба ви ти тр го ви ном хар ти ја ма од
ври јед но сти за свој ра чун, да ва ти са вје те о хар ти ја ма од
ври јед но сти или ула га њу у хар ти је од ври јед но сти, ни ти
да ва ти ми шље ње о по вољ но сти и не по вољ но сти ку по про -
да је хар ти ја од ври јед но сти.

(2) Из у зет но од огра ни че ња из ста ва 1. овог чла на, бер -
за мо же сти ца ти ак ци је дру ге бер зе, про дукт не бер зе, ре ги -
стра хар ти ја од ври јед но сти, као и ак ци о нар ског дру штва
за об ра чун и по рав на ње по сло ва за кљу че них на ре ги о нал -
ном тр жи шту, у скла ду са по себ ним пра ви ли ма ула га ња, на
ко ја Ко ми си ја да је са гла сност.

(3) Бер за мо же сти ца ти хар ти је од ври јед но сти Ре пу -
бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве без са гла сно -
сти Ко ми си је.

(4) Бер за је овла шће на да јав но из но си пред но сти
укљу че ња хар ти ја од ври јед но сти на бер зу и тр го ва ња тим
хар ти ја ма.”.

Члан 49.

У чла ну 164. ст. 2. и 3. ми је ња ју се и гла се:

“(2) Бер за про пи су је усло ве за нај ма ње три раз ли чи та
слу жбе на бер зан ска тр жи шта на ко ја се увр шта ва ју хар ти -
је од ври јед но сти ко је ис пу ња ва ју усло ве про пи са не пра ви -
ли ма бер зе.

(3) По ред слу жбе них тр жи шта, бер за је ду жна да ор га -
ни зу је тр го ва ње на сло бод ном тр жи шту, на ко је се увр шта -
ва ју хар ти је од ври јед но сти ко је не ис пу ња ва ју усло ве за
увр ште ње на слу жбе но бер зан ско тр жи ште.”.

По сли је ста ва 4. до да је се но ви став 5, ко ји гла си:

“(5) По ред тр жи шта из ст. 2. и 3. овог чла на, бер за мо -
же да ор га ни зу је по себ но тр жи ште нов ца и бер зан ске ро бе
са по себ ним си сте ми ма члан ства.”.

Члан 50.

У чла ну 170. у ста ву 1. у тач ки д) по сли је ри је чи: “ин -
ве сти то ра” до да је се ри јеч: “и”.

По сли је тач ке д) до да је се но ва тач ка ђ), ко ја гла си:

“ђ) ако је над еми тен том отво рен по сту пак сте ча ја”.

У ста ву 2. по сли је ри је чи: “тр го ви не” до да ју се за пе та
и ри је чи: “осим у слу ча ју из ста ва 1. тач ка ђ) овог чла на,
ка да при вре ме но об у ста вља ње тр го ва ња мо же да тра је до
окон ча ња сте чај ног по ступ ка”.

Члан 51.

У чла ну 172. ри јеч: “бер зан ског” бри ше се.

Члан 52.

У чла ну 175. у ста ву 2. ри је чи: “вр ше се” за мје њу ју се
ри је чи ма: “мо же да се вр ши”.

Члан 53.

По сли је чла на 187. до да ју се но ви на зив одјељ ка и но -
ви члан 187а, ко ји гла се:

“3. По вла че ње ак ци ја са бер зе, од но сно дру гог 
уре ђе ног јав ног тр жи шта

Члан 187а.

(1) Ако отво ре но ак ци о нар ско дру штво, у скла ду са
овим за ко ном и за ко ном ко јим се уре ђу је по сло ва ње при -
вред них дру шта ва, до не се од лу ку о пре тва ра њу отво ре ног
ак ци о нар ског дру штва у за тво ре но, сма тра се да је до ни је -
ло и од лу ку о по вла че њу ак ци ја или дру гих вла снич ких
хар ти ја од ври јед но сти са бер зе, од но сно дру гог уре ђе ног
јав ног тр жи шта.

(2) Од лу ку из ста ва 1. овог чла на еми тент мо же да до -
не се ако су ку му ла тив но ис пу ње ни сље де ћи усло ви:

а) да има ма ње од 100 ак ци о на ра,

б) да је у пе ри о ду од го ди ну да на ко ји прет хо ди го ди ни
у ко јој је до не се на од лу ка укуп но оства ре ни обим про ме та
ак ци ја ко је су пред мет по вла че ња са бер зе, од но сно дру гог
уре ђе ног јав ног тр жи шта из но сио ма ње од 0,5% од њи хо -
вог укуп ног еми то ва ног бро ја и
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в) да је у нај ма ње шест мје се ци пе ри о да из тач ке б)
овог ста ва оства ре ни мје сеч ни обим про ме та та квим ак ци -
ја ма на бер зи, од но сно дру гом уре ђе ном јав ном тр жи шту,
из но сио ма ње од 0,05% од њи хо вог укуп ног еми то ва ног
бро ја.

(3) За пре тва ра ње отво ре ног ак ци о нар ског дру штва у
за тво ре но и по вла че ње хар ти ја од ври јед но сти са бер зе, од -
но сно дру гог уре ђе ног јав ног тр жи шта по треб но је одо бре -
ње Ко ми си је.

(4) На кон до би ја ња одо бре ња Ко ми си је, од лу ка из ста -
ва 1. овог чла на упи су је се у суд ски ре ги стар и има прав но
деј ство:

а) ако је од лу ка до не се на ве ћи ном ко ја укљу чу је гла со -
ве 9/10 основ ног ка пи та ла, да ном упи са од лу ке у суд ски
ре ги стар, из у зев ако је у од лу ци од ре ђе но да сту па на сна -
гу про те ком од ре ђе ног ро ка од упи са од лу ке у суд ски ре ги -
стар и

б) у свим дру гим слу ча је ви ма, ис те ком го ди ну да на од
да на упи са од лу ке у суд ски ре ги стар.

(5) Дру штво је оба ве зно да, на кон упи са од лу ке о по -
вла че њу са бер зе, од но сно дру гог уре ђе ног јав ног тр жи шта
у суд ски ре ги стар, о то ме оба ви је сти бер зу, од но сно дру го
уре ђе но јав но тр жи ште, са ко јег ће хар ти је од ври јед но сти
би ти по ву че не сље де ћи рад ни дан на кон сту па ња на сна гу
од лу ке.

(6) Ко ми си ја до но си акт ко јим про пи су је на чин и по -
сту пак одо бра ва ња пре тва ра ња отво ре ног ак ци о нар ског
дру штва у за тво ре но ак ци о нар ско дру штво, у ро ку од 90
да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 54.

У чла ну 189. у ста ву 1. по сли је тач ке е) тач ка се за мје -
њу је за пе том и до да ју се но ве т. ж) и з), ко је гла се:

“ж) из ра де, раз во ја, одр жа ва ња и рас по ла га ња ком пју -
тер ским софт ве ром у ве зи са тр го ва њем са хар ти ја ма од
ври јед но сти и

з) ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња еду ка ци је уче сни ка на
тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти у ве зи са по сло ви ма ко је
оба вља”.

У ста ву 2. ри је чи: “при ва ти за ци о них ин ве сти ци о них
фон до ва и” бри шу се.

Члан 55.

У чла ну 190. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “став 1.” до да ју
се ри је чи: “т. а) до е)”.

Члан 56.

У чла ну 194. став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, Ре пу бли ка Срп ска
мо же сте ћи ак ци је Ре ги стра без огра ни че ња, а бер за и дру -
го уре ђе но јав но тр жи ште мо гу сте ћи до 25% од укуп ног
бро ја еми то ва них ак ци ја Ре ги стра.”.

Члан 57.

У чла ну 197. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4, ко -
ји гла си:

“(4) Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, акт о на чи ну ар хи -
ви ра ња до ку мен та ци је и чу ва ња по да та ка у елек трон ском
об ли ку не об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку” и сту па на
сна гу осмог да на од да на до би ја ња са гла сно сти Ко ми си -
је.”.

Члан 58.

У чла ну 198. у тач ки з) ри је чи: “при ва ти за ци о них ин ве -
сти ци о них фон до ва и” бри шу се.

Члан 59.

У чла ну 201. по сли је ста ва 7. до да ју се но ви ст. 8, 9, 10.
и 11, ко ји гла се:

“(8) Ре ги стар мо же да има јед ног или ви ше из вр шних
ди рек то ра, а у слу ча ју да их има ви ше - ди рек тор Ре ги стра
је ге не рал ни ди рек тор и ли це овла шће но за за сту па ње.

(9) Ако Ре ги стар има ви ше од два из вр шна ди рек то ра,
фор ми ра се из вр шни од бор, чи ји је пред сјед ник ге не рал ни
ди рек тор.

(10) Ди рек тор, од но сно ге не рал ни ди рек тор во ди по -
сло ва ње, за кљу чу је уго во ре и за сту па Ре ги стар у скла ду са
ста ту том.

(11) На усло ве ко је мо ра ис пу ња ва ти ли це да би оба -
вља ло функ ци ју из вр шног ди рек то ра, као и на по сту пак
из бо ра и тра ја ње ман да та из вр шног ди рек то ра сход но се
при мје њу ју ст. 4, 5. и 6. овог чла на.”.

Члан 60.

У чла ну 203. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “бан ка” до да ју
се за пе та и ри је чи: “оси гу ра ва ју ће дру штво и дру ге фи нан -
сиј ске ор га ни за ци је”, по сли је ри је чи: “ин ве сти ци о ним”
до да ју се ри је чи: “или пен зиј ским”, а по сли је ри је чи:
“фон дом” до да ју се за пе та и ри је чи: “фи нан сиј ске ор га ни -
за ци је осно ва не по себ ним за ко ном ра ди упра вља ња имо -
ви ном ко ја је ди рект но или ин ди рект но у вла сни штву Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Члан 61.

Члан 208. ми је ња се и гла си:

“(1) Ре ги стар се не мо же ба ви ти тр го ви ном хар ти ја ма
од ври јед но сти за свој ра чун, да ва ти са вје те о хар ти ја ма од
ври јед но сти или ула га њу у хар ти је од ври јед но сти, ни ти
да ва ти ми шље ње о по вољ но сти и не по вољ но сти ку по про -
да је хар ти ја од ври јед но сти.

(2) Тр го ви ном из ста ва 1. овог чла на не сма тра се ку по -
про да ја хар ти ја од ври јед но сти за по тре бе об ра чу на и по -
рав на ња.

(3) Из у зет но од огра ни че ња из ста ва 1. овог чла на, Ре -
ги стар мо же уз са гла сност Ко ми си је да сти че ак ци је:

а) дру гог ре ги стра хар ти ја од ври јед но сти у по ступ ку
стра те шког по ве зи ва ња,

б) ак ци о нар ског дру штва за об ра чун и по рав на ње по -
сло ва за кљу че них на ре ги о нал ном тр жи шту хар ти ја од
ври јед но сти,

в) бер зе и дру гог уре ђе ног јав ног тр жи шта у Ре пу бли -
ци Срп ској,

г) дру гих ак ци о нар ских дру шта ва у по ступ ку ре ор га -
ни за ци је сте чај ног ду жни ка, на осно ву по тра жи ва ња ко је
има пре ма том сте чај ном ду жни ку и

д) дру гих ак ци о нар ских дру шта ва у по ступ ку на кна де
ште те.

(4) Ре ги стар мо же без са гла сно сти Ко ми си је да сти че
хар ти је од ври јед но сти ко је еми ту је Ре пу бли ка Срп ска.

(5) Ак ци је сте че не у скла ду са ста вом 3. т. г) и д) овог
чла на Ре ги стар је оба ве зан да оту ђи у ро ку од го ди ну да на.

(6) Ре ги стар је овла шћен да јав но из но си пред но сти ре -
ги стра ци је хар ти ја од ври јед но сти, укљу че ња хар ти ја од
ври јед но сти на бер зу и тр го ва ња тим хар ти ја ма.”.

Члан 62.

У чла ну 217. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “тр жи шту” до -
да ју се за пе та и ри је чи: “а за ко је вр ши об ра чун и по рав на -
ње нов ча них оба ве за”.

Члан 63.

У чла ну 218. у ста ву 3. по сли је ри је чи: “по сла” до да ју
се за пе та и ри је чи: “осим у слу ча ју при нуд не ку по ви не, од -
но сно при нуд не про да је за по тре бе об ра чу на и по рав на ња
по сло ва за кљу че них на бер зи и дру гом уре ђе ном јав ном
тр жи шту или у дру гим ван ред ним си ту а ци ја ма утвр ђе ним
оп штим ак ти ма Ре ги стра”.

Члан 64.

У чла ну 238. став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Ак ци о нар има пра во уви да у по дат ке из чла на 209.
тач ка б) овог за ко на ко ји се во де у Ре ги стру за ак ци је еми -
тен та чи ји је он ак ци о нар.”.
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У ста ву 4. ри јеч: “спи сак” за мје њу је се ри јеч ју: “ли -
сту”.

По сли је ста ва 7. до да је се но ви став 8, ко ји гла си:

“(8) Осим у слу ча је ви ма из ст. 1. до 7. овог чла на, Ре ги -
стар је ду жан да по дат ке из чла на 209. овог за ко на и по дат -
ке о исто ри ји упи са хар ти ја од ври јед но сти ко ји се во де у
Ре ги стру, чу ва као по слов ну тај ну.”.

Члан 65.

У чла ну 245. став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Ко ми си ја под но си На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке
Срп ске, пу тем Вла де Ре пу бли ке Срп ске, го ди шњи из вје -
штај о ста њу на тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти, из вје -
штај о ра ду и фи нан сиј ски из вје штај Ко ми си је, нај ка сни је
до 30. ју на на ред не го ди не.”.

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3, ко ји гла си:

“(3) По лу го ди шњу ин фор ма ци ју о ста њу на тр жи шту
хар ти ја од ври јед но сти, ра ду и по сло ва њу Ко ми си је, Ко ми -
си ја до ста вља Вла ди Ре пу бли ке Срп ске, нај ка сни је до 30.
сеп тем бра те ку ће го ди не.”.

Члан 66.

У чла ну 246. став 5. ми је ња се и гла си:

“(5) Ако се до ис те ка ман да та име но ва них чла но ва Ко -
ми си је не име ну ју но ви чла но ви, по сто је ћи чла но ви Ко ми -
си је на ста ви ће да оба вља ју сво је ду жно сти до ко нач ног
име но ва ња, ко је вр ши На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске.”.

Члан 67.

У чла ну 247. број: “10” за мје њу је се бро јем: “пет”, а за -
пе та и ри је чи: “од че га пет го ди на” бри шу се.

Члан 68.

У чла ну 248. у ста ву 1. у тач ки г) ри је чи: “ви ше од 5%”
бри шу се, а ри јеч: “удје ла” за мје њу је се ри је чи ма: “удио
или ак ци је”.

Члан 69.

Члан 251. бри ше се.

Члан 70.

Члан 260. ми је ња се и гла си:

“(1) Ко ми си ја је над ле жна да:

а) до но си оп ште ак те у спро во ђе њу овог и дру гих за ко -
на, ка да је за то овла шће на за ко ном,

б) пра ти и про у ча ва ста ње и кре та ње на тр жи шту хар -
ти ја од ври јед но сти и о то ме оба вје шта ва Вла ду Ре пу бли ке
Срп ске и На род ну скуп шти ну Ре пу бли ке Срп ске,

в) да је и од у зи ма до зво ле, одо бре ња и са гла сно сти ка -
да је за то овла шће на овим и дру гим за ко ни ма,

г) кон тро ли ше по шти ва ње пра ви ла уоби ча је не тр го ви -
не и ло јал не кон ку рен ци је у тр го ви ни хар ти ја ма од ври јед -
но сти,

д) вр ши над зор над ли ци ма ко ји ма да је до зво лу за оба -
вља ње по сло ва и еми тен ти ма хар ти ја од ври јед но сти у по -
ступ ку еми си је, те на ла же мје ре за от кла ња ње утвр ђе них
не за ко ни то сти и не пра вил но сти,

ђ) вр ши над зор и пред у зи ма по треб не мје ре у ве зи са
спре ча ва њем пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри стич ких
ак тив но сти над ли ци ма ко ји ма да је до зво лу за оба вља ње
по сло ва и у окви ру сво је над ле жно сти са ра ђу је са дру гим
над ле жним ор га ни ма у ве зи са спро во ђе њем за ко на и дру -
гих про пи са ко ји ма се ре гу ли шу оба ве зе спро во ђе ња мје ра
спре ча ва ња пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри стич ких
ак тив но сти,

е) про пи су је, ор га ни зу је, пред у зи ма и над гле да мје ре
ко ји ма оси гу ра ва ефи ка сно функ ци о ни са ње тр жи шта хар -
ти ја од ври јед но сти и за шти ту ин те ре са ин ве сти то ра,

ж) утвр ђу је пра ви ла тр го ва ња хар ти ја ма од ври јед но -
сти,

з) об у ста вља еми си ју и тр го ва ње по је ди ним хар ти ја ма
од ври јед но сти и пред у зи ма дру ге мје ре у слу ча ју ка да
про ци је ни да су тим ак тив но сти ма угро же ни ин те ре си ин -
ве сти то ра и јав но сти или оне ни су у скла ду са за ко ном и
дру гим про пи си ма,

и) про пи су је оп ште и по себ не усло ве по сло ва ња ко је
мо ра ју ис пу ња ва ти прав на ли ца ко ји ма Ко ми си ја да је до -
зво лу за оба вља ње по сло ва или дје лат но сти,

ј) про пи су је оба ве зан са др жај ин фор ма ци ја ко је мо ра ју
би ти об ја вље не од стра не еми те на та хар ти ја од ври јед но -
сти јав ном по ну дом,

к) про пи су је оба ве зни са др жај ин фор ма ци ја ко је се до -
ста вља ју Ко ми си ји или јав но об ја вљу ју уче сни ци ко ји уче -
ству ју у тр го ва њу хар ти ја ма од ври јед но сти,

л) под но си над ле жном ор га ну при ја ву про тив прав них
и фи зич ких ли ца за ко је у по ступ ку над зо ра утвр ди по сто -
ја ње осно ва сум ње о по чи ње ном кри вич ном дје лу или пре -
кр ша ју,

љ) спро во ди прет ход не рад ње у слу ча ју по вре де за кон -
ских од ре да ба и дру гих про пи са,

м) да је ин фор ма ци је и ши ри зна ња о дје ло ва њу тр жи -
шта хар ти ја од ври јед но сти,

н) са ра ђу је са срод ним ор га ни за ци ја ма у ино стран ству,

њ) во ди књи ге и ре ги стре у скла ду са од ред ба ма овог и
дру гих за ко на,

о) про пи су је ви си ну на кна да за оба вља ње по сло ва из
сво је над ле жно сти,

п) по кре ће ини ци ја ти ву за до но ше ње за ко на и дру гих
про пи са из под руч ја еми то ва ња хар ти ја од ври јед но сти и
тр го ва ња хар ти ја ма од ври јед но сти, да је при је дло ге за
измје не за ко на и дру гих про пи са из овог под руч ја, уче -
ству је у при пре ма њу дру гих за ко на и про пи са ко ји су од
ин те ре са за уче сни ке тр жи шта хар ти ја од ври јед но сти, ин -
фор ми ше јав ност о на че ли ма на ко ји ма дје лу је тр жи ште
хар ти ја од ври јед но сти,

р) да је ми шље ња у ве зи са спрово ђе њем про пи са ко ји
са др же овла шће ња Ко ми си је, а на за хтјев стра на ка у по -
ступ ку или ли ца ко ја до ка жу свој прав ни ин те рес и

с) пред у зи ма оста ле мје ре и оба вља дру ге по сло ве у
скла ду са за кон ским овла шће њи ма.

(2) Чла но ви Ко ми си је и за по сле ни у Ко ми си ји не од го -
ва ра ју за ште ту ко ја на ста не при ли ком оба вља ња ду жно сти
у при мје ни про пи са ко ји ма се уре ђу је област тр жи шта хар -
ти ја од ври јед но сти, осим ако се до ка же да су од ре ђе ну
рад њу учи ни ли или про пу сти ли да учи не на мјер но или
гру бом не па жњом.”.

Члан 71.

У чла ну 263. у ста ву 3. по сли је ри је чи: “ис пра ве” до да -
ју се за пе та и ри је чи: “омо гу ће при ступ и увид у елек трон -
ска и дру га сред ства ко му ни ка ци је ин ста ли ра на код над зи -
ра ног ли ца”.

По сли је ста ва 4. до да ју се но ви ст. 5. и 6, ко ји гла се:

“(5) У слу ча ју да вр ши не по сред ни над зор, Ко ми си ја
над зи ра ном ли цу до ста вља оба вје ште ње о не по сред ном
над зо ру у ро ку ко ји не мо же би ти кра ћи од осам да на.

(6) Из у зет но од ста ва 5. овог чла на, Ко ми си ја мо же
одлу чи ти да се не по сред ни над зор вр ши без оба вје шта ва -
ња над зи ра ног ли ца, ако про ци је ни да би ње го вим оба вје -
шта ва њем би ла угро же на свр ха не по сред ног над зо ра. У
том слу ча ју оба вје ште ње о не по сред ном над зо ру овла шће -
на ли ца Ко ми си је уру чу ју над зи ра ном ли цу не по сред но
при је по чет ка над зо ра.”.

Члан 72.

У чла ну 266. у тач ки ђ) ри јеч: “уче ста ло” бри ше се.

Члан 73.

По сли је чла на 267. до да је се но ви члан 267а, ко ји гла -
си:
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“Члан 267а.

У слу ча ју од у зи ма ња са гла сно сти из чла на 267. став 1.
тач ка б) овог за ко на и у слу ча ју од у зи ма ња до зво ле за оба -
вља ње по сло ва са хар ти ја ма од ври јед но сти из чла на 267.
став 1. тач ка в) овог за ко на, ли це ко ме је од у зе та са гла -
сност, од но сно до зво ла не мо же за тра жи ти по нов но да ва -
ње са гла сно сти, од но сно до зво ле, у ро ку од го ди ну да на од
да на пра во сна жно сти од лу ке Ко ми си је ко јом му је од у зе та
са гла сност, од но сно до зво ла.”.

Члан 74.

У чла ну 276. у ста ву 2. у тач ки а) по сли је ри је чи: “ли -
цу” ри јеч: “и” за мје њу је се ри јеч ју: “или”.

Члан 75.

По сли је чла на 278. до да ју се но ви чл. 278а. и 278б, ко -
ји гла се:

“Члан 278а.

Бер за и бер зан ски по сред ни ци ду жни су да, на осно ву
њи ма до ступ них по да та ка, оба ви је сте Ко ми си ју о слу ча је -
ви ма за ко је оправ да но сум ња ју да се ра ди о ма ни пу ла ци ји
на тр жи шту и дру гим об ли ци ма зло у по тре бе на тр жи шту.

Члан 278б.

Ко ми си ја до но си акт ко јим про пи су је по ступ ке ко ји се
мо гу сма тра ти ма ни пу ла ци јом на тр жи шту и дру гим об ли -
ци ма зло у по тре бе на тр жи шту, као и оба ве зе уче сни ка на
тр жи шту у ци љу њи хо вог от кри ва ња и спре ча ва ња, у ро ку
од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 76.

Члан 284. ми је ња се и гла си:

“(1) Еми тент чи је су хар ти је од ври јед но сти увр ште не
на слу жбе но бер зан ско тр жи ште у скла ду са од ред ба ма
овог за ко на ду жан је да об ја вљу је:

а) го ди шње и по лу го ди шње фи нан сиј ске из вје шта је,

б) ре ви зор ске из вје шта је,

в) из вје штај о зна чај ним до га ђа ји ма и рад ња ма ко је
ути чу на по сло ва ње еми тен та и

г) по се бан из вје штај ре ви зо ра у скла ду са за хтје ви ма
Ко ми си је.

(2) Еми тент из ста ва 1. овог чла на ду жан је да до ста ви
Ко ми си ји и бер зи:

а) тро мје сеч не фи нан сиј ске из вје шта је у ро ку од 30 да -
на од по сљед њег да на у тро мје сеч ју,

б) го ди шње фи нан сиј ске и по слов не из вје шта је, укљу -
чу ју ћи и кон со ли до ва не из вје шта је у ро ку од 60 да на по
исте ку по слов не го ди не и

в) ре ви зор ски из вје штај у ро ку од пет да на од да на при -
је ма тог из вје шта ја.

(3) Еми тент из ста ва 1. овог чла на ду жан је да у скла ду
са од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је по сло ва ње при вред -
них дру шта ва у го ди шњем из вје шта ју о по сло ва њу да из ја -
ву о ускла ђе но сти ор га ни за ци је и дје ло ва ња са ко дек сом
по на ша ња и об ја сни сва ку не ус кла ђе ност дру штва са ко -
дек сом по на ша ња ако је до ње до шло.

(4) Ко ми си ја до но си акт ко јим про пи су је са др жај, на -
чин и ро ко ве за об ја вљи ва ње и до ста вља ње из вје шта ја из
ста ва 1. т. в) и г) овог чла на, у ро ку од 90 да на од да на сту -
па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 77.

Члан 285. ми је ња се и гла си:

“(1) Еми тент чи јим се хар ти ја ма од ври јед но сти тр гу је
на сло бод ном тр жи шту у скла ду са од ред ба ма овог за ко на
ду жан је да об ја вљу је:

а) го ди шње фи нан сиј ске из вје шта је,

б) ре ви зор ске из вје шта је ако су ду жни да вр ше ре ви зи -
ју у скла ду са про пи си ма Ко ми си је и

в) из вје штај о зна чај ним до га ђа ји ма и рад ња ма ко је
ути чу на по сло ва ње еми тен та.

(2) Еми тент из ста ва 1. овог чла на ду жан је да до ста ви
Ко ми си ји и бер зи:

а) го ди шње фи нан сиј ске и по слов не из вје шта је, укљу -
чу ју ћи и кон со ли до ва не из вје шта је у ро ку од 60 да на по
исте ку по слов не го ди не и

б) ре ви зор ски из вје штај у ро ку о пет да на од да на при -
је ма тог из вје шта ја.

(3) За ви сно од ви си не ка пи та ла еми тен та, бро ја ак ци о -
на ра и струк ту ре вла сни штва у ка пи та лу еми те на та
Комисијa мо же про пи са ти вр сту, обим и са др жај из вје шта -
ја ко је је еми тент из ста ва 1. овог чла на ду жан да са ста вља
и об ја вљу је.

(4) Бер за и дру го уре ђе но јав но тр жи ште су овла шће ни
да фи нан сиј ске из вје шта је из чла на 284. овог за ко на, као и
из вје шта је из ста ва 1. овог чла на пре у зи ма ју од ин сти ту ци -
је ко ја је за ко ном од ре ђе на за при ку пља ње и об ра ду фи нан -
сиј ских из вје шта ја и ду жни су да их јав но об ја вљу ју.”.

Члан 78.

Члан 294. бри ше се.

Члан 79.

Члан 296. ми је ња се и гла си:

“(1) Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 50.000 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај прав но ли це:

1) еми тент, ако не под не се при ја ву за упис по да та ка у
ре ги стар еми те на та у про пи са ном ро ку (члан 7. став 3),

2) еми тент, ако Цен трал ном ре ги стру не под не се за х -
тјев за ре ги стра ци ју хар ти ја од ври јед но сти у про пи са ном
ро ку (члан 8. став 2),

3) еми тент, ако об ја ви пре ли ми нар ни про спект или
про спект при је не го што га одо бри Ко ми си ја (члан 11. став
4),

4) еми тент, ако не об ја ви про спект, од но сно јав ни по -
зив на на чин и у ро ку про пи саном чла ном 33. овог за ко на,

5) еми тент, ако за ври је ме тра ја ња јав не по ну де про -
мије ни ста тут и дру ге ак те ко ји ма се од ре ђу ју пра ва вла -
сни ка хар ти ја од ври јед но сти опи са на у про спек ту (члан
34. став 1),

6) еми тент, ако не оба ви је сти Ко ми си ју и јав ност о
измје на ма окол но сти из про спек та у скла ду са чла ном 34.
став 2. овог за ко на,

7) еми тент, ако не об ја ви из мје не про спек та у ро ку из
чла на 34. став 3. овог за ко на,

8) еми тент, ако из ми је ње ни про спект не до ста ви свим
ли ци ма ко ја су из вр ши ла упис хар ти ја од ври јед но сти за
ври је ме тра ја ња јав не по ну де за јед но са ин фор ма ци јом да
има ју пра во да от ка жу упис (члан 34. став 4),

9) еми тент, ако не из вр ши по врат у скла ду са чла ном
34. став 6. овог за ко на,

10) еми тент, ако про мо ци ја јав не по ну де не са др жи ин -
фор ма ци ју о да ну об ја вљи ва ња про спек та и мје сти ма гдје
је про спект до сту пан ин ве сти то ри ма (члан 35. став 2),

11) еми тент, ако ин фор ма ци је о јав ној по ну ди ни су цје -
ло ви те, упу ћу ју на по гре шне за кључ ке или ни су у са гла -
сно сти са про спек том (члан 35. став 3),

12) еми тент, ако Ко ми си ји не до ста ви про мо тив ни ма -
те ри јал у скла ду са чла ном 35. став 4. овог за ко на,

13) еми тент, ако вр ши упис и упла ту хар ти ја од ври јед -
но сти су прот но од ред ба ма чл. 36. и 37. овог за ко на,

14) еми тент, од но сно агент еми си је, ако на кон ис те ка
ро ка за упис и упла ту ну де или омо гу ће упис и при ма ју
упла те за хар ти је од ври јед но сти (члан 39. став 5),

15) еми тент, ако на кон за вр шет ка јав не по ну де не до -
ста ви из вје штај Ко ми си ји у скла ду са чла ном 41. став 1.
овог за ко на,

16) бан ка и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ако не оба ви -
је сти Ко ми си ју о упи са ним и упла ће ним хар ти ја ма од ври -
јед но сти у слу ча ју јав не по ну де у скла ду са чла ном 41. став
2. овог за ко на,
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17) еми тент, ако не об ја ви по дат ке на кон упи са у ре ги -
стар еми те на та у скла ду са чла ном 41. став 4. овог за ко на,

18) Цен трал ни ре ги стар, ако о ре ги стра ци ји хар ти ја од
ври јед но сти не оба ви је сти бер зу, од но сно дру го уре ђе но
јав но тр жи ште (члан 43. став 2),

19) стра ни еми тент, ако еми ту је хар ти је од ври јед но сти
у Ре пу бли ци Срп ској су прот но од ред ба ма чла на 57. овог
за ко на,

20) еми тент, ако при ли ком еми си је хар ти ја од ври јед -
но сти из ван Ре пу бли ке Срп ске не по сту пи у скла ду са чла -
ном 59. овог за ко на,

21) еми тент, ако рас по ла же хар ти ја ма од ври јед но сти
еми то ва ним и сте че ним у скла ду са чла ном 60. став 1. т. а)
до д) овог за ко на, су прот но чла ну 60. ста ва 2. овог за ко на,

22) еми тент, ако у ро ку из чла на 60. став 3. овог за ко на
не об ја ви про спект за увр ште ње хар ти ја од ври јед но сти на
бер зу, од но сно дру го уре ђе но јав но тр жи ште,

23) еми тент, ако о еми си ји хар ти ја од ври јед но сти из
чла на 60. став 1. овог за ко на не оба ви је сти Ко ми си ју на на -
чин и у ро ку про пи са ном чла ном 60. став 4. овог за ко на,

24) еми тент, ако еми ту је хар ти је од ври јед но сти су -
прот но од ред ба ма чла на 61. став 1. овог за ко на,

25) еми тент, ако еми си ју из чла на 61. овог за ко на из вр -
ши ви ше од јед ном у то ку ка лен дар ске го ди не (члан 61.
став 2),

26) бер зан ски по сред ник, ако оба вља по сло ве са хар ти -
ја ма од ври јед но сти без до зво ле Ко ми си је (члан 64. став 1),

27) ко је стек не, по ве ћа или сма њи удио у основ ном ка -
пи та лу или гла сач ким пра ви ма у бро кер ско-ди лер ском
дру штву су прот но чла ну 66. став 3. овог за ко на,

28) ко је су прот но чла ну 72. став 1. овог за ко на, по сред -
но или не по сред но по сје ду је ак ци је ви ше бро кер ско-ди -
лер ских дру шта ва,

29) бер зан ски по сред ник, ако су прот но од ред би чла на
72. став 2. по сред но или не по сред но по сје ду је ак ци је у
дру гом бро кер ско-ди лер ском дру штву,

30) бро кер ско-ди лер ско дру штво, ако не до ста ви Ко ми -
си ји по дат ке о про мје ни вла снич ке струк ту ре у ро ку из
чла на 72. став 4. овог за ко на,

31) осну је пред у зе ће за оба вља ње по сло ва са хар ти ја ма
од ври јед но сти или упи ше но ву дје лат ност у суд ски ре ги -
стар без до зво ле Ко ми си је (члан 74. став 1),

32) бер зан ски по сред ник, ако из вр ши ста ту сне про мје -
не при па ја ња, спа ја ња или по дје ле без до зво ле Ко ми си је
(члан 80. став 1),

33) бер зан ски по сред ник, ако прет ход но не оба ви је сти
Ко ми си ју о про мје ни сје ди шта или адре се сје ди шта (члан
80. став 2),

34) бер зан ски по сред ник, ако при је упи са ста ту сне про -
мје не спа ја ња не по сту пи у скла ду са чла ном 81. овог за ко -
на,

35) бер зан ски по сред ник, ако при ли ком осни ва ња по -
слов не је ди ни це или дру гог прав ног ли ца из ван Ре пу бли ке
Срп ске по сту пи су прот но од ред би чла на 82. овог за ко на,

36) бер зан ски по сред ник чи је је сје ди ште из ван Бо сне
и Хер це го ви не ко ји осну је по слов ну је ди ни цу ра ди оба -
вља ња по сло ва бер зан ског по сред ни ка без до зво ле Ко ми -
си је (члан 83),

37) бер зан ски по сред ник ко ји има до зво лу из да ту у Фе -
де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не и Брч ко Ди стрик ту, као и
бер зан ски по сред ник чи је је сје ди ште у зе мља ма са ко ји ма
Ре пу бли ка Срп ска има пот пи сан спо ра зум о спе ци јал ним
од но си ма и па ра лел ним ве за ма ако по сту пи су прот но
одред би чла на 84. став 3. овог за ко на,

38) бер зан ски по сред ник, ако оба вља по сло ве са хар ти -
ја ма од ври јед но сти на кон од у зи ма ња, од но сно пре стан ка
ва же ња до зво ле за оба вља ње по сло ва са хар ти ја ма од
вријед но сти (члан 90. став 3),

39) бан ка, ако не из вр ши бло ка ду ра чу на бер зан ског
по сред ни ка по на ло гу Ко ми си је (члан 90. став 5),

40) бер зан ски по сред ник ко ји сво је ин те ре се ста вља
ис пред ин те ре са кли јен та, од но сно ко ји при оба вља њу по -
сло ва са хар ти ја ма од ври јед но сти по сту па су прот но ин те -
ре си ма кли јен та (члан 100),

41) бер зан ски по сред ник ко ји, да ју ћи по гре шне ин фор -
ма ци је ин ве сти то ри ма о ци је ни хар ти ја од ври јед но сти,
ши ре ћи ла жне ин фор ма ци је у ци љу про мје не ци је на хар -
ти ја од ври јед но сти и рас по ла жу ћи хар ти ја ма од ври јед но -
сти без пи сме ног на ло га кли јен та, угро жа ва ста бил ност тр -
жи шта, што је су прот но чла ну 101. овог за ко на,

42) ко је не при ја ви бер зан ском по сред ни ку сва ко сти -
ца ње, од но сно оту ђе ње хар ти ја од ври јед но сти у скла ду са
чла ном 102. став 2. овог за ко на,

43) бер зан ски по сред ник, ако не во ди по се бан ре ги стар
у скла ду са чла ном 102. став 3. овог за ко на,

44) бер зан ски по сред ник, ако не по сту па у скла ду са
чла ном 103. овог за ко на,

45) бер зан ски по сред ник, ако не ускла ђу је сво ја ли -
квид на сред ства и оба ве зе и из ло же ност ри зи ку на про пи -
са ни на чин (члан 105),

46) бер зан ски по сред ник, ако об ја ви оглас на на чин су -
про тан чла ну 106. ст. 2. и 3. овог за ко на,

47) бер зан ски по сред ник, ако пра ви ла по сло ва ња и акт
о на кна да ма не из ло жи на вид ном и за кли јен та до ступ ном
мје сту (члан 107. став 5),

48) бер зан ски по сред ник, ако сво је услу ге не на пла ћу -
је у скла ду са та ри фом на кна да (члан 108),

49) бер зан ски по сред ник, ако име ну је чла но ве управ -
ног од бо ра, ор га на ко ји вр ши над зор и ди рек то ра без са гла -
сно сти Ко ми си је (члан 109),

50) бер зан ски по сред ник, ако у свом по сло ва њу по сту -
пи су прот но чла ну 111. овог за ко на,

51) бер зан ски по сред ник, ако са кли јен том не за кљу чи
пи сме ни уго вор и не упо зна га са пра ви ли ма по сло ва ња и
не да му их на увид (члан 112. ст. 1. и 2),

52) бер зан ски по сред ник, ако не оба ви је сти кли јен те о
про мје ни пра ви ла по сло ва ња (члан 112. став 3),

53) бер зан ски по сред ник, ако не отво ри ра чун кли јен та
(члан 113),

54) бер зан ски по сред ник, ако не по сту пи у скла ду са
чла ном 115. овог за ко на,

55) бер зан ски по сред ник, ако при ма на ло ге кли је на та
су прот но чла ну 117. овог за ко на,

56) бер зан ски по сред ник, ако од би је на лог су прот но
чла ну 119. овог за ко на,

57) бер зан ски по сред ник, ако не во ди књи гу на ло га у
скла ду са чла ном 120. овог за ко на,

58) бер зан ски по сред ник, ако на ло ге кли јен та не вр ши
у скла ду са чл. 121. и 122. овог за ко на,

59) бер зан ски по сред ник, ако не оба ви је сти кли јен та о
из вр ше њу на ло га на на чин и у ро ку из чла на 123. овог за -
ко на,

60) бер зан ски по сред ник, ако са нов ча ним сред стви ма
кли јен та по сту па су прот но чла ну 124. овог за ко на,

61) бер зан ски по сред ник, ако про пу сти да пре ду зме све
по треб не рад ње ра ди из вр ше ња нов ча них оба ве за из по -
сло ва са хар ти ја ма од ври јед но сти и пре но са хар ти ја од
ври јед но сти у скла ду са овим за ко ном, пра вил ни ком Ко ми -
си је и Ре ги стра (члан 125),

62) бер зан ски по сред ник, ако узме у за јам хар ти је од
ври јед но сти су прот но чла ну 126. овог за ко на,

63) бер зан ски по сред ник, ако хар ти је од ври јед но сти
кли јен та не др жи у скла ду са чла ном 127. ст. 6. и 7. овог за -
ко на,
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64) бан ка, од но сно бро кер ско-ди лер ско дру штво, ако
ка сто ди по сло ве оба вља без одо бре ња Ко ми си је (члан 128.
став 2),

65) ка сто ди бан ка, од но сно бро кер ско-ди лер ско дру -
штво, ако ка сто ди по сло ве оба вља су прот но чла ну 129.
став 2. овог за ко на,

66) ка сто ди бан ка, од но сно бро кер ско-ди лер ско дру -
штво, ако хар ти ја ма од ври јед но сти на ка сто ди ра чу ну ра -
спо ла же без на ло га кли је на та (члан 130. став 2),

67) ка сто ди бан ка, од но сно бро кер ско-ди лер ско дру -
штво, ако сред стви ма кли јен та по сту па су прот но чла ну
130. став 4. овог за ко на,

68) ка сто ди бан ка, од но сно бро кер ско-ди лер ско дру -
штво, ако не во ди по себ ну еви ден ци ју и књи гу на ло га у
скла ду са чла ном 131. ст. 1. и 2. овог за ко на,

69) ка сто ди бан ка, од но сно бро кер ско-ди лер ско дру -
штво, ако Ко ми си ји не омо гу ћи увид у књи гу на ло га и
оста лу до ку мен та ци ју или без од ла га ња не оба ви је сти кли -
јен та о сва ком по слу за кљу че ном пре ма ње го вом на ло гу
(члан 131. ст. 3. и 4),

70) ка сто ди бан ка, од но сно бро кер ско-ди лер ско дру -
штво, ако на за хтјев Ко ми си је не до ста ви по дат ке из чла на
133. овог за ко на,

71) бер зан ски по сред ник, ако не до ста ви Ко ми си ји и не
об ја ви го ди шње фи нан сиј ске и дру ге из вје шта је у скла ду
са чла ном 134. овог за ко на,

72) бер зан ски по сред ник, ако не по сту пи у скла ду са
чл. 134а, од но сно 134в. овог за ко на,

73) бер зан ски по сред ник ко ји као про фе си о нал ног ин -
ве сти то ра тре ти ра и кли јен та ко ји не ис пу ња ва усло ве из
чла на 134г. ст. 2. и 3. овог за ко на,

74) бер зан ски по сред ник, ако не пре ду зме од го ва ра ју ће
ак тив но сти у скла ду са чла ном 134д. став 2. овог за ко на,

75) бер зан ски по сред ник, ако не за кљу чи уго вор у пи -
са ном об ли ку са ма лим ин ве сти то ром ко јим се уре ђу ју њи -
хо ва ме ђу соб на пра ва и оба ве зе (члан 134е. став 1),

76) бер зан ски по сред ник, ако не до не се и не при мје њу -
је ин тер не ак те у скла ду са чла ном 134ж. став 1. овог за ко -
на,

77) бер зан ски по сред ник, ако не пре ду зме од го ва ра ју ће
мје ре у скла ду са чла ном 134ж. став 3. овог за ко на,

78) бер зан ски по сред ник, ако не по сту пи у скла ду са
чл. 134з, од но сно 134и. овог за ко на,

79) овла шће ни уче сни ци на тр жи шту хар ти ја од
вријед но сти ко ји осну ју стру ков но удру же ње, а да прет ход -
но на уго вор о осни ва њу ни су до би ли са гла сност Ко ми си -
је, од но сно стру ков но удру же ње ко је при мје њу је ста тут и
дру га оп шта ак та на ко ја прет ход но ни је при ба ви ло са гла -
сност Ко ми си је (члан 135. став 3. овог за ко на),

80) стру ков но удру же ње, ако до бит ко ју оства ри на
осно ву пру жа ња услу га ко је пру жа чла но ви ма и тре ћим ли -
ци ма ко ри сти су прот но чла ну 139. овог за ко на,

81) прав но ли це ко је оба вља по сло ве из чла на 141. овог
за ко на без до зво ле Ко ми си је (члан 143. овог за ко на),

82) бер за, ако свим уче сни ци ма у тр го ви ни не обез бије -
ди јед на ке усло ве из чла на 146. овог за ко на,

83) бер за, ако из вр ши ста ту сне про мје не без са гла сно -
сти Ко ми си је (члан 150. став 3),

84) ко је ни је осно ва но као бер за у скла ду са овим за ко -
ном, а у прав ном про ме ту ко ри сти на зив бер за (члан 151.
став 2),

85) бер за, ако при мје њу је ста тут, пра ви ла бер зе и дру ге
оп ште ак те из чла на 155. став 1. и чла на 156. овог за ко на
на ко је Ко ми си ја ни је да ла са гла сност,

86) бер за, ако иза бе ре чла но ве управ ног од бо ра и ор га -
на ко ји вр ши над зор, од но сно име ну је ди рек то ра без са гла -
сно сти Ко ми си је (члан 157. став 6),

87) бер за, ако при ми у члан ство бер зе прав но ли це ко -
је не ис пу ња ва усло ве за члан ство из чла на 161. овог за ко -
на,

88) члан бер зе, ако од мах пи сме но не оба ви је сти бер зу
о про мје на ма из чла на 162. овог за ко на,

89) бер за, ако се ба ви тр го ви ном хар ти ја ма од ври јед -
но сти, да је са вје те о хар ти ја ма од ври јед но сти или ула га њу
у хар ти је од ври јед но сти, или да је ми шље ње о по вољ но сти
и не по вољ но сти ку по про да је хар ти ја од ври јед но сти (члан
163. став 1),

90) бер за, ако не по сту пи у скла ду са чла ном 163. став
2. овог за ко на,

91) бер за, ако не ор га ни зу је тр го ва ње на бер зи на на чин
про пи сан чла ном 164. ст. 2. и 3. овог за ко на,

92) јав но дру штво, ако не под не се за хтјев бер зи за увр -
ште ње ак ци ја на слу жбе но бер зан ско тр жи ште и не об ја ви
про спект у скла ду са чла ном 167. ст. 1. и 2. овог за ко на,

93) бер за, ако увр сти хар ти је од ври јед но сти на слу жбе -
но бер зан ско тр жи ште ко је не ис пу ња ва ју усло ве из овог
за ко на и про пи са бер зе, од но сно ако не ис кљу чи са слу -
жбе ног бер зан ског тр жи шта хар ти је од ври јед но сти у скла -
ду са чла ном 171. став 1. овог за ко на,

94) бер за, ако не по сту пи у скла ду са чла ном 173. став
2, од но сно чла ном 174. став 6. овог за ко на,

95) бер за, ако не оба вје шта ва Ко ми си ју у скла ду са чла -
ном 179. овог за ко на,

96) бер за, ако за по сле не и чла но ве ор га на бер зе не оба -
ви је сти о њи хо вим оба ве за ма ко ји се од но се на чу ва ње по -
слов не тај не у скла ду са чла ном 181. став 2. овог за ко на,

97) бер за, ако Ко ми си ји не под не се из вје штај о сти ца -
њи ма или оту ђе њи ма хар ти ја од ври јед но сти чла но ва
управ ног од бо ра и ор га на ко ји вр ши над зор, ди рек то ра и
за по сле них на бер зи у скла ду са чла ном 182. овог за ко на,

98) ако пре тво ри отво ре но ак ци о нар ско дру штво у за -
тво ре но и по ву че хар ти је од ври јед но сти са бер зе, од но сно
дру гог уре ђе ног јав ног тр жи шта без одо бре ња Ко ми си је
(члан 187а. став 3. овог за ко на),

99) ак ци о нар ско дру штво ако не оба ви је сти бер зу, од -
но сно дру го уре ђе но јав но тр жи ште о упи су од лу ке о по -
вла че њу са бер зе, од но сно дру гог уре ђе ног јав ног тр жи шта
у суд ски ре ги стар, у скла ду са чла ном 187а. став 5. овог за -
ко на,

100) дру го уре ђе но јав но тр жи ште, ако не об ја вљу је по -
дат ке и не до ста вља из вје шта је у скла ду са чла ном 187.
овог за ко на,

101) Ре ги стар, ако оба вља по сло ве из чла на 189. овог за -
ко на без до зво ле и са гла сно сти Ко ми си је (члан 196. став 1),

102) Ре ги стар, ако при мје њу је оп ште ак те на ко је Ко -
ми си ја ни је да ла са гла сност (члан 197. став 2. овог за ко на),

103) Ре ги стар, ако иза бе ре чла но ве управ ног од бо ра и
ор га на ко ји вр ши над зор, од но сно име ну је ди рек то ра без
са гла сно сти Ко ми си је (члан 201. став 7),

104) Ре ги стар, ако се ба ви тр го ви ном хар ти ја ма од ври -
јед но сти, да је са вје те о хар ти ја ма од ври јед но сти или ула -
га њу у хар ти је од ври јед но сти, или да је ми шље ње о по -
вољ но сти и не по вољ но сти ку по про да је хар ти ја од ври јед -
но сти (члан 208. став 1),

105) Ре ги стар, ако сти че ак ци је из чла на 208. став 3.
овог за ко на без са гла сно сти Ко ми си је,

106) Ре ги стар, ако не оту ђи ак ци је сте че не у скла ду са
чла ном 208. став 3. т. г) и д) овог за ко на у ро ку од го ди ну
да на (члан 208. став 5),

107) Ре ги стар, ако не фор ми ра га рант ни фонд (члан
217. став 1),

108) Ре ги стар, ако сред ства га рант ног фон да ко ри сти
су прот но чла ну 217. ст. 3. и 4. овог за ко на,

109) Ре ги стар, ако пре нос хар ти ја од ври јед но сти и
нов ца на осно ву об ра чу на и по рав на ња тран сак ци ја оба -
вље них на бер зи и дру гом уре ђе ном јав ном тр жи шту не вр -
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ши исто вре ме но по прин ци пу ‘ис по ру ка по пла ћа њу’ и у
про пи са ном ро ку (члан 218. ст. 2. и 3),

110) Ре ги стар, ако не обез би је ди чу ва ње по да та ка на
на чин из чла на 231. овог за ко на,

111) Ре ги стар, ако не учи ни до ступ ним по дат ке ко ји се
во де у Ре ги стру на на чин про пи сан чла ном 238. овог за ко -
на,

112) Ре ги стар, ако оба ве зу оба вје шта ва ња не вр ши у
скла ду са чла ном 239. ст. 1. и 2. овог за ко на,

113) еми тент, ако у про пи са ном ро ку не оба ви је сти Ре -
ги стар о про мје на ма по да та ка ко ји се во де у Ре ги стру у
скла ду са чла ном 239. став 3. овог за ко на,

114) Ре ги стар, ако за по сле не и чла но ве ор га на Ре ги стра
не оба ви је сти о њи хо вим оба ве за ма ко је се од но се на чу ва -
ње по слов не тај не у скла ду са чла ном 240. став 2. овог за -
ко на,

115) Ре ги стар, ако Ко ми си ји не под не се из вје штај о
сти ца њи ма или оту ђе њи ма хар ти ја од ври јед но сти чла но ва
управ ног од бо ра и ор га на ко ји вр ши над зор, ди рек то ра и
за по сле них у Ре ги стру у скла ду са чла ном 241. овог за ко -
на,

116) бер за и бер зан ски по сред ни ци, ако не оба ви је сте
Ко ми си ју о слу ча је ви ма у скла ду са чла ном 278а. овог за -
ко на,

117) ко је, на на чин и у ро ку ко ји од ре ди Ко ми си ја, не
до ста ви по дат ке и ис пра ве ко је за тра жи Ко ми си ја у вр ше -
њу ње них овла шће ња и од го вор но сти (члан 261),

118) еми тент, ако не из ра ди, не об ја вљу је и не до ста -
вља из вје шта је у скла ду са чла ном 284. овог за ко на,

119) еми тент, ако не из ра ди, не об ја вљу је и не до ста -
вља из вје шта је у скла ду са чла ном 285. овог за ко на,

120) бер зан ски по сред ник, ако не до ста ви Ко ми си ји
извје шта је и по дат ке у скла ду са чла ном 286. овог за ко на,

121) бер за, ако у про пи са ним ро ко ви ма не оба вје шта ва
Ко ми си ју, не до ста вља Ко ми си ји про пи са не по дат ке и не
вр ши об ја вљи ва ње у скла ду са чла ном 287. овог за ко на,

122) дру го уре ђе но јав но тр жи ште, ако по сту па су прот -
но чла ну 288. овог за ко на,

123) стру ков но удру же ње, ако по сту па су прот но чла ну
289. овог за ко на,

124) Ре ги стар, ако по сту па су прот но чла ну 290. овог
за ко на.

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 1.000
КМ до 5.000 КМ.”.

Члан 80.

Члан 297. ми је ња се и гла си:

“Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ ка зни ће се
фи зич ко ли це ако:

1) стек не, по ве ћа или сма њи удио у основ ном ка пи та лу
или гла сач ким пра ви ма у бро кер ско-ди лер ском дру штву
су прот но чла ну 66. став 3. овог за ко на,

2) стек не ак ци је су прот но чла ну 72. став 1. овог за ко на,

3) се за по сли или бу де члан упра ве од бо ра и ор га на ко -
ји вр ши над зор у ви ше бер зан ских по сред ни ка (члан 72.
став 3. овог за ко на),

4) ако од у ста не од на ло га за ку по ви ну и про да ју хар ти -
ја од ври јед но сти ко је је при хва ти ло бро кер ско-ди лер ско
дру штво (члан 91. став 1),

5) оба вља по сло ве бро ке ра, ин ве сти ци о ног са вјет ни ка
и ин ве сти ци о ног ме на џе ра без до зво ле Ко ми си је (члан 93.
став 5),

6) при оба вља њу по сло ва са хар ти ја ма од ври јед но сти
не во ди ра чу на о ин те ре си ма кли јен та и не по сту па с па -
жњом до брог струч ња ка (члан 100),

7) не при ја ве бер зан ском по сред ни ку сва ко сти ца ње и
оту ђе ње хар ти ја од ври јед но сти у скла ду са чла ном 102.
став 2. овог за ко на,

8) по дат ке о кли јен ти ма, о ста њу и про ме ту на ра чу ни -
ма хар ти ја од ври јед но сти кли јен та, по сло ви ма ко је оба -
вља за кли јен та, као и дру ге по дат ке и чи ње ни це за ко је са -
зна у ве зи са оба вља њем по сло ва са хар ти ја ма од ври јед но -
сти за кли јен та, ко ри сти, са оп шта ва или омо гу ћи тре ћим
ли ци ма њи хо во ко ри шће ње (члан 104. став 1),

9) об ја ви оглас у ко јем је пред мет по ну де оба вља ње по -
сло ва са хар ти ја ма од ври јед но сти, а ни је бер зан ски по -
сред ник (члан 106. став 1),

10) не при ја ви сва ко сти ца ње и оту ђе ње хар ти ја од
вријед но сти у скла ду са чл. 182, 241. и 270. овог за ко на,

11) по сту пи су прот но од ред ба ма ко је се од но се на чу -
ва ње по слов не тај не из чл. 181. и 240. овог за ко на,

12) пре кр ши од ред бе чл. 183, 242. и 248. овог за ко на,

13) на на чин и у ро ку ко ји од ре ди Ко ми си ја не до ста ви
по дат ке и ис пра ве ко је од ње га у вр ше њу ње них овла шће -
ња и од го вор но сти тра жи Ко ми си ја (члан 261),

14) по сту пи су прот но од ред ба ма ко је се од но се на чу -
ва ње слу жбе не тај не (члан 269),

15) на за хтјев Ко ми си је не до ста ви тра же не по дат ке и
до ку мен те (члан 273. став 3),

16) у про пи са ном ро ку не до ста ви еми тен ту, Ко ми си ји
и бер зи или дру гом уре ђе ном јав ном тр жи шту оба вје ште -
ње о оба вље ним тран сак ци ја ма тог еми тен та (члан 274.
став 1),

17) оба вља тран сак ци је са хар ти ја ма од ври јед но сти
су прот но за бра на ма из чл. 276. до 278. овог за ко на.”.

Члан 81.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-358/12 Пред сјед ник
14. мартa 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

669

На осно ву чла на 33. став 2. За ко на о за шти ти при ро де
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 50/02, 34/08 и
59/08), чла на 22. став 1. али не ја 12. За ко на о ло кал ној са -
мо у пра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске на сјед ни ци од
14. мар та 2012. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ЗА ШТИ ТИ СПО МЕ НИ КА ПРИ РО ДЕ “ЖУ ТА БУ КВА”

I

Овом од лу ком ста вља се под за шти ту ста бло жу та бу -
ква (Fa gus mo e si a ca [K. Maly] Czecz. var. aurea ser bi ca To -
šić) у оп шти ни Ко тор Ва рош као спо ме ник при ро де (у да -
љем тек сту: Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква”).

II

Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква” - Fa gus mo e si a ca (K.
Maly) Czecz. ста вља се под зашти ту као ден дро ло шки ра ри -
тет, так со ном ски по се бан ва ри је тет (var. aurea ser bi ca To šić),
не ти пич ни пред став ник сво је вр сте, ве ли ке ври јед но сти за
ден дро ло шка и ге не тич ка ис тра жи ва ња и ве ли ке ко мер ци -
јал не ври јед но сти ге нет ског ма те ри ја ла узе тог са тог ста бла.
Ста бло је ве о ма ста ро, пра вил не и ши ро ко гра на те кро шње.

Ден дро ме триј ске ка рак те ри сти ке ста бла су:

- обим де бла на 1,30 м .......................................445 цм,

- преч ник де бла на 1,30 м..............................141,72 цм,

- ви си на ста бла ........................................................15 м,

- ви си на до глав не ра шље ...................................2,3 м и

- ши ри на кро шње.......................................18 м . 17,5 м.
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III

Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква” на ла зи се у за се о ку
Сто ли ћи, се ло За се ље, оп шти на Ко тор Ва рош.

Гра ни цу зо на за шти те чи ни гра ни ца ка та стар ске че сти -
це к. ч. 1211, ка та стар ска оп шти на За се ље, број по сје дов -
ног ли ста 160, број пла на: 6Д21-75, чи ји су вла сни ци Сто -
лић (Ми тра) Ра до мир са 1/2 ди је ла и Сто лић (Ми тра) Го -
сти мир са 1/2 ди је ла.

По вр ши на зо не за шти те је по вр ши на ка та стар ске че -
сти це к.ч. 1211 и из но си 5007 м².

IV

За Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква” про пи су ју се сље -
де ће мје ре и усло ви за шти те ко ји ма се, у скла ду са чла ном
36. став 1. тач ка е) За ко на о за шти ти при ро де, за бра њу је: 

- да се за шти ће но ста бло жу те бу кве по си је че, да му се
ло ме и си је ку гра не, ки да ли шће, оште ћу је ко ра, као и дру -
ге рад ње ко је би из ми је ни ле или на ру ши ле ње гов да на шњи
из глед и до ве ле у пи та ње оп ста нак ста бла, 

- узи ма ње ге нет ског ма те ри ја ла без са гла сно сти Ми ни -
стар ства за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги -
ју (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) и струч ног ми шље ња
За во да за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при род ног на -
сље ђа (у да љем тек сту: За вод), 

- ло же ње ва тре у не по сред ној бли зи ни ста бла, оста вља -
ње сме ћа и дру гог от па да, 

- рас ко па ва ње зе мље у бли зи ни за шти ће ног ста бла, 

- ис па ша сто ке у огра ђе ном ди је лу око ста бла,

- сје ча, чу па ње и ва ђе ње по ни ка из зе мљи шта,

- про мје на на мје не по вр ши на, из у зев про мје на ко је
про ис ти чу из про грам ских до ку ме на та упра вља ча,

- град ња стам бе них, еко ном ских и по моћ них обје ка та и
ви кенд-обје ка та на уда ље но сти преч ни ка јед ног ки ло ме тра
од ста бла без са гла сно сти Ми ни стар ства и струч ног ми -
шље ња За во да, 

- пре о ра ва ње ли ва да и па шња ка у зо ни за шти те,

- сад ња, за си ја ва ње и на се ља ва ње би ло ко јих вр ста би -
ља ка,

- фор ми ра ње де по ни ја би ло ка квог от па да и

- оста ле ак тив но сти на ка та стар ској че сти ци к. ч. 1211
ко је мо гу на би ло ко ји на чин да угро зе при род но до бро. 

За Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква” про пи су ју се сље -
де ће мје ре и усло ви за шти те ко ји ма се до зво ља ва: 

- кон тро ла и оби ла зак за шти ће ног ста бла, 

- упо тре ба ге нет ског ма те ри ја ла за по тре бе на уч них
истра жи ва ња и спро во ђе ња про гра ма in si tu i ex si tu кон зер -
ва ци је, одо бре на од Ми ни стар ства, а према ми шље њу За во -
да,

- са ни ра ње по сто је ће тру ле жи у до њем ди је лу де бла,

- огра ђи ва ње ста бла, при вре ме но бо дљи ка вом жи цом,
ко ју ће ка сни је за ми је ни ти жи ва огра да - Car pi nus be tu lus
до де сет ме тра ши ре од про јек ци је кру не,

- из ра да при ла зних ста за од при род них ма те ри ја ла до
огра ђе ног ди је ла,

- ко ше ње ли ва де у огра ђе ном ди је лу око ста бла, во де ћи
ра чу на да се не уни шти по ник и

- по ста вља ње та бле о од лу ци за про гла ше ње ста бла жу -
та бу ква спо ме ни ком при ро де.

V

О Спо ме ни ку при ро де “Жу та бу ква” бри не се Оп шти на
Ко тор Ва рош, ко ја ће по ме ну то при род но до бро да ти на
упра вља ње при вред ном дру штву Еко-ет но се ло “Жу та Бу -
ква” (у да љем тек сту: Упра вљач), ко је је за ку пи ло пар це лу
на ко јој се на ла зи ста бло на пе ри од од 20 го ди на и ко је је
по кре ну ло ини ци ја ти ву за за шти ту ста бла.

VI

За шти та и раз вој Спо ме ни ка при ро де “Жу та бу ква”
спро во ди се на осно ву Про гра ма за спро во ђе ње мје ра
упра вља ња (у да љем тек сту: Про грам упра вља ња).

Про грам упра вља ња са др жи: пла ни ра не ак тив но сти за
ре а ли за ци ју ци ље ва упра вља ња про пи са них За ко ном о за -
шти ти при ро де и мје ра упра вља ња про пи са них овом од лу -
ком.

VII

Упра вљач у оба вља њу по сло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Жу та бу ква” обез бје ђу је спро во ђе ње про пи -
са них ре жи ма за шти те и очу ва ња при род ног до бра, при -
пре ма и до но си про грам упра вља ња, ко ји се до но си на пе -
ри од од пет го ди на, уз прет ход но при ба вље но ми шље ње
За во да и са гла сност Ми ни стар ства.

На осно ву Про гра ма упра вља ња, до но си се го ди шњи
про грам упра вља ња, чи ји се за да ци и по сло ви ре а ли зу ју у
те ку ћој го ди ни, са ди на ми ком њи хо вог из вр ша ва ња и ви -
си ном по треб них сред ста ва.

Упра вљач под но си Ми ни стар ству из вје штај о оства ри -
ва њу Про гра ма упра вља ња из тач ке VI ове од лу ке до 15.
де цем бра за те ку ћу го ди ну.

VIII

При је ис те ка пе ри о да на ко ји се до но си про грам упра -
вља ња, Упра вљач под но си Ми ни стар ству при је длог пла на
упра вља ња, ра ди упу ћи ва ња на усва ја ње Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске.

Из ра ду пла на упра вља ња Упра вљач по вје ра ва струч -
ним, од но сно на уч ним ин сти ту ци ја ма овла шће ним за ове
по сло ве.

План упра вља ња до но си се на пе ри од од 15 го ди на.

Го ди шњи из вје штај о спро во ђе њу пла на упра вља ња
Упра вљач до ста вља Ми ни стар ству до 15. мар та те ку ће го -
ди не за прет ход ну го ди ну.

IX

Упра вљач у оба вља њу по сло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Жу та бу ква” обез бје ђу је оби ље жа ва ње овог
спо ме ни ка при ро де и до но си пра ви ла уну тра шњег ре да ра -
ди ефи ка сни је за шти те овог спо ме ни ка при ро де уз прет -
ход но при ба вље но ми шље ње За во да и са гла сност Ми ни -
стар ства.

Пра ви ли ма из под тач ке 1. овe тач ке утвр ђу ју се пра ви -
ла за спро во ђе ње ре жи ма за шти те и раз во ја, и то: по ста -
вља ње ин фор ма тив них и дру гих озна ка, мје ре за шти те
при ли ком оба вља ња на уч них ис тра жи ва ња и из во ђе ња
истра жних ра до ва, усло ви за оба вља ње до зво ље них дје -
лат но сти и по себ не мје ре и огра ни че ња у спро во ђе њу ре -
жи ма за шти те.

Пра ви ла из под тач ке 1. ове тач ке и дру ге нео п ход не ин -
фор ма ци је за спро во ђе ње ре жи ма за шти те Упра вљач јав но
огла ша ва та ко да бу ду до ступ на ко ри сни ци ма и по сје ти о ци -
ма.

X

Упра вљач ће уз прет ход но при ба вље но ми шље ње За во -
да и са гла сност Ми ни стар ства до ни је ти про грам упра вља -
ња у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу ове
од лу ке, а го ди шњи про грам у ро ку од 90 да на од да на сту -
па ња на сна гу про гра ма упра вља ња.

До до но ше ња про гра ма упра вља ња, Упра вљач мо же
по сло ве упра вља ња оба вља ти пре ма при вре ме ном про гра -
му упра вља ња, ко ји до но си у ро ку од 60 да на од да на сту -
па ња на сна гу ове од лу ке, уз прет ход но при ба вље но ми -
шље ње За во да и са гла сност Ми ни стар ства.

XI

Пла но ви и про гра ми уре ђе ња про сто ра, шум ски, во до -
при вред ни и дру ги осно в и про гра ми ко ји об у хва та ју по -
друч је гдје се на ла зи за шти ће но при род но до бро уса гла си -
ће се са Про гра мом упра вља ња из тач ке VI ове од лу ке, као
и ре жи ми ма за шти те про пи са ним овом од лу ком.
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XII

Сред ства за за шти ту и раз вој Спо ме ни ка при ро де “Жу -
та бу ква” обез бје ђу ју се из бу џет ских сред ста ва оп шти не,
при хо да Упра вља ча и из дру гих из во ра у скла ду са за ко -
ном.

XIII

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 04/1-012-2-505/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

670

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 16. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва са по зи -
ци је 414100 - субвенције јавним медијима, у окви ру Вла де
Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за ци о ни код 0405001), за пе ри од
1. јануар - 31. март 2012. го ди не, у укупном износу од
150.000,00 КМ, за суфинансирање про јек та “Наше је љеп-
ше”, за 2012. годину.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке ће се до зна чи ти
Алтернативној телевизији, ЈИБ 4400946870008, на ра чун
број: 5520000000621348, отво рен код Hypo Alpe Adria Bank
а.д. Бања Лука.

III

За ре а ли за ци ју oве од лу ке за ду жу ју се Ге не рал ни се -
кре та ри јат Вла де Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи -
нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу наредног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-307/12 Предсједник
16. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

671

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству породицe, омладинe
и спортa (ор га ни за ци о ни код 3710001) на План утро шка
сред ста ва, за пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. мар та 2012. го ди -
не, у укуп ном из но су од 42.800,00 КМ.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке рас по ре ђу ју се на сље -
де ћи на чин:

- 415200 - те ку ћи грант за про је кат 
Ма ле олим пиј ске игре..............................3.800,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви спорт ским 
ор га ни за ци ја ма .......................................39.000,00 КМ.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
по ро ди це, омла ди не и спор та и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-524/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

672

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и члана 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ САГЛAСНОСТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Аген ци ји за во де об ла сног ри јеч ног
сли ва Са ве (ор га ни за ци о ни код 1547) на План утро шка
сред ста ва за ка пи тал на ула га ња “Из ра да стра те ги је ин те -
грал ног упра вља ња во да ма Ре пу бли ке Срп ске” и “Про је кат
хит них ин тер вен ци ја на за шти ти ру шев них оба ла ри је ке
Же ље зни це на под руч ју Вој ко ви ћа, оп шти на Ис точ на Или -
џа”, за пе ри од 1. јануар - 31. март 2012. го ди не, у укуп ном
из но су од 421.000,00 КМ, на по зи ци ја ма:

- 511100 - из да ци за из град њу и 
при ба вља ње згра да и обје ка та ..............35.000,00 КМ,

- 511700 - из да ци за не ма те ри јал ну 
про из ве де ну имо ви ну...........................386.000,00 КМ.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
фи нан си ја и Аген ци ја за во де об ла сног ри јеч ног сли ва
Саве.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-526/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

673

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 14. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва са по зи -
ци је 415200 - те ку ћи гран то ви не про фит ним ор га ни за ци ја -
ма, у окви ру Вла де Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за ци о ни код
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0405001), у из но су од 20.000,00 КМ, за пе ри од 1. јануар -
31. март 2012. го ди не, у свр ху по др шке про јек та “Пер цеп -
тум - са јам обра зо ва ња”.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке ће се до зна чи ти Уни ји
сту де на та Ре пу бли ке Срп ске Ба ња Лу ка, ЈИБ
4402946780001, на ра чун број 5620998104750619, отво рен
код НЛБ Раз вој на бан ка.

III

За ре а ли за ци ју oве од лу ке за ду жу ју се Ге не рал ни се -
кре та ри јат Вла де Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи -
нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-422/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

674

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 14. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству породицe, омладинe
и спортa (ор га ни за ци о ни код 3710001) на План утро шка
сред ста ва за пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. мар та 2012. го ди -
не, у укуп ном из но су од 2.150,00 КМ.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке рас по ре ђу ју се на сље -
де ћи на чин:

- 415200 - те ку ћи гран то ви за уна пре ђе ње 
и раз вој омла дин ског ор га ни зо ва ња.......1.150,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви јав ним 
уста но ва ма и уста но ва ма обра зо ва ња 
за ре а ли за ци ју омла дин ских 
про је ка та....................................................1.000,00 КМ.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
по ро ди це, омла ди не и спор та и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-546/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

675

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“ Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 14. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва Ре пу -
блич ком цен тру за ис тра жи ва ње рат них зло чи на (ор га ни за -
ци о ни код 1082), за пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. мар та 2012.
го ди не на по зи ци ји: 415200 - сред ства за рад Ти ма за ко ор -
ди на ци ју ак тив но сти ис тра жи ва ња рат них зло чи на и тра -
же ња не ста лих ли ца, у из но су од 2.524,37 КМ.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
фи нан си ја и Ре пу блич ки цен тар за ис тра жи ва ње рат них
зло чи на.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-572/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

676

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 14. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на план утро шка сред ста ва Ре пу -
блич ком цен тру за ис тра жи ва ње рат них зло чи на (ор га ни за -
ци о ни код 1082), за пе ри од 1. јануар - 31. мар т 2012. го ди -
не на по зи ци ји: 415200 - Про је кат “Stic hting Sre bre ni ca Hi -
sto ri cal Pro ject” Хаг, у из но су од 7.573,11 КМ.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
фи нан си ја и Ре пу блич ки цен тар за ис тра жи ва ње рат них
зло чи на.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-573/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

677

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 14. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва бу џет -
ском ко ри сни ку Пред сјед ник Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за -
ци о ни код 0101001), за пе ри од 1. јануар - 31. март 2012. го -
ди не у укуп ном из но су од 25.000,00 КМ, и то са по зи ци је:
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- 415200 - те ку ћи гран то ви не про фит ним 
ор га ни за ци ја ма .......................................25.000,00 КМ.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
фи нан си ја и Слу жба Пред сјед ни ка Ре пу бли ке Срп ске.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-551/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

678

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци одр жа ној 14. марта 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва са по зи -
ци је 414100 - суб вен ци је јав ним ме ди ји ма, у окви ру Вла де
Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за ци о ни код 0405001), у из но су
од 220.000,00 КМ, за пе ри од 1. јануар - 31. март 2012. го -
ди не, у свр ху по др шке про јек та “Учи нак, ефи ка сност и
нео п ход ност по сто ја ња др жав них и ен ти тет ских аген ци ја
на ни воу БиХ и РС”.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке ће се до зна чи ти НИГД
Днев не не за ви сне но ви не д.о.о., ЈИБ 4400848860002, на ра -
чун број 562-099-00012783-72, отво рен код НЛБ Раз вој на
бан ка.

III

За ре а ли за ци ју oве од лу ке за ду жу ју се Ге не рал ни се -
кре та ри јат Вла де Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи -
нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-423/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

679

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 14. мар та 2012. го ди не, д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва са по зи -
ци је 414100 - суб вен ци је јав ним ме ди ји ма, у окви ру Вла де
Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за ци о ни код 0405001), у из но су
од 210.000,00 КМ, за пе ри од 1. јануар - 31. март 2012. го -
ди не, у свр ху по др шке про јек та “Eкономска по ну да оп шти -
на Ре пу бли ке Срп ске до ма ћим и стра ним ин ве сти то ри ма”.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке ће се до зна чи ти
Aкционарском дру штву за ин фор ма тив ну из да вач ку и гра -
фич ку дје лат ност “Глас Срп ске”, ЈИБ 4401702350009, на
ра чун број 5710100000034014, отво рен код Ко мер ци јал не
бан ка а.д. Ба ња Лу ка

III

За ре а ли за ци ју oве од лу ке за ду жу ју се Ге не рал ни се -
кре та ри јат Вла де Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи -
нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-424/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

680

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чланa 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске на сјед -
ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА ЗА КА ПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА

I

Да је се са гла сност Аген ци ји за во де об ла сног ри јеч ног
сли ва Са ве (ор га ни за ци о ни код 1547001) на План утро шка
сред ста ва за ка пи тал на ула га ња са по зи ци је 511300 - из да -
ци за на бав ку по стро је ња и опре ме, у укуп ном из но су од
110.000,00 КМ, за пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. мар та 2012.
го ди не, за на бав ку пет пут нич ких ауто мо би ла, од ко јих би
три ауто мо би ла на ба ви ли по прин ци пу “ста ро за но во”.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство фи -
нан си ја и Аген ци ја за во де об ла сног ри јеч ног сли ва Са ве.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осам да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-525/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

681

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03) и чла на 9. став 2. За ко на о
Аген ци ји за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 67/07 и 40/11), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. мар та 2012. го ди не,
д о н и ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КРИ ТЕ РИ ЈУ МА ЗА ИЗ БОР И 
ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 

АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА БАН КАР СТВО РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Овом од лу ком бли же се утвр ђу ју усло ви и кри те ри ју ми
за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Аген ци је
за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту:
Агенцијa).
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Под усло ви ма и кри те ри ју ми ма за из бор и име но ва ње
ор га на из ста ва 1. ове тач ке сма тра ју се оп шти и по себ ни
усло ви утвр ђе ни За ко ном о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске, као и дру ги усло -
ви утвр ђе ни овом од лу ком.

Под кри те ри ју ми ма за из бор и име но ва ње из ста ва 1.
oве тач ке сма тра ју се оп шти и по себ ни усло ви утвр ђе ни
За ко ном о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -
ма Ре пу бли ке Срп ске, За ко ном о Аген ци ји за бан кар ство
Ре пу бли ке Срп ске и усло ви утвр ђе ни овом од лу ком.

II

Кан ди да ти из тач ке I ове од лу ке мо ра ју ис пу ња ва ти
сље де ће усло ве и кри те ри ју ме.

А) Оп шти усло ви

Сва ки кан ди дат за из бор и име но ва ње чла на Управ ног
од бо ра Аген ци је мо ра да ис пу ња ва сље де ће оп ште усло ве:

- да је др жа вља нин Ре пу бли ке Срп ске, од но сно Бо сне и
Хер це го ви не,

- да је ста ри ји од 18 го ди на,

- да ни је от пу штен из др жав не слу жбе на би ло ко јем
ни воу у Бо сни и Хер це го ви ни (би ло на ни воу др жа ве или
ен ти те та) као ре зул тат ди сци плин ске мје ре, на би ло ко јем
ни воу вла сти у Ре пу бли ци Срп ској у пе ри о ду од три го ди -
не при је да на об ја вљи ва ња упра жње не по зи ци је,

- да ни је осу ђи ван за кри вич но дје ло и пре кр ша је из
обла сти фи нан сиј ског по сло ва ња,

- да му ни је пра во сна жном пре су дом из ре че на мје ра за -
бра не вр ше ња по сло ва из над ле жно сти управ ног од бо ра,

- да се на ње га не од но си члан IX тач ка 1. Уста ва БиХ,

- да не оба вља ду жност у по ли тич кој стран ци, да не
уче ству је у по ли тич ким ак тив но сти ма, те да ни је члан ор -
га на за ко но дав не, из вр шне или суд ске вла сти,

- да не оба вља ду жност или вр ши ак тив но сти ко је до -
во де до су ко ба ин те ре са ка ко је про пи са но чла ном 5. За ко -
на о спре ча ва њу су ко ба ин те ре са у ор га ни ма вла сти Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 73/08) и чла ном 5. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним
и дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03),

- да ни је рад ник Аген ци је или ко мер ци јал не бан ке.

Б) По себ ни усло ви:

- ви со ка струч на спре ма (VII сте пен), еко ном ског или
прав ног смје ра,

- по сје до ва ње струч них и про фе си о нал них зна ња из
обла сти бан кар ског сек то ра,

- по зна ва ње са др жа ја и на чи на ра да Управ ног од бо ра,

- по сје до ва ње ви со ких и мо рал них осо би на за вр ше ње
по вјер љи вих ду жно сти, као и сте чен ви сок углед бан кар -
ског и фи нан сиј ског струч ња ка.

III

Чла на Управ ног од бо ра Аген ци је, на осно ву спро ве де -
ног Јав ног кон кур са од стра не Ко ми си је за из бор и име но -
ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Аген ци је, а на при је длог
Вла де Ре пу бли ке Срп ске, име ну је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске, на пе ри од од пет го ди на, уз мо гућ ност по -
нов ног из бо ра.

IV

У скла ду са за ко ном и овом од лу ком, Вла да Ре пу бли ке
Срп ске име ну је ко ми си ју за из бор, ко ја се са сто ји од 5
(пет) чла но ва из ре да ли ца ко ја по зна ју област од ин те ре са
за по сло ва ње Аген ци је.

У ко ми си ју за из бор име ну ју се ли ца ко ја по сје ду ју
струч ну спре му и струч но зна ње на истом или ви шем ни -
воу од ни воа за ко ји се спро во ди по сту пак, те ли ца ко ја по -
зна ју од ред бе За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим
име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-390/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

682

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03) и чла на 9. став 2. За ко на о
Аген ци ји за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 67/07 и 40/11), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. мар та 2012. го ди не,
д о н и ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА ИЗ БОР 
И ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 

АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА БАН КАР СТВО РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла -
но ва Управ ног од бо ра Аген ци је за бан кар ство Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: Агенцијa).

II

Оп шти и по себ ни усло ви, као и кри те ри ју ми за из бор и
име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Аген ци је про пи са ни
су Од лу ком Вла де о утвр ђи ва њу усло ва и кри те ри ју ма за
из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Аген ци је.

III

Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног
од бо ра Аген ци је об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске” и днев ном ли сту “Глас Срп ске”.

Рок за под но ше ње при ја ва на Јав ни кон курс је 15 (пет -
на ест) да на од по сљед њег об ја вљи ва ња Кон кур са у гла си -
ли ма из прет ход ног ста ва.

IV

По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи и пре глед при спје лих
при ја ва на Јав ни кон курс, оба вља ње ин тер вјуа са кан ди да -
ти ма ко ји су ушли у ужи из бор и пред ла га ње кан ди да та, у
скла ду са утвр ђе ним усло ви ма и кри те ри ју ми ма, из вр ши ће
Ко ми си ја за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра
Аген ци је, име но ва на од стра не Вла де Ре пу бли ке Срп ске.

V

За спро во ђе ње ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
фи нан си ја Ре пу бли ке Срп ске.

VI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-389/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

683

На осно ву чла на 73. став 2. За ко на о здрав стве ној за -
шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
106/09), чла на 7. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и ду -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03), чла на 16. За ко на о си сте -
му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 68/07) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фе -
бруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е
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ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ СТАН ДАР ДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 
ИЗ БОР И ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА

ЈЗУ ИН СТИ ТУТ ЗА ЈАВ НО ЗДРАВ СТВО

I

Овом од лу ком бли же се утвр ђу ју стан дар ди и крите-
ријуми за из бор и име но ва ње чла но ва управ ног од бо ра ЈЗУ
Ин сти тут за јав но здрав ство.

Под критеријуми ма за име но ва ње из прет ход ног ста ва
сма тра ју се сте пен обра зо ва ња, струч но зна ње, рад но ис ку -
ство, као и дру ги Усло ви и стан дар ди утвр ђе ни овом од лу -
ком.

II

Кан ди да ти за функ ци ју из тач ке I ове од лу ке, по ред
усло ва про пи са них За ко ном о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу блике Срп ске, мо ра ју ис пу ња ва -
ти оп ште и по себ не критеријуме и усло ве утвр ђе не овом
од лу ком.

1. Оп шти усло ви:

- да су др жа вља ни Ре пу бли ке Срп ске или Бо сне и Хер -
це го ви не,

- да су ста ри ји од 18 го ди на,

- да ни су от пу ште ни из др жав не слу жбе на осно ву ди -
сци плин ске мје ре, на би ло ко јем ни воу вла сти у Бо сни и
Хер це го ви ни или ен ти те ти ма, у пе ри о ду од три го ди не
при је да на об ја вљи ва ња кон кур са,

- да ни су осу ђи ва ни за кри вич но дје ло, при вред ни пре -
ступ или пре кр шај за по вре ду про пи са о при вред ном или
фи нан сиј ском по сло ва њу ко ји их чи ни не по доб ним за оба -
вља ње ду жно сти у на ве де ној уста но ви,

- да се про тив њих не во ди кри вич ни по сту пак и

- да се на њих не од но си члан IX став 1. Уста ва БиХ.

2. По себ ни усло ви:

- сте пен пр вог ци клу са (VII сте пен струч не спре ме),
ме ди цин ског, прав ног или еко ном ског смје ра,

- по зна ва ње про бле ма ти ке у обла сти здрав ства,

- по зна ва ње са др жа ја и на чи на ра да управ ног од бо ра.

III

Чла но ве Управ ног од бо ра на осно ву спро ве де ног јав -
ног кон кур са и при је дло га ко ми си је за из бор име ну је Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске.

Ко ми си ју за из бор име ну је Вла да Ре пу бли ке Срп ске, у
скла ду са критеријуми ма утвр ђе ним овом од лу ком.

IV

У ко ми си ју за из бор име но ва ће се ли ца ко ја има ју про -
фе си о нал но зна ње на истом или ви шем ни воу за ко ји се
спро во ди по сту пак, те ли ца ко ја су упо зна та са од ред ба ма
За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи ма
Ре пу бли ке Срп ске.

Ко ми си ју за из бор чи ни пет чла но ва, од ко јих су три
чла на др жав ни слу жбе ни ци Вла де Ре пу бли ке Срп ске и
Ми ни стар ства, ко ји по зна ју про бле ма ти ку си сте ма здрав -
стве не за шти те, док су оста ла два чла на та ко ђе по зна ва о ци
на ве де не про бле ма ти ке.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-427/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 73. став 2. За ко на о здрав стве ној за -
шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
106/09), чла на 8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и ду -

гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03), чла на 16. За ко на о си сте -
му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 68/07) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фе -
бруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА ИЗБOР И

ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ЈЗУ 

ИН СТИ ТУТ ЗА ЈАВ НО ЗДРАВ СТВО

I

Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла -
но ва Управ ног од бо ра ЈЗУ Ин сти тут за јав но здрав ство.

II

Оп шти и по себ ни усло ви и критеријуми за из бор и
име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра ЈЗУ Ин сти тут за јав -
но здрав ство про пи са ни су Од лу ком Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске о утвр ђи ва њу стан дар да и критеријума за из бор и име -
но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра ЈЗУ Ин сти тут за јав но
здрав ство.

III

Рок за под но ше ње при ја ва на Кон курс из тач ке I је 15
да на од да на рас пи си ва ња Јав ног кон кур са.

Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног
од бо ра ЈЗУ Ин сти тут за јав но здрав ство об ја ви ће се у
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и днев ном ли сту
“Глас Срп ске”.

IV

По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи пре глед при спје лих при -
ја ва на Кон курс и пред ла га ње кан ди да та, у скла ду са утвр -
ђе ним критеријуми ма, из вр ши ће Ко ми си ја за из бор чла но -
ва Управ ног од бо ра ЈЗУ Ин сти тут за јав но здрав ство.

V

За спро во ђе ње ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу бли ке Срп ске.

VI

Од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња
у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-426/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

685

На осно ву чла на 73. став 2. За ко на о здрав стве ној за -
шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
106/09), чла на 7. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и ду -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03), чла на 16. За ко на о си сте -
му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 68/07) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. мар та
2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ СТАН ДАР ДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗ БОР И ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 

ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ЗВОР НИК

I

Овом од лу ком бли же се утвр ђу ју стан дар ди и крите-
ријуми за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра
Оп ште бол ни це Звор ник.
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Под критеријуми ма за име но ва ње из прет ход ног ста ва
сма тра ју се сте пен обра зо ва ња, струч но зна ње, рад но ис ку -
ство, као и дру ги усло ви и стан дар ди утвр ђе ни овом од лу -
ком.

II

Кан ди да ти за функ ци ју из тач ке I ове од лу ке, по ред
усло ва про пи са них За ко ном о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу блике Срп ске, мо ра ју ис пу ња ва -
ти оп ште и по себ не критеријуме и усло ве утвр ђе не овом
од лу ком.

1. Оп шти усло ви:

- да су др жа вља ни Ре пу бли ке Срп ске или Бо сне и Хер -
це го ви не,

- да су ста ри ји од 18 го ди на,

- да ни су от пу ште ни из др жав не слу жбе на осно ву ди -
сци плин ске мје ре, на би ло ко јем ни воу вла сти у Бо сни и
Хер це го ви ни или ен ти те ти ма, у пе ри о ду од три го ди не
при је да на об ја вљи ва ња кон кур са,

- да ни су осу ђи ва ни за кри вич но дје ло, при вред ни пре -
ступ или пре кр шај за по вре ду про пи са о при вред ном или
фи нан сиј ском по сло ва њу ко ји их чи ни не по доб ним за оба -
вља ње ду жно сти у на ве де ној уста но ви,

- да се про тив њих не во ди кри вич ни по сту пак и

- да се на њих не од но си члан IX став 1. Уста ва БиХ.

2. По себ ни усло ви:

- ви со ка струч на спре ма, сте пен пр вог ци клу са (VII
сте пен), ме ди цин ски, прав ни или еко ном ски фа кул тет,

- по зна ва ње про бле ма ти ке у обла сти здрав ства,

- по зна ва ње са др жа ја и на чи на ра да управ ног од бо ра.

III

Чла но ве Управ ног од бо ра на осно ву спро ве де ног јав -
ног кон кур са и при је дло га ко ми си је за из бор име ну је Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске.

Ко ми си ју за из бор име ну је Вла да Ре пу бли ке Срп ске, у
скла ду са критеријуми ма утвр ђе ним овом од лу ком.

IV

У Ко ми си ју за из бор име но ва ће се ли ца ко ја има ју про -
фе си о нал но зна ње на истом или ви шем ни воу за ко ји се
спро во ди по сту пак, те ли ца ко ја су упо зна та са од ред ба ма
За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи ма
Ре пу бли ке Срп ске.

Ко ми си ју за из бор чи ни пет чла но ва, од ко јих су три
чла на др жав ни слу жбе ни ци Вла де Ре пу бли ке Срп ске и
Ми ни стар ства, ко ји по зна ју про бле ма ти ку си сте ма здрав -
стве не за шти те, док су оста ла два чла на та ко ђе по зна ва о ци
на ве де не про бле ма ти ке.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-382/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

686

На осно ву чла на 73. став 2. За ко на о здрав стве ној за -
шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
106/09), чла на 8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и ду -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03), чла на 16. За ко на о си сте -
му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 68/07) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. мар та
2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА ИЗБOР И
ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 

ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ЗВОР НИК

I

Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла -
но ва Управ ног од бо ра Оп ште бол ни це Звор ник.

II

Оп шти и по себ ни усло ви и критеријуми за из бор и
име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Оп ште бол ни це Звор -
ник про пи са ни су Од лу ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске о
утвр ђи ва њу стан дар да и критеријума за из бор и име но ва -
ње чла но ва Управ ног од бо ра Оп ште бол ни це Звор ник.

III

Рок за под но ше ње при ја ва на Кон курс из тач ке I је 15
да на од да на рас пи си ва ња Јав ног кон кур са.

Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног
од бо ра Оп ште бол ни це Звор ник об ја ви ће се у “Слу жбе ном
гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и днев ном ли сту “Глас Срп -
ске”.

IV

По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи пре глед при спје лих при -
ја ва на Кон курс и пред ла га ње кан ди да та, у скла ду са утвр -
ђе ним критеријуми ма, из вр ши ће Ко ми си ја за из бор чла но -
ва Управ ног од бо ра Оп ште бол ни це Звор ник.

V

За спро во ђе ње ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу бли ке Срп ске.

VI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-381/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

687

На осно ву чла на 73. За ко на о здрав стве ној за шти ти
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09), чла -
на 18. За ко на о си сте му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на 7. За ко на о ми ни -
стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
25/03) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 14. мар та 2012.
го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ СТАН ДАР ДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 
ИЗ БОР И ИМЕ НО ВА ЊЕ ДИ РЕК ТО РА БОЛ НИ ЦЕ ЗА 
ФИ ЗИ КАЛ НУ МЕ ДИ ЦИ НУ И РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ 

“МЉЕ ЧА НИ ЦА” КО ЗАР СКА ДУ БИ ЦА

I

Овом од лу ком бли же се утвр ђу ју стан дар ди и крите-
ријуми за из бор и име но ва ње ди рек то ра Бол ни це за фи зи -
кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју “Мље ча ни ца” Ко зар ска
Ду би ца.

Под критеријуми ма за из бор и име но ва ње из прет ход -
ног ста ва сма тра ју се сте пен обра зо ва ња, струч но зна ње,
рад но ис ку ство, као и дру ги усло ви и стан дар ди утвр ђе ни
овом од лу ком.

II

Кан ди да ти за функ ци ју из тач ке I ове од лу ке, по ред
усло ва про пи са них За ко ном о ми ни стар ским, вла ди ним и
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дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске, мо ра ју ис пу ња ва -
ти оп ште и по себ не критеријуме и усло ве утвр ђе не овом
од лу ком.

Оп шти усло ви:

- да су др жа вља ни Ре пу бли ке Срп ске или Бо сне и Хер -
це го ви не,

- да су ста ри ји од 18 го ди на,

- да ни су от пу ште ни из др жав не слу жбе на осно ву ди -
сци плин ске мје ре, на би ло ко јем ни воу вла сти у Бо сни и
Хер це го ви ни или ен ти те ти ма, у пе ри о ду од три го ди не
при је да на об ја вљи ва ња кон кур са,

- да ни су осу ђи ва ни за кри вич но дје ло, при вред ни пре -
ступ или пре кр шај за по вре ду про пи са о при вред ном или
фи нан сиј ском по сло ва њу ко ји их чи ни не по доб ним за оба -
вља ње ду жно сти у на ве де ном ор га ну,

- да се про тив њих не во ди кри вич ни по сту пак и

- да се на њих не од но си члан IX став 1. Уста ва БиХ.

По себ ни усло ви:

- док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста фи зи кал не ме ди ци не
и ре ха би ли та ци је или док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста (ин -
те гри са ни сту диј 360 ECTS бо до ва), ди пло ми ра ни еко но -
ми ста (пр ви ци клус 240 ECTS бо до ва) или ди пло ми ра ни
прав ник (пр ви ци клус 240 ECTS бо до ва),

- по треб но струч но зна ње из обла сти ме наџ мен та у
здрав ству,

- 5 (пет) година рад ног ис ку ства од сти ца ња зва ња,

- по сје до ва ње ру ко во де ћих и ор га ни за ци о них спо соб -
но сти, до ка за ни ре зул та ти и успјех при оба вља њу ра ни јих
ру ко вод них функ ци ја,

- про грам ра да и раз во ја здрав стве не уста но ве и

- евен ту ал на еду ка ци ја из ме наџ мен та.

III

Ди рек то ра, на осно ву спро ве де ног јав ног кон кур са и
при је дло га ко ми си је за из бор, име ну је Вла да Ре пу бли ке
Срп ске.

Ко ми си ју за из бор име ну је Вла да Ре пу бли ке Срп ске, у
скла ду са критеријуми ма утвр ђе ним овом од лу ком.

IV

У ко ми си ју за из бор име но ва ће се ли ца ко ја има ју про -
фе си о нал но зна ње на истом или ви шем ни воу за ко ји се
спро во ди по сту пак, те ли ца ко ја су упо зна та са од ред ба ма
За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи ма
Ре пу бли ке Срп ске.

Ко ми си ју за из бор чи ни пет чла но ва, од ко јих су три
чла на др жав ни слу жбе ни ци Вла де Ре пу бли ке Срп ске и
Ми ни стар ства, ко ји по зна ју област здрав стве не за шти те,
док су оста ла два чла на та ко ђе по зна ва о ци на ве де не про -
бле ма ти ке.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-541/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 73. За ко на о здрав стве ној за шти ти
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09) чла -
на 18. За ко на о си сте му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на 8. За ко на о ми ни -
стар ским, вла ди ним и ду гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03) и
чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 14. мар та 2012. го ди не,
д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА ИЗ БОР И

ИМЕ НО ВА ЊЕ ДИ РЕК ТО РА БОЛ НИ ЦЕ ЗА ФИ ЗИ КАЛ НУ

МЕ ДИ ЦИ НУ И РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ “МЉЕ ЧА НИ ЦА” 

КО ЗАР СКА ДУ БИ ЦА

I

Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње ди -
рек то ра Бол ни це за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци -
ју “Мље ча ни ца” Ко зар ска Ду би ца.

II

Оп шти и по себ ни усло ви и критеријуми за из бор и
име но ва ње ди рек то ра Бол ни це за фи зи кал ну ме ди ци ну и
ре ха би ли та ци ју “Мље ча ни ца” Ко зар ска Ду би ца про пи са ни
су Од лу ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске о утвр ђи ва њу стан -
дар да и критеријума за из бор и име но ва ње ди рек то ра Бол -
ни це за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју “Мље ча ни -
ца” Ко зар ска Ду би ца.

III

Рок за под но ше ње при ја ва на Кон курс из тач ке I је 15
да на од да на рас пи си ва ња Јав ног кон кур са.

Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње ди рек то ра Бол ни -
це за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју “Мље ча ни ца”
Ко зар ска Ду би ца об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске” и днев ном ли сту “Глас Срп ске”.

IV

По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи пре глед при спје лих при -
ја ва на Кон курс и пред ла га ње кан ди да та, у скла ду са утвр -
ђе ним критеријуми ма, из вр ши ће Ко ми си ја за из бор ди рек -
то ра Бол ни це за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју
“Мље ча ни ца” Ко зар ска Ду би ца.

V

За спро во ђе ње ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу бли ке Срп ске.

VI

Од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња
у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-540/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 16. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О РАС ПО РЕ ДУ СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству по љо при вре де, шу -
мар ства и во до при вре де (ор га ни за ци о ни код 1546) на ра -
спо ред сред ста ва, са по зи ци је 415200 - те ку ћи грант По љо -
при вред ном ин сти ту ту Ре пу бли ке Срп ске, за 2012. го ди ну,
у укуп ном из но су од 700.000,00 КМ.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке ће се рас по ре ди ти за
сље де ће на мје не:

- су фи нан си ра ње тро шко ва ма те ри ја ла, го ри ва и енер -
ги је, у из но су од 130.000,00 КМ,

- су фи нан си ра ње тро шко ва бру то за ра да и оста лих нак -
на да за по сле них на ре а ли за ци ји про грам ских дје лат но сти,
у из но су од 300.000,00 КМ,
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- су фи нан си ра ње тро шко ва про из вод них услу га, у
изно су од 60.000,00 КМ,

- су фи нан си ра ње не ма те ри јал них тро шко ва, у из но су
од 10.000,00 КМ,

- су фи нан си ра ње ре кон струк ци је и до град ње по слов не
згра де По љо при вред ног ин сти ту та Ре пу бли ке Срп ске, у
из но су од 200.000,00 КМ.

III

За ду жу је се Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства
и во до при вре де да до не се пра вил ник о на чи ну и усло ви ма
ко ри шће ња сред ста ва су фи нан си ра ња По љо при вред ног
ин сти ту та Ре пу бли ке Срп ске за 2012. го ди ну.

IV

За ду жу је се По љо при вред ни ин сти тут Ре пу бли ке Срп -
ске, као ко ри сник сред ста ва, да Ми ни стар ству по љо при -
вре де, шу мар ства и во до при вре де до ста ви квар тал но из вје -
штај о на мјен ском утро шку сред ста ва.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-596/12 Предсједник
16. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 8. мар та 2012. го -
ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ ИН ТЕ РЕ СА

I

Утвр ђу је се да је од оп штег ин те ре са уре ђе ње де сне
оба ле ри је ке Тре би шњи це и ре гу ла ци ја во до то ка у Тре би -
њу, па се у ту свр ху мо же из вр ши ти пот пу на екс про при ја -
ци ја не крет ни на озна че них као:

- к.ч. бр. 812/3, Ора ни ца Пи је сак у по вр ши ни од 114 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 1137 СП Го ри ца, су вла сни штво Ту па ња -
нин (Ми тар) Са ва са ди је лом 19/60, Бо кић (Пе ро) Гој ка са ди -
је лом 19/60, Бер до вић (Вла до, Ту па ња нин) Ма ре са ди је лом
10/60, Ту па ња нин (Вла до) Бо ри ке са ди је лом 10/60 и Ми шко -
вић (кћи Љу би це) Љи ља не са ди је лом 2/60, што од го ва ра не -
крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 1743/9 Ри је ка Тре би шњи -
ца, упи са на у по сје дов ном ли сту број 152 КО Го ри ца 1, ко ри -
сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 811/3, Ора ни ца Бла це у по вр ши ни од 123 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 1074 СП Го ри ца, су вла сни штво Хам -
зић (Ра ма дан) Хај ру ди на из Ба ње Лу ке са ди је лом 2/7, Хам -
зић (Ра ма дан) Ибра хи ма из Ба ње Лу ке са ди је лом 1/7, Хам -
зић (Ра ма дан) Узе и ра из Јај ца са ди је лом 2/7, Ра шид бе го -
вић рођ. Хам зић Сел ви је из Гра ча ни це са ди је лом 1/7 и Пи -
рић рођ. Хам зић За ри фе из Тре би ња са ди је лом 1/7, што
од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 1743/12, Ри -
је ка Тре би шњи ца упи са на у по сје дов ном ли сту број 152
КО Го ри ца 1, ко ри сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди је -
лом 1/1;

- к.ч. бр. 811/1, Ли ва да Бла це у по вр ши ни од 60 м², упи -
са на у зк. ул. бр. 1199 СП Го ри ца, др жав на сво ји на са ди је -
лом 1/1, пра во ко ри шће ња у ко рист За де Хе биб удо ве Му -
ја из Гац ка са ди је лом 1/1, што од го ва ра к.ч. бр. 1743/15
упи са на у по сје дов ном ли сту број 152 КО Го ри ца 1, ко ри -
сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 811/7, Ли ва да Бла це у по вр ши ни од 2 м², упи -
са на у зк. ул. бр. 1199 СП Го ри ца, др жав на сво ји на са ди је -
лом 1/1, пра во ко ри шће ња у ко рист За де Хе биб удо ве Му -

ја из Гац ка са ди је лом 1/1, што од го ва ра не крет ни на ма
озна че ним као к.ч. бр. 1473/2 упи са на у по сје дов ном ли сту
број 208 КО Го ри ца 1, по сјед Хе биб Му ја Сал ка из Тре би -
ња са ди је лом 1/3 и Хе биб уд. Сај та Ха сни је р. Ба шић из
Тре би ња са ди је лом 2/3;

- к.ч. бр. 755/5, Ри је ка, ри је ка Тре би шњи ца у по вр ши -
ни од 161 м², јав но до бро, упи са на у зк. ул. бр. 36 СП Го ри -
ца што од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр.
1743/20 ри је ка Тре би шњи ца, упи са на у по сје дов ном ли сту
број 152 КО Го ри ца 1 са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 755/9, Ри је ка Тре би шњи ца у по вр ши ни од 236
м², јав но до бро, упи са на у зк. ул. бр. 36 СП Го ри ца што од го -
ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 1743/21 Ри је ка
Тре би шњи ца, упи са на у по сје дов ном ли сту број 152 КО Го -
ри ца 1, ко ри сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 755/7, Ри је ка, ри је ка Тре би шњи ца у по вр ши -
ни од 249 м², упи са на у зк. ул. бр. 36 СП Го ри ца, јав но до -
бро, што од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр.
1483/4, Ли ва да Бла ца Оме ра гу ша упи са на у по сје дов ном
ли сту број 146 КО Го ри ца 1, по сјед Ди зда ре вић Ху сни је
Ибре са ди је лом ½ и Ди зда ре вић Ху сни је Му ри са са ди је -
лом ½;

- к.ч. бр. 805/2, Па шњак Ја сна у по вр ши ни од 184 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 927 СП Го ри ца, др жав на сво ји на са
ди је лом 1/1, ор ган упра вља ња СО Тре би ње, што од го ва ра
не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 1743/24 ри је ка Тре би -
шњи ца упи са на у по сје дов ном ли сту број 152 КО Го ри ца 1,
ко ри сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 804/7, Ви но град Ба шча у по вр ши ни од 14 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 1206 СП Го ри ца, др жав на сво ји на са
ди је лом 1/1, пра во ко ри шће ња Хи дро е лек тра не на Тре би -
шњи ци - по гон ХЕТ са ди је лом 1/1, што од го ва ра не крет -
ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 1743/26 ри је ка Тре би шњи ца,
упи са на у по сје дов ном ли сту број 152 КО Го ри ца 1, ко ри -
сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 804/8, Па шњак Ба шча у по вр ши ни од 128 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 269 СП Го ри ца, др жав на сво ји на са
ди је лом 1/1, пра во ко ри шће ња Хи дро е лек тра не на Тре би -
шњи ци - Тре би ње са ди је лом 1/1, што од го ва ра не крет ни -
на ма озна че ним као к.ч. бр. 1743/29 ри је ка Тре би шњи ца,
упи са на у по сје дов ном ли сту број 152 КО Го ри ца 1, ко ри -
сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 811/13, Ли ва да Бла це у по вр ши ни од 4 м², упи -
са на у зк. ул. бр. 952 СП Го ри ца, су вла сни штво Ар сла на -
гић (рођ. Ди зда ре вић) Ме ве из Тре би ња са ди је лом 1/3, Ди -
зда ре вић (Му јо) Ха ни фе из Тре би ња са ди је лом 1/3 и Ба бо -
вић (рођ. Ди зда ре вић) Ари фе-Еми не из Тре би ња са ди је -
лом 1/3, што од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр.
1743/18 ри је ка Тре би шњи ца упи са на у по сје дов ном ли сту
број 152 КО Го ри ца 1, ко ри сник Дру штве на сво ји на - Во де
са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 810/3, Ора ни ца Бла ца у по вр ши ни од 2 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 670 СП Го ри ца, вла сни штво Ву чу ре -
вић рођ. Ба бић (Мар ко) Ру же из Би ле ће-Ко ри та са ди је лом
½ и Муј да но вић (Ва со) Цви је те из Брч ког са ди је лом ½,
што од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 1743/19
ри је ка Тре би шњи ца упи са на у по сје дов ном ли сту број 152
КО Го ри ца 1, ко ри сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди је -
лом 1/1;

- к.ч. бр. 809/3, Ора ни ца Оме ра ги на ба шча у по вр ши ни
од 86 м², упи са на у зк. ул. бр. 474 СП Го ри ца, су вла сни -
штво Ва куф џа ми је из Тре би ња са ди је лом 1/7, Ди зда ре вић
(Ху сни ја) Ибра из Са ра је ва са ди је лом 5/14, Ди зда ре вић
(Ху сни ја) Му ри са из Тре би ња са ди је лом 5/14 и Шу ка ло
(Ха сан) Нер ми не из Са ра је ва са ди је лом 1/7, што од го ва ра
не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 1483/6 ли ва да Бла ца
Оме ра гу ша упи са на у по сје дов ном ли сту број 146 КО Го -
ри ца 1, по сјед Ди зда ре вић Ху сни је Ибра са ди је лом ½ и
Ди зда ре вић Ху сни је Му ри са са ди је лом ½;

- к.ч. бр. 810/4, Ора ни ца Бла ца у по вр ши ни од 12 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 670 СП Го ри ца, су вла сни штво Ву чу -
ре вић рођ. Ба бић (Мар ко) Ру же из Би ле ће-Ко ри та са ди је -
лом ½ и Муј да но вић (Ва со) Цви је те из Брч ког са ди је лом
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½, што од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр.
1481/2 ли ва да Бла це упи са на у по сје дов ном ли сту број 977
КО Го ри ца 1, по сјед Ба бо вић Су ља Изе та из Тре би ња са
ди је лом 5/6 и Ба бо вић Ну сре та из Тре би ња са ди је лом 1/6;

- к.ч. бр. 810/2, Ора ни ца Бла ца у по вр ши ни од 8 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 670 СП Го ри ца, су вла сни штво Ву чу -
ре вић рођ. Ба бић (Мар ко) Ру же из Би ле ће-Ко ри та са ди је -
лом ½ и Муј да но вић (Ва со) Цви је те из Брч ког са ди је лом
½, што од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр.
1480/3 ли ва да Бла це упи са на у по сје дов ном ли сту број 205
КО Го ри ца 1, по сјед Хам зић Мех ме да Аде ма са ди је лом ½
и Ју суф бе го вић Мех ме да Би се ре из Дан ске са ди је лом ½;

- к.ч. бр. 811/9, Ли ва да Бла це у по вр ши ни од 13 м², упи -
са на у зк. ул. бр. 952 СП Го ри ца, су вла сни штво Ар сла на -
гић рођ. Ди зда ре вић Ме ве са ди је лом 1/3, Ди зда ре вић (Му -
јо) Ха ни фе са ди је лом 1/3 и Ба бо вић рођ. Ди зда ре вић Ари -
фе-Еми не са ди је лом 1/3, што од го ва ра к.ч. бр. 1743/17
Рије ка Тре би шњи ца упи са на у по сје дов ном ли сту број 152
КО Го ри ца 1, ко ри сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди је -
лом 1/1;

- к.ч. бр. 811/11, Ли ва да Бла це-ха уз у по вр ши ни од 2 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 952 СП Го ри ца, су вла сни штво Ар сла -
на гић рођ. Ди зда ре вић Ме ве из Тре би ња са ди је лом 1/3,
Ди зда ре вић (Му јо) Ха ни фе из Тре би ња са ди је лом 1/3 и
Ба бо вић рођ. Ди зда ре вић Ари фе-Еми не из Тре би ња са ди -
је лом 1/3, што од го ва ра не крет ни на ма упи са ним у по сје -
дов ном ли сту број 152 КО Го ри ца 1, ко ри сник Дру штве на
сво ји на - Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 813/3, Пут, пут у по вр ши ни од 17 м², упи са на
у зк. ул. бр. 36 СП Го ри ца, јав но до бро, што од го ва ра к.ч.
бр. 1743/6 Ри је ка Тре би шњи ца, упи са на у по сје дов ном ли -
сту број 152 КО Го ри ца 1, ко ри сник Дру штве на сво ји на -
Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 755/5 Ри је ка, ри је ка Тре би шњи ца у по вр ши ни
од 161 м², упи са на у зк. ул. бр. 36 СП Го ри ца, јав но до бро,
што од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 1743/20,
упи са на у по сје дов ни лист број 152 КО Го ри ца 1, ко ри сник
Дру штве на сво ји на - Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 755/7, Ри је ка Тре би шњи ца у по вр ши ни од 249
м², упи са на у зк. ул. бр. 36 СП Го ри ца, јав но до бро, што од -
го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 1483/4 ли ва да
Бла ца Оме ра гу ша, упи са на у по сје дов ном ли сту број 146
КО Го ри ца 1, по сјед Ди зда ре вић Ху сни је Ибра са ди је лом
½ и Ди зда ре вић Ху сни је Му ри са са ди је лом ½;

- к.ч. бр. 5475/7, Па шњак ли ва да Бла це у по вр ши ни од
71 м², упи са на у зк. ул. бр. 2886 СП Тре би ње, др жав на сво -
ји на са ди је лом 1/1, пра во ко ри шће ња Оме ра Ди зда ре ви ћа
си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Ра ми за Ди зда ре ви -
ћа си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Мир са да Ди зда -
ре ви ћа си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼ и Ази за Ди -
зда ре ви ћа си на Мах му та из Тре би ња са ди је лом ¼, што од -
го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 773/5 ли ва да
Бла це, упи са на у по сје дов ном ли сту број 311 КО Тре би ње
1, по сјед Ди зда ре вић Ма ха Оме ра са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 5475/10, Па шњак ли вада Бла це у по вр ши ни од
67 м², упи са на у зк. ул. бр. 2886 СП Тре би ње, др жав на сво -
ји на са ди је лом 1/1, пра во ко ри шће ња Оме ра Ди зда ре ви ћа
си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Ра ми за Ди зда ре ви -
ћа си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Мир са да Ди зда -
ре ви ћа си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼ и Ази за Ди -
зда ре ви ћа си на Мах му та из Тре би ња са ди је лом ¼, што од -
го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 773/8 ли ва да
Бла це, упи са на у по сје дов ном ли сту број 312 КО Тре би ње
1, по сјед Ди зда ре вић Ма ха Ра ми за са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 5475/13, Па шњак ли ва да Бла це у по вр ши ни од
79 м², упи са на у зк. ул. бр. 2886 СП Тре би ње, др жав на сво -
ји на са ди је лом 1/1, пра во ко ри шће ња Оме ра Ди зда ре ви ћа
си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Ра ми за Ди зда ре ви -
ћа си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Мир са да Ди зда -
ре ви ћа си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼ и Ази за Ди -
зда ре ви ћа си на Мах му та из Тре би ња са ди је лом ¼, што од -
го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 773/11 ли ва да
Бла це, упи са на у по сје дов ном ли сту број 308 КО Тре би ње

1, по сјед Де о вић Вил да не рођ. Ди зда ре вић са ди је лом ½ и
Укић рођ. Ди зда ре вић Са не ле из Швед ске са ди је лом ½;

- к.ч. бр. 5475/16, Ли ва да Бла це у по вр ши ни од 62 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 2886 СП Тре би ње, др жав на сво ји на са
ди је лом 1/1, пра во ко ри шће ња Оме ра Ди зда ре ви ћа си на
Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Ра ми за Ди зда ре ви ћа си -
на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Мир са да Ди зда ре ви -
ћа си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼ и Ази за Ди зда ре -
ви ћа си на Мах му та из Тре би ња са ди је лом ¼, што од го ва -
ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 772/4 ли ва да Бла це
упи са на у по сје дов ном ли сту број 310 КО Тре би ње 1, по -
сјед Ди зда ре вић Ма ха Мир са да из Тре би ња са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 5475/18, Ли ва да Бла це у по вр ши ни од 11 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 2886 СП Тре би ње, др жав на сво ји на са
ди је лом 1/1, пра во ко ри шће ња Оме ра Ди зда ре ви ћа си на
Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Ра ми за Ди зда ре ви ћа си -
на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼, Мир са да Ди зда ре ви -
ћа си на Мах му та из Го ри це са ди је лом ¼ и Ази за Ди зда ре -
ви ћа си на Мах му та из Тре би ња са ди је лом ¼, што од го ва -
ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 774/5 ли ва да Бла це
упи са на у по сје дов ном ли сту број 306 КО Тре би ње 1, по -
сјед Дер во вић Му ста фе Мур те рођ. Ар сла на гић са ди је лом
1/1;

- к.ч. бр. 5475/4, Па шњак Бла це у по вр ши ни од 231 м²,
упи са на зк. ул. бр. 2272 СП Тре би ње, др жав на сво ји на са
ди је лом 1/1, пра во ко ри шће ња Ха са на Ар сла на ги ћа си на
Муј ко ва из Гра ди не са ди је лом 1/1, што од го ва ра не крет ни -
на ма озна че ним као к.ч. бр. 774/2 ли ва да Бла це, упи са на у
по сје дов ном ли сту број 306 КО Тре би ње 1, по сјед Дер во -
вић Му ста фе Мур те рођ. Ар сла на гић са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 5475/20, Ли ва да Бла це у по вр ши ни од 38 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 2267 СП Тре би ње, др жав на сво ји на са
ди је лом 1/1, пра во ко ри шће ња Аби де Ар сла на гић рођ. Ди -
зда ре вић из Гра ди не, Тре би ње, са ди је лом 1/1, што од го ва -
ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 774/6 ли ва да Бла -
це, упи са на у по сје дов ном ли сту број 306 КО Тре би ње 1,
по сјед Дер во вић Му ста фе Мур те рођ. Ар сла на гић са ди је -
лом 1/1;

- к.ч. бр. 1630/25, Ри је ка Тре би шњи ца у по вр ши ни од 8
м², упи са на у зк. ул. бр. 19 СП Тре би ње, јав но до бро, што
од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр. 2522/3 ри је -
ка Тре би шњи ца, упи са на у по сје дов ном ли сту број 323 КО
Тре би ње 1, Дру штве на сво ји на - Во де са ди је лом 1/1;

- к.ч. бр. 5473/2, Па шњак Бла це у по вр ши ни од 98 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 20 Тре би ње, др жав на сво ји на са ди је -
лом 1/1, што од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као к.ч. бр.
776/2 по ток Ка нал Бла це, упи са на у по сје дов ном ли сту 323
КО Тре би ње 1, ко ри сник Дру штве на сво ји на - Во де са ди -
је лом 1/1,

- к.ч. бр. 5473/4, Па шњак Бла це у по вр ши ни од 191 м²,
упи са на у зк. ул. бр. 3201 СП Тре би ње, др жав на сво ји на са
ди је лом 1/1, што од го ва ра не крет ни на ма озна че ним као
к.ч. бр. 777/5 њи ва Бла це, упи са на у по сје дов ном ли сту
број 1017 КО Тре би ње 1, ко ри сник Дру штве на сво ји на СО
Тре би ње са ди је лом 1/1.

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Оп шти на Тре би ње.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-527/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

691

На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. марта 2012. го -
ди не,  д о  н и ј е л а ј е
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ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ ИН ТЕ РЕ СА

I

Утвр ђу је се да је од оп штег ин те ре са из град ња кол ског
пу та у Но вом Гра ду, па се у ту свр ху мо же из вр ши ти пот -
пу на екс про при ја ци ја не крет ни на озна че них као:

- дио к.ч. бр. 221/1 у по вр ши ни од 60 м², упи са на у Пл.

бр. 1352 к.о. Но ви Град на име по сјед ни ка: Пањ ко вић (Пе -

ро) Ан ђел ка са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го -

ва ра ди је лу к.ч. бр. 6/63 у по вр ши ни од 60 м², упи са на у зк.

ул. бр. 619 к.о. Но ви Град, вла сни штво Пањ ко вић (Пе ро)

Ан ђел ке.

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Опш тинa Но ви Град.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-386/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

692

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 67. став 3. и чла на 68. За ко на о по ре ском по -
ступ ку Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 102/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 16. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ПРИ ХВА ТА ЊУ ИМО ВИ НЕ УСТУ ПЉЕ НЕ 

РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ

I

При хва та ју се ства ри-ро ба пре не се на у сво ји ну Ре пу -

бли ке Срп ске, у укуп ној ври јед но сти од 22.444,59 КМ, ко -

ја је за пли је ње на у по ступ ку при нуд не на пла те по Рје ше њу

По ре ске упра ве Под руч ни цен тар Ба ња Лу ка број:

06/1.02/0702/3-457-9390/11-ЈР, од 21. септембра 2011. го ди -

не, код по ре ског об ве зни ка - ду жни ка ДОО “ВБ тренд” из

Лак та ша, Ка ра ђор ђе ва бб, ЈИБ-4402100320008.

II

Пре не се не ства ри ни су про да те на пр вој и дру гој ли ци -
та ци ји, ни ти на ди рект ној про да ји одр жа ним 5. децембра
2011. го ди не, од но сно 15. децембра 2011. го ди не, јер ни је
би ло за ин те ре со ва них ку па ца.

Вр ста ро бе ко ја се усту па, ње на ко ли чи на, ци је на и
ври јед ност да ти су у по пи сним ли ста ма ко је су са став ни
дио ове од лу ке.

Ства ри ни су оп те ре ће не.

III

По ре ском об ве зни ку-ду жни ку ума њу је се оба ве за за
јед ну тре ћи ну из но са про ци је ње них ства ри пре не се них Ре -
пу бли ци Срп ској.

Ства ри из тач ке I ове од лу ке ста вљају се на рас по ла га -
ње Цр ве ном кр сту Ре пу бли ке Срп ске, Па ле, До бро во љних
да ва ла ца кр ви 10.

IV

Одје ље ње за по ре ске об ве зни ке, кон тро лу и на пла ту ће,
на осно ву рје ше ња о пре но су ства ри на Ре пу бли ку Срп ску
и ове од лу ке, на ло жи ти да се из вр ше од го ва ра ју ћа књи же -
ња у по ре ском књи го вод ству.

V

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се По ре ска упра ва

Ре пу бли ке Срп ске Под руч ни цен тар Ба ња Лу ка.

VI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-491/12 Предсједник
16. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 67. став 3. и чла на 68. За ко на о по ре ском по -
ступ ку Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 102/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, сјед ни ци
од 8. мар та 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРИ ХВА ТА ЊУ СТВА РИ ПРЕ НЕ СЕ НИХ У СВО ЈИ НУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

При хва та ју се ства ри-ро ба пре не се на у сво ји ну Ре пу -
бли ке Срп ске, у укуп ној ври јед но сти од 12.750,00 КМ, ко -
ја је за пли је ње на у по ступ ку при нуд не на пла те по Рје ше њу
По ре ске упра ве ПЦ Би је љи на, број: 06/1.05/0702/3-457.6-
52/10, од 22. јануара 2010. го ди не, код по ре ског об ве зни ка
- ду жни ка ДОО “Тимб комерц” из Би је љи не, Па вло вића
пут бб, ЈИБ: 4400359740002.

II

Пре не се не ства ри ни су про да те на пр вој, дру гој и тре -

ћој ли ци та ци ји, одр жа ним 13. ав гу ста 2010. го ди не у 12,00

ча со ва, 13. августа 2010. го ди не у 13,00 ча со ва и 27. ав гу -

ста 2010. го ди не у 12,00 ча со ва, јер ни је би ло за ин те ре со -

ва них ку па ца.

Вр ста ства ри-ро бе ко ја се усту па, ње на ко ли чи на, ци је -

на и ври јед ност да ти су у по пи сним ли ста ма ко је су са став -

ни дио ове од лу ке.

Ства ри ни су оп те ре ће не.

III

По ре ском об ве зни ку-ду жни ку ума њу је се оба ве за за

јед ну тре ћи ну из но са про ци је ње них ства ри пре не се них Ре -

пу бли ци Срп ској. Ства ри из тач ке I ове од лу ке ста вља ју се

на рас по ла га ње Цен тру за со ци јал ни рад Би је љи на.

IV

Одје ље ње за по ре ске об ве зни ке, кон тро лу и на пла ту ће,

на осно ву рје ше ња о пре но су ства ри на Ре пу бли ку Срп ску

и ове од лу ке, на ло жи ти да се из вр ше од го ва ра ју ћа књи же -

ња у по ре ском књи го вод ству.

V

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се По ре ска упра ва

Ре пу бли ке Срп ске Под руч ни цен тар Би је љи на.

VI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-521/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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ПО ПИС ИМО ВИ НЕ КО ЈА СЕ УСТУ ПА

Ред.        Назив - врста имовине Јед.                                                   Цијена                                           Вријед.              лиц
бр.              која се лицитира                    мјере          кол.                                    КМ                                                КМ

1. Сто кон фе рен циј ски Ambyen ta 
ди мен зи ја 3,00 x 1,25 x 0,75 м ком. 1 300,00 300,00 1

2. Сто кон фе рен циј ски Ambyen ta 
ди мен зи ја 2,04 x 1,10 x 0,75 м ком. 1 300,00 300,00 1

3. Сто кон фе рен циј ски Ambyen ta 
ди мен зи ја 1,19 x 0,06 x 0,43 м ком. 1 130,00 130,00 1

4. Сто ло ви за ра чу нар-кан це ла риј ски ком. 4 30,00 120,00 1

5. Сто 2,00 x 1,00 x 0,75 ком. 1 250,00 250,00 1

6. Ко жна гар ни ту ра дво сјед и дви је 
фо те ље Ambyen ta ди мен зи ја 
0,90 x 0,42 x 1,43 м ком. 1 550,00 550,00 1

7. Ор ма рић кан це ла риј ски Ambyen ta 
ди мен зи ја 0,90 x 0,42 x 1,43 м ком. 1 190,00 190,00 1

8. Сто ло ви за ра чу нар-кан це ла риј ски ком. 2 40,00 80,00 1

9 Ор мар кан це ла риј ски ше сто крил ни 
3,30 x 1,80 ком. 1 450,00 450,00 1

10. Ор мар кан це ла риј ски дво крил ни 
0,80 x 0,54 x 2,10 ком. 1 90,00 90,00 1

11. Сто кон фе рен циј ски 
3,30 x 1,70 x 0,75 ком. 1 300,00 300,00 1

12. Мил ти функ ци о нал ни уре ђај 
Ko nic Mi nolt Ma gi co lor pro iz. 2006 ком. 1 450,00 450,00 1

13. LCD mo ni tor LGL 1753S ком. 1 90,00 90,00 1

14. LCD mo ni tor LG Si mens ком. 2 75,00 150,00 1

15. Mo ni tor Pi lips 107E ком. 2 20,00 20,00 1

16. Ку ћи ште за ра чу нар ком. 6 50,00 300,00 1

17. Штам пач ла сер ски Sam sung 
ML 1610 ком. 1 100,00 100,00 1

18. Те ле фон ла сер ски мар ке Pi lips 
tip: La ser FAX 855 ком. 1 100,00 100,00 1

19. Ме тал на ка са дим. 
0,60 x 0,40 x 1,10 ком. 1 150,00 150,00 1

20. Сто ли це та па ци ра не ком. 8 35,00 280,00 1

21. Сто за ка фић ком. 1 60,00 60,00 1

22. Сто ли це за ка фић ком. 24 25,00 600,00 1

23. Сто ли це за шанк ком. 5 30,00 150,00 1

24. Рас хлад на витри на хо ри зон тал на 
без ста кла ду жи не 5 м 1 3.000,00 3.000,00 1

25. Рас хлад на витри на хо ри зон тал на 
без ста кла ду жи не 3,30 м ком. 1 2.700,00 2.700,00 1

26. Рас хлад на витри на хо ри зон тал на 
без ста кла ду жи не 3,30 ком. 1 1.800,00 1.800,00 1

Укуп на ври јед ност имо ви не 12.750,00
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На осно ву чла на 3. став 1. За ко на о про из вод њи на о ру -
жа ња и вој не опре ме (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 9/04),
Упут ства о про це ду ри из да ва ња до зво ла прав ним ли ци ма
за про из вод њу и ре монт на о ру жа ња и вој не опре ме, и на -
чи ну во ђе ња еви ден ци је у Цен трал ном ре ги стру (“Слу жбе -
ни гла сник БиХ”, број 36/04) и чла на 43. став 3. За ко на о
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 14. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

I

Да је се са гла сност при вред ном дру штву “Чајавец”
Про фе си о нал на елек тро ме ха ни ка а.д. у сте ча ју Ба ња Лу ка
за оба вља ње про из вод ње и ре мон та на о ру жа ња и вој не
опре ме, на нео гра ни че но ври је ме.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-502/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 8. мар та 2012. го -
ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДО ПУ НИ ОД ЛУ КЕ О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ 

ИН ТЕ РЕ СА

I

У Од лу ци Вла де Ре пу бли ке Срп ске о утвр ђи ва њу оп -
штег ин те ре са, број: 04/1-012-2-2452/10, од 2. децембра
2010. го ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
129/10) у тач ки I иза али не је 17. додаjе се но ва али не ја, ко -
ја гла си:

- к.ч. бр. 540/161, ора ни ца у по вр ши ни 186 м², упи са на
у зк. ул. бр. 2249 КО Ба ња Лу ка, дру штве на сво ји на, пра во
ко ри шће ња На род ног од бо ра Оп шти не Ба ња Лу ка са 1/1
ди је ла, што од го ва ра к.ч. бр. 636/2, њи ва 2. кла се у по вр -
ши ни од 186 м², упи са на у Пл. бр. 1407 КО Ба ња Лу ка 6,
по сјед Ла лић (Са ве) Гој ка са 1/1 ди је ла.



II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-531/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 6. став 6. За ко на о кон це си ја ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 21. мар та 2012. го ди -
не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ ЗА ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊЕ 

ДИ РЕКТ НОГ УГО ВО РА

1. Да је се са гла сност за за кљу чи ва ње Ди рект ног уго во -
ра у ве зи са кон це си ја ма за из град њу и ко ри шће ње “Тер мо -
е лек тра не Ста на ри”, за екс пло а та ци ју угља на ле жи шти ма
“Ра шко вац”, “Дра га лов ци” и “Остру жња” у Ста на ри ма,
оп шти на До бој, за екс пло а та ци ју пит ке и ин ду стриј ске во -
де на ле жи шту “Дра га лов ци” оп шти на До бој.

2. За за кљу чи ва ње Ди рект ног уго во ра из тач ке 1. овог
рје ше ња овла шћу је се др Жељ ко Ко ва че вић, ми ни стар
инду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-611/12 Предсједник
21. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 6. став 6. За ко на о кон це си ја ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 21. мар та 2012. го ди -
не, д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА АНЕКС УГОВОРA О

КОН ЦЕ СИ ЈИ ЗA КО РИ ШЋЕ ЊЕ–ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈУ

УГЉА НА ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НИМ ПО ЉИ МА ЛЕ ЖИ ШТА

“РА ШКО ВАЦ”, “ДРА ГА ЛОВ ЦИ” И “ОСТРУ ЖЊА” 

У СТА НА РИ МА, ОП ШТИ НА ДО БОЈ

1. Да је се са гла сност на Aнекс Уго во ра о кон це си ји за
ко ри шће ње–екс пло а та ци ју угља на екс пло а та ци о ним по -
љи ма ле жи шта “Ра шко вац”, “Дра га лов ци” и “Остру жња” у
Ста на ри ма, оп шти на До бој.

2. За за кљу чи ва ње Aнекса Уго во ра о кон це си ји из тач -
ке 1. овог рје ше ња овла шћу је се др Жељ ко Ко ва че вић, ми -
ни стар индустри је, енер ге ти ке и ру дар ства.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-612/12 Предсједник
21. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 6. став 6. За ко на о кон це си ја ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 21. мар та 2012. го ди -
не,   д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА АНЕКС III УГОВОРA 
О КОН ЦЕ СИ ЈИ ЗA ИЗ ГРАД ЊУ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ 

“ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ СТА НА РИ”

1. Да је се са гла сност на Aнекс III Уго во ра о кон це си ји
за из град њу и ко ри шће ње “Тер мо е лек тра не Ста на ри” у
Ста на ри ма.

2. За за кљу чи ва ње Aнекса III Уго во ра о кон це си ји из
тач ке 1. овог рје ше ња овла шћу је се др Жељ ко Ко ва че вић,
ми ни стар индустри је, енер ге ти ке и ру дар ства.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-613/12 Предсједник
21. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 6. став 6. За ко на о кон це си ја ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 21. мар та 2012. го ди -
не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА АНЕКС II УГОВОРA О
КОН ЦЕ СИ ЈИ ЗA ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ И ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈУ

ПИТ КЕ И ИН ДУ СТРИЈ СКЕ ВО ДЕ НА ЛЕ ЖИ ШТУ 
“ДРА ГА ЛОВ ЦИ”, ОП ШТИ НА ДО БОЈ

1. Да је се са гла сност на Aнекс II Уго во ра о кон це си ји зa
ис тра жи ва ње и екс пло а та ци ју пит ке и ин ду стриј ске во де
на ле жи шту “Дра га лов ци” оп шти на До бој.

2. За за кљу чи ва ње Aнекса II Уго во ра о кон це си ји из
тач ке 1. овог рје ше ња овла шћу је се др Жељ ко Ко ва че вић,
ми ни стар индустри је, енер ге ти ке и ру дар ства.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-614/12 Предсједник
21. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 33. став 2. За ко на о екс про при ја ци ји
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 8. мар та
2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. Вла да Ре пу бли ке Срп ске са гла сна је да се ко ри сни ку

екс про при ја ци је, при је ис пла те на кна де ра ни јем вла сни ку,
а у свр ху из град ње са о бра ћај ни це у мје сту Ча тр ња, оп шти -
на Гра ди шка, до зво ли сту па ње у по сјед не по крет но сти
озна че не као:

- к.ч. бр. 596/13, “При ступ ни пут” њи ва 3. кла се, по вр -
ши не 500 м² и њи ва 4. кла се по вр ши не 225 м², упи са на у
Пл. бр. 341 КО Ча тр ња на име Пе ри шић (Рај ка) Но вак са ½
ди је ла и Пе ри шић (Рај ка) Ми ли во је са ½ ди је ла, ствар но и
фак тич ко вла сни штво Пе ри шић (Рај ка) Но вак са ½ ди је ла,
Пе ри шић (Ми ли во ја) Би ља не са ¼ ди је ла и Пе ри шић (Ми -
ли во ја) Ма ре са ¼ ди је ла.

2. При је пре да је у по сјед екс про при са них не по крет но -
сти пр во сте пе ни ор ган ће обез би је ди ти све до ка зе ко ји су
по треб ни за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са не не по -
крет но сти.

3. Ту жба под не се на про тив овог рје ше ња не од ла же ње -
го во из вр ше ње.
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4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-414/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 33. став 3. За ко на о екс про при ја ци ји
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 8. мар та
2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. Вла да Ре пу бли ке Срп ске са гла сна је да се ко ри сни ку

екс про при ја ци је, при је ко нач но сти рје ше ња о екс про при ја -
ци ји, а у свр ху из град ње од вод них ка на ла на ауто-пу ту Гра -
ди шка - Ба ња Лу ка, до зво ли сту па ње у по сјед не по крет но -
сти озна че не као:

- к.ч. бр. 101/2 (н.п.796/2) зв. “По љи це”, њи ва 3. кла се
у по вр ши ни од 844 м², упи са на у зк. ул. бр. 6 КО Ко ба тов -
ци, гдје је као су вла сник упи сан Пе ћа нац (Јо ва на) Ђу рађ са
1/24 су вла снич ка ди је ла и оста ли су вла сни ци са раз ли чи -
тим су вла снич ким ди је ло ви ма, а по ка та стар ском опе ра ту
упи са на у Пл. бр. 177 КО Ко ба тов ци као по сјед Пе ћа нац
(Јо ва на) Ми ла на са 1/1 ди је ла, а ствар но и фак тич ко вла -
сни штво Пе ћа нац (Рај ко) Зо ра на са 1/1 ди је ла.

2. При је пре да је у по сјед екс про при са них не по крет но -
сти пр во сте пе ни ор ган ће обез би је ди ти све до ка зе ко ји су
по треб ни за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са не не по -
крет но сти.

3. Ту жба под не се на про тив овог рје ше ња не од ла же ње -
го во из вр ше ње.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-415/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 33. став 3. За ко на о екс про при ја ци ји
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фе -
бруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. Вла да Ре пу бли ке Срп ске са гла сна је да се ко ри сни ку

екс про при ја ци је, при је ко нач но сти рје ше ња о екс про при ја -
ци ји, а у свр ху из град ње од вод них ка на ла на ауто-пу ту Гра -
ди шка - Ба ња Лу ка, до зво ли сту па ње у по сјед не по крет но -
сти озна че не као:

- к.ч. бр. 1015/3 зв. “Пот кућ ни ца”, ли ва да 3. кла се у по вр -
ши ни од 1233 м², упи са на у Пл. бр. 880 КО Ро ма нов ци, гдје
је као по сјед ник упи сан Ми ља но вић (Са ве) Жељ ко са са 1/1
ди је ла, његово ствар но и фак тич ко вла сни штво са 1/1 ди је ла.

2. При је пре да је у по сјед екс про при са них не по крет но -
сти пр во сте пе ни ор ган ће обез би је ди ти све до ка зе ко ји су
по треб ни за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са не не по -
крет но сти.

3. Ту жба под не се на про тив овог рје ше ња не од ла же ње -
го во из вр ше ње.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-595/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 156. ст. 2. и 3. За ко на о пен зиј ском и ин ва -
лид ском оси гу ра њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 134/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
14. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. Одо бра ва се упла та до при но са за пен зиј ско и ин ва -

лид ско оси гу ра ње за оси гу ра ни ке у бив шим др жав ним
пред у зе ћи ма, ак ци о нар ским дру штви ма и зе мљо рад нич -
ким за дру га ма, ко ји са ста жом оси гу ра ња за ко ји ће би ти
упла ћен до при нос ис пу ња ва ју усло ве за оства ри ва ње пра -
ва на ста ро сну пен зи ју до 31. де цем бра 2012. го ди не.

2. Упла та до при но са ће се из вр ши ти из сред ста ва за со -
ци јал но збри ња ва ње рад ни ка, на кон уса гла ша ва ња из но са
из ме ђу Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и Ко -
ми си је за со ци јал но збри ња ва ње рад ни ка.

3. За ду жу је се Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу -
ра ње да за об ве зни ке упла те до при но са, прав не сљед бе ни -
ке, од но сно оси гу ра ни ке, уко ли ко не ма об ве зни ка, об ја ви
јав ни по зив за ко ри шће ње на ве де них сред ста ва.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-550/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

704

На осно ву чла на 27. За ко на о кон це си ја ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 14. мар та 2012. го ди не,
д о н и ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА ЗА ДО ДЈЕ ЛУ 
КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА ОБА ВЉА ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ 

ПРО ИЗ ВОД ЊЕ НА ПОД РУЧ ЈУ ОП ШТИ НЕ БИ ЈЕ ЉИ НА

1. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за до дје лу кон це си је за ко -
ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта укуп не по вр ши не
12,6580 хек та ра на под руч ју оп шти не Би је љи на, ко је је
озна че но као: к.ч. бр. 1220/2 њи ва 5. кла се, по вр ши не
26739 m² и к.ч. бр. 1223/1 њи ва 5. кла се, по вр ши не 99841
m², обје упи са не у по сје дов ни лист број 898/1 у ка та стар -
ској оп шти ни Ље љен ча, ра ди оства ри ва ња пра ва оба вља ња
во ћар ско-ви но гра дар ске по љо при вред не про из вод ње.

2. Кон це си ја за оба вља ње по љо при вред не про из вод ње
на под руч ју оп шти не Би је љи на из тач ке 1. овог рје ше ња
до ди је ли ће се на осно ву јав ног по зи ва, у скла ду са од ред -
ба ма чл. 23. до 26. За ко на о кон це си ја ма (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09).

3. За ре а ли за ци ју овог рје ше ња за ду жу је се Ми ни стар -
ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-568/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 27. став 5. За ко на о кон це си ја ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и
92/09) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. мар та 2012. го -
ди не,  д о н и ј е л а  ј е
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Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА ЗА ДО ДЈЕ ЛУ 
КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ УГЉА НА ЛЕ ЖИ ШТИ МА

“БО ГУ ТО ВО СЕ ЛО” И “УГЉЕ ВИК ИС ТОК”, 
ОП ШТИ НА УГЉЕ ВИК

1. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за до дје лу кон це си је за ко -
ри шће ње угља на ле жи шти ма “Бо гу то во Се ло” и “Угље вик
Ис ток”, оп шти на Угље вик.

2. Кон це си ја за ко ри шће ње угља на ле жи шти ма из тач -
ке 1. овог рје ше ња до ди је ли ће се у скла ду са од ред ба ма
чла на 27а. став 2. За ко на о кон це си ја ма.

3. За ре а ли за ци ју овог рје ше ња за ду жу је се Ми ни стар -
ство ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-555/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у скла ду са За кључ ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске,
број: 04/1-012-2-3285/11, од 29. де цем бра 2011. го ди не,
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 8. мар та 2012. го -
ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ОД БО РА ПЛАТ ФОР МЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ
СРП СКЕ ЗА СМА ЊЕ ЊЕ РИ ЗИ КА ОД КА ТА СТРО ФА

1. Име ну је се Од бор Плат фор ме Ре пу бли ке Срп ске за
сма ње ње ри зи ка од ка та стро фа, у сље де ћем са ста ву:

1) Ан тон Ка си по вић, пот пред сјед ник Вла де Ре пу бли ке
Срп ске,

2) Алек сан дар Вра ње ше вић - Ми ни стар ство уну тра -
шњих по сло ва,

3) Ми лан ка Шо пин - Ми ни стар ство упра ве и ло кал не
са мо у пра ве,

4) Жељ ко Ћу лум - Ми ни стар ство фи нан си ја,

5) Вид Ко па ња - Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар -
ства и во до при вре де,

6) Ма ри ја Ђу кић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре,

7) Ми лан Ла ти но вић - Ми ни стар ство здра вља и со ци -
јал не за шти те,

8) Ми лан Цви јић - Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге -
ти ке и ру дар ства,

9) Јо ва на Чар кић - Ми ни стар ство за економске од но се
и ре ги о нал ну са рад њу,

10) мр Дра ган Јев тић - Ми ни стар ство за про стор но
уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,

11) На та ша Ко стић - Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ве за,

12) Ми ли мир До дер - Ре пу блич ка упра ва ци вил не за -
шти те,

13) Зо ран Бо жо вић - Ре пу блич ки хи дроме те о ро ло шки
за вод,

14) Ми ле Ме ђед - Ва тро га сни са вез Ре пу бли ке Срп ске,

15) Ми ро Ка лем - Спе ци ја ли зо ва на је ди ни ца ци вил не
за шти те за за шти ту и спа ша ва ње са ви си на,

16) Бо ри слав Тр ни нић - Спе ци ја ли зо ва на је ди ни ца ци -
вил не за шти те за за шти ту и спа ша ва ње на во ди и под во -
дом,

17) Ђо ко Ми хај ло вић - Цр ве ни крст Ре пу бли ке Срп ске.

2. За да так Од бо ра је:

- Из ра да соп стве не плат фор ме за сма ње ње ри зи ка од
ка та стро фа у скла ду са Ак ци о ним пла ном Хјо го оквир ног
пла на за дје ло ва ње у пе ри о ду 2012-2015. год.

- Обез бје ђе ње ускла ђе но сти ан га жо ва ња свих су бје ка -
та на свим ни во и ма, од ло кал не са мо у пра ве до др жав ног
ни воа у ци љу сма ње ња ри зи ка од ка та стро фа.

- Про цје на и утвр ђи ва ње свих вр ста ри зи ка, ко ри шће -
њем Про цје не угро же но сти Ре пу бли ке Срп ске од ка та стро -
фа.

- Де фи ни са ње и утвр ђи ва ње нај бо љег на чи на од го во ра
на уоче не при јет ње и ри зи ке од мо гу ћих ка та стро фа на чи -
та вој те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске.

- Ука зи ва ње на нео п ход ност од го вор ног при сту па пла -
ни ра њу и дје ло ва њу у окви ру свих раз вој них обла сти.

- Сма ње ње ри зи ка од ка та стро фа си стем ским дје ло ва -
њем, кроз све еко ном ске и дру штве не ак тив но сти, као и
пре по зна ва ње ри зи ка ко ји се мо гу ја ви ти но вим раз вој ним
ак тив но сти ма.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-577/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 4. став 2. За ко на о ми ни стар ским, вла -
ди ним и дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03) и чла на 5.
За ко на о јав ним пред у зе ћи ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и 78/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
у функ ци ји Скуп шти не “Sky Srp ska” а.д. Ба ња  Лу ка, на
сјед ни ци од 1. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ВД ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА

“SKУ SRP SKA” АД БА ЊА ЛУ КА

1. Име ну ју се в.д. чла но ва Над зор ног од бо ра “Skу Srp -
ska” а.д. Ба ња Лу ка, на пе ри од од 60 да на, и то:

1) Бра ни сла ва Ми ле кић, ди пло ми ра ни еко но ми ста,

2) Ми ро слав Ву ја то вић, ди пло ми ра ни ин же њер са о -
бра ћа ја и

3) Мом чи ло Цви ја но вић, ди пло ми ра ни еко но ми ста.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-388/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Скупштине,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 5. тач ка ђ. За ко на о јав ним пред у зе ћи -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и
78/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, у функ ци ји Скуп шти не
ак ци о на ра ЈП За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, а.д.
Ис точ но Са ра је во, на сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПРЕД СЈЕД НИ КА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА

ЈП ЗА ВОД ЗА УЏ БЕ НИ КЕ И НА СТАВ НА СРЕД СТВА АД

ИС ТОЧ НО СА РА ЈЕ ВО

1. Др Сла ви ша Ко ва че вић ра зр је ша ва се ду жно сти
пред сјед ни ка Над зор ног од бо ра ЈП За вод за уџ бе ни ке и на -
став на сред ства а.д. Ис точ но Са ра је во.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-578/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Скупштине,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број

118/08) и чла на 7. За ко на о сту дент ском стан дар ду (“Слу -

жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 34/08), Вла да Ре -

пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фебруара 2012. го ди не,

д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НА ПРЕД СТАВ НИ КА СТУ ДЕ НА ТА 

У УПРАВ НОМ ОД БО РУ ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ 

СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР ПА ЛЕ

1. Ра зр је ша ва се Мла ден Ман дић ду жно сти

представникa сту де на та у Управ ном од бо ру Јав не уста но ве

Сту дент ски цен тар Па ле.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на

об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-492/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број

118/08) и чла на 12. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и

дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -

сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), а у ве зи са чла ном 7.

За ко на о сту дент ском стан дар ду (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -

бли ке Срп ске”, број 34/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на

сјед ни ци од 23. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ПРЕД СТАВ НИ КА 

СТУ ДЕ НА ТА У УПРАВ НИ ОД БОР ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ

СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР ПА ЛЕ

1. Име ну ју се чла но ви Управ ног од бо ра Јав не уста но ве

Сту дент ски цен тар Па ле, из ре да сту де на та:

1) Или ја Лон чар и

2) Игор Ко ва че вић.

2. Ман дат чла но ва Управ ног од бо ра из тач ке 1. овог

рје ше ња тра је јед ну го ди ну.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на

об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-467/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број

118/08) и чла на 9. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -

гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник

Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), Од лу ке о утвр ђи ва њу кри -

те ри ју ма за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра

Јав не уста но ве Дје чи је по зо ри ште Ре пу бли ке Срп ске

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 10/12) и Од -

лу ке о рас пи си ва њу Јав ног кон кур са за из бор и име но ва ње

чла но ва Управ ног од бо ра Јав не уста но ве Дје чи је по зо ри -

ште Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке

Срп ске”, број 10/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци

од 23. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ИЗ БОР И ИМЕ НО ВА ЊЕ

ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ 

ДЈЕ ЧИ ЈЕ ПО ЗО РИ ШТЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Име ну је се Ко ми си ја за из бор и име но ва ње чла но ва
Управ ног од бо ра Јав не уста но ве Дје чи је по зо ри ште Ре пу -
бли ке Срп ске, у сље де ћем са ста ву:

1) До брин ка Мак си мо вић - Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре,

2) Ве сна Јан ко вић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре,

3) Ди на Зо рић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре,

4) Са ша Тер зић - глу мац,

5) Ран ко Па вло вић - пи сац.

2. За да так Ко ми си је из тач ке 1. овог рје ше ња је да ра -
змо три при спје ле при ја ве на Кон курс, са чи ни ли сту кан ди -
да та ко ји ис пу ња ва ју критеријуме за име но ва ње, оба ви ин -
тер вју са кан ди да ти ма и пред ло жи ли сту кан ди да та Вла ди
на раз ма тра ње и до но ше ње ко нач не од лу ке.

3. Ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за по тре бе Ко -
ми си је оба вља ће Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-495/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 9. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), Од лу ке о утвр ђи ва њу кри -
те ри ју ма за из бор и име но ва ње ди рек то ра Јав не уста но ве
Дје чи је по зо ри ште Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 10/12) и Од лу ке о рас пи си ва њу
Јав ног кон кур са за из бор и име но ва ње ди рек то ра Јав не
уста но ве Дје чи је по зо ри ште Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 10/12), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фебруара 2012. го ди не,
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ИЗ БОР И ИМЕ НО ВА ЊЕ

ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ ДЈЕ ЧИ ЈЕ 

ПО ЗО РИ ШТЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Име ну је се Ко ми си ја за из бор и име но ва ње ди рек то -
ра Јав не уста но ве Дје чи је по зо ри ште Ре пу бли ке Срп ске, у
сље де ћем са ста ву:

1) До брин ка Мак си мо вић - Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре,

2) Ве сна Јан ко вић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре,

3) Ди на Зо рић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре,

4) Са ша Тер зић - глу мац,

5) Ран ко Па вло вић - пи сац.

2. За да так Ко ми си је из тач ке 1. овог рје ше ња је да ра -
змо три при спје ле при ја ве на Кон курс, са чи ни ли сту кан ди -
да та ко ји ис пу ња ва ју критеријуме за име но ва ње, оба ви ин -
тер вју са кан ди да ти ма и пред ло жи ли сту кан ди да та Вла ди
на раз ма тра ње и до но ше ње ко нач не од лу ке.

3. Ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за по тре бе Ко -
ми си је оба вља ће Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-494/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

2.04.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 30 31



На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 53. став 1. тач ка
б) За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли -
ке Срп ске, на сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,
д о н и ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ДУ ЖНО СТИ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА

ЗА РЕ СОР ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА МА У 

МИ НИ СТАР СТВУ ФИ НАН СИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Рад ми ла Ми хић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, ра зр је -
ша ва се ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор за упра -
вља ње ин ве сти ци ја ма у Ми ни стар ству фи нан си ја.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-397/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА РЕ СОР ЗА УПРА ВЉА ЊЕ

ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА МА У МИ НИ СТАР СТВУ ФИ НАН СИ ЈА

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Рад ми ла Ми хић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста -
вља се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор
за упра вља ње ин ве сти ци ја ма у Ми ни стар ству фи нан си ја
Ре пу бли ке Срп ске, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-398/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 53. став 1. тач ка б) За -
ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп -
ске, на сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ДУ ЖНО СТИ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА

ЗА РЕ СОР ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ДУ ГОМ У МИ НИ СТАР СТВУ

ФИ НАН СИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Дра га на Алек сић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, ра зр је -
ша ва се ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор за упра -
вља ње ду гом у Ми ни стар ству фи нан си ја.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-396/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА РЕ СОР ЗА 

УПРА ВЉА ЊЕ ДУ ГОМ У МИ НИ СТАР СТВУ 

ФИ НАН СИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Дра га на Алек сић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста -
вља се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор
за упра вља ње ду гом у Ми ни стар ству фи нан си ја Ре пу бли ке
Срп ске, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-395/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 53. став 1. тач ка
а) За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли -
ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. мар та 2012. го ди не,
д о н и ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ДУ ЖНО СТИ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА

ЗА РЕ СОР ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ У МИ НИ СТАР СТВУ

УПРА ВЕ И ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

1. Ми лан ка Шо пин, ди пло ми ра ни прав ник, ра зр је ша ва
се ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за ре сор ло кал не са мо у -
пра ве у Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо у пра ве.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-474/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и члана 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА РЕ СОР ЛО КАЛ НЕ 

СА МО У ПРА ВЕ У МИ НИ СТАР СТВУ УПРА ВЕ И 

ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

1. Ми лан ка Шо пин, ди пло ми ра ни прав ник, по ста вља
се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор ло -
кал не са мо у пра ве у Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо -
у пра ве, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-475/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и члана 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е
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Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА РЕ СОР УПРА ВЕ У 

МИ НИ СТАР СТВУ УПРА ВЕ И ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

1. Ра да на Да ље вић, ди пло ми ра ни прав ник, по ста вља се
за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор упра -
ве у Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо у пра ве, на пе ри -
од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-473/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У 

МИ НИ СТАР СТВУ ЗА ЕКО НОМ СКЕ ОД НО СЕ И 

РЕ ГИ О НАЛ НУ СА РАД ЊУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

У РЕ СО РУ ЗА ЕКО НОМ СКУ СА РАД ЊУ

1. Сло бо дан ка Ду бра вац, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по -
ста вља се за по моћ ни ка ми ни стра за еко ном ске од но се и
ре ги о нал ну са рад њу у Ре со ру за еко ном ску са рад њу, на пе -
ри од од пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-513/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У 

МИ НИ СТАР СТВУ ЗА ЕКО НОМ СКЕ ОД НО СЕ И 

РЕ ГИ О НАЛ НУ СА РАД ЊУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

У РЕ СО РУ ЗА ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

1. Бо рис Ту чић, ма ги стар по ли тич ких на у ка, по ста вља
се за по моћ ни ка ми ни стра за еко ном ске од но се и ре ги о нал -
ну са рад њу у Ре со ру за европ ске ин те гра ци је, на пе ри од од
пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-514/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У 

МИ НИ СТАР СТВУ ЗА ЕКО НОМ СКЕ ОД НО СЕ И 

РЕ ГИ О НАЛ НУ СА РАД ЊУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

У РЕ СО РУ ЗА РЕ ГИ О НАЛ НУ И 

ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НУ СА РАД ЊУ

1. Јо ва на Чар кић, ди пло ми ра ни прав ник, по ста вља се

за по моћ ни ка ми ни стра за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну

са рад њу у Ре со ру за ре ги о нал ну и ин сти ту ци о нал ну са рад -

њу, на пе ри од од пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на

об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-515/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и

117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фе -
бруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВД ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА

ЕНЕР ГЕН ТЕ У МИ НИ СТАР СТВУ ИН ДУ СТРИ ЈЕ, 

ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ И РУ ДАР СТВА

1. Ја сна Лу кић по ста вља се за в.д. по моћ ни ка ми ни стра
за енер ген те у Ми ни стар ству ин ду стри је, енер ге ти ке и ру -
дар ства до окон ча ња по ступ ка јав не кон ку рен ци је.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на

об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-449/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број

118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фе -

бруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВД ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА ЗА

ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕ ТИ КУ У МИ НИ СТАР СТВУ 

ИН ДУ СТРИ ЈЕ, ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ И РУ ДАР СТВА

1. Ми лан Ба шти нац по ста вља се за в.д. по моћ ни ка ми -
ни стра за елек тро е нер ге ти ку у Ми ни стар ству ин ду стри је,

енер ге ти ке и ру дар ства до окон ча ња по ступ ка јав не кон ку -
рен ци је.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на

об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-448/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 53. став 1. тач ка а) За ко на о др жав ним

слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,

бр. 118/08 и 117/11) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре -

пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,

број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23.

фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

2.04.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 30 33



Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У СЕК ТО РУ

ЗА ФАР МА ЦИ ЈУ У МИ НИ СТАР СТВУ ЗДРА ВЉА И 

СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Мр ph. Ван да Мар ко вић Пе ко вић ра зр је ша ва се ду -
жно сти по моћ ни ка ми ни стра у Сек то ру за фар ма ци ју, у
Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу бли ке
Срп ске, због ис те ка ман да та.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-447/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 42. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
117/11) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фебруара
2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У СЕК ТО РУ ЗА ФАР МА ЦИ ЈУ

У МИ НИ СТАР СТВУ ЗДРА ВЉА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ 

ЗА ШТИ ТЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Мр ph. Ван да Мар ко вић Пе ко вић по ста вља се за вр -
ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра у Сек то ру за фар ма -
ци ју, у Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу -
бли ке Срп ске, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-446/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 53. став 1. тач ка а) За ко на о др жав ним
слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08 и 117/11) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре -
пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23.
фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У СЕК ТО РУ

ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ У МИ НИ СТАР СТВУ 

ЗДРА ВЉА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Прим. др Аме ла Ло лић ра зр је ша ва се ду жно сти по -
моћ ни ка ми ни стра у Сек то ру за здрав стве ну за шти ту, у
Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу бли ке
Срп ске, због ис те ка ман да та.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-445/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 42. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
117/11) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фебруара
2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У СЕК ТО РУ ЗА 

ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ У МИ НИ СТАР СТВУ ЗДРА ВЉА

И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Прим. др Аме ла Ло лић по ста вља се за вр ши о ца ду -
жно сти по моћ ни ка ми ни стра у Сек то ру за здрав стве ну за -
шти ту, у Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу -
бли ке Срп ске, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-444/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 53. став 1. тач ка а) За ко на о др жав ним
слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08 и 117/11) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре -
пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23.
фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У СЕК ТО РУ

ЗА СО ЦИ ЈАЛ НУ, ПО РО ДИЧ НУ И ДЈЕ ЧИ ЈУ ЗА ШТИ ТУ У

МИ НИ СТАР СТВУ ЗДРА ВЉА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ 

ЗА ШТИ ТЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Мр Љу бо Ле пир ра зр је ша ва се ду жно сти по моћ ни ка
ми ни стра у Сек то ру за со ци јал ну, по ро дич ну и дје чи ју за -
шти ту, у Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу -
бли ке Срп ске, због ис те ка ман да та.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-433/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 42. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
117/11) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фебруара
2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА МИ НИ СТРА У СЕК ТО РУ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НУ,

ПО РО ДИЧ НУ И ДЈЕ ЧИ ЈУ ЗА ШТИ ТУ У МИ НИ СТАР СТВУ

ЗДРА ВЉА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

СРП СКЕ

1. Мр Љу бо Ле пир по ста вља се за вр ши о ца ду жно сти
по моћ ни ка ми ни стра у Сек то ру за со ци јал ну, по ро дич ну и
дје чи ју за шти ту, у Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за -
шти те Ре пу бли ке Срп ске, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-432/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 53. став 1. тач ка а) За ко на о др жав ним
слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08 и 117/11) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре -
пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23.
фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е
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Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ СЕ КРЕ ТА РА МИ НИ СТАР СТВА 

ЗДРА ВЉА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Ни ко ла Дви зац, дипл. прав ник, ра зр је ша ва се ду жно -
сти се кре та ра Ми ни стар ства здра вља и со ци јал не за шти те
Ре пу бли ке Срп ске, због ис те ка ман да та.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-431/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 42. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
117/11) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фебруара
2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ СЕ КРЕ ТА РА

МИ НИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Ни ко ла Дви зац, дипл. прав ник, по ста вља се за вр ши -
о ца ду жно сти се кре та ра Ми ни стар ства здра вља и со ци јал -
не за шти те Ре пу бли ке Срп ске, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-430/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА

АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ДР ЖАВ НУ УПРА ВУ

1. Дра го мир Ку тли ја, ди пло ми ра ни прав ник, по ста вља
се за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Аген ци је за др жав ну
упра ву, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-557/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА ЗА ПОД РУЧ НИ ЦЕН ТАР 

БИ ЈЕ ЉИ НА У ПО РЕ СКОЈ УПРА ВИ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Сне жа на На ћић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста вља
се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра за Под руч -
ни цен тар Би је љи на у По ре ској упра ви, до окон ча ња по -
ступ ка по ста вље ња, од но сно до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-394/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у ве зи са чла ном 10. За ко на о јав ним пред у зе ћи -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и
78/11), чла ном 4. став 2. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним
и дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03) и тач ком 22. Од лу ке о
осни ва њу Јав ног пред у зе ћа “Роб не ре зер ве Ре пу бли ке Срп -
ске” а.д. Ба ња Лу ка, број: 04/1-012-2-2749/11, од 1. де цем -
бра 2011. го ди не, Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
1. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА

ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА “РОБ НЕ РЕ ЗЕР ВЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ

СРП СКЕ” АД БА ЊА ЛУ КА

1. Ра до ван Са мар џи ја, ди пло ми ра ни еко но ми ста, име -
ну је се за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа
“Роб не ре зер ве Ре пу бли ке Срп ске” а.д. Ба ња Лу ка на пе ри -
од до 60 да на и спро во ђе ња по ступ ка јав не кон ку рен ци је
из бо ра ди рек то ра у скла ду са за ко ном.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-472/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 26. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 23. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - 

ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ СА О БРА ЋАЈ НОГ 

ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ 

ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Да ни слав Дра шко вић, ди пло ми ра ни ин же њер са о -
бра ћа ја, по ста вља се за по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре -
пу блич ког са о бра ћај ног ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви
за ин спек циј ске по сло ве, на пе ри од од пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-450/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 26. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 23. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е
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Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - 
ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ УР БА НИ СТИЧ КО-

ГРА ЂЕ ВИН СКОГ И ЕКО ЛО ШКОГ ИН СПЕК ТО РА 
У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ 

ПО СЛО ВЕ

1. Дра ган Ми јо вић, ди пло ми ра ни ин же њер гра ђе ви нар -
ства, по ста вља се за по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу -
блич ког ур ба ни стич ко-гра ђе вин ског и еко ло шког ин спек -
то ра у Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве, на пе -
ри од од пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-451/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 26. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 23. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - 
ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ЗДРАВ СТВЕ НОГ 
ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ 

ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Де си мир Ми љић, док тор ме ди ци не, по ста вља се за
по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког здрав стве ног
ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве,
на пе ри од од пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-452/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 26. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 23. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - 
ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ТР ЖИ ШНОГ ИН СПЕК ТО РА У
РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Бор ка Сур тов, ди пло ми ра ни еко но мист, по ста вља се
за по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког тр жи шног
ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве,
на пе ри од од пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-453/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 42. За ко на о др жав -

ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ

ИН СПЕК ТО РА ЗА ХРА НУ У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ 
ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Пе јо Ђу ра ши но вић, ди пло ми ра ни ин же њер пре -
храм бе не тех но ло ги је, по ста вља се за вр ши о ца ду жно сти
по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког ин спек то ра за
хра ну у Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве, на
пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-517/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 87. став 4. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10) и чла на 42. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 
ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ

УПРА ВИ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Ђу ка Па пић, ди пло ми ра ни ин же њер по љо при вре де,
по ста вља се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра -
глав ног ре пу блич ког по љо при вред ног ин спек то ра у Ре пу -
блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве, на пе ри од до 90
да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-518/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 18. став 2. За ко на о
си сте му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 68/07), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
од 1. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ “АКА ДЕМ СКА И ИС ТРА ЖИ ВАЧ КА

МРЕ ЖА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ” - SAR NET 
БА ЊА ЛУ КА

1. Жељ ко Бр сти ло, ди пло ми ра ни ин же њер, ра зр је ша ва
се ду жно сти вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Јав не уста но ве
“Ака дем ска и ис тра жи вач ка мре жа Ре пу бли ке Срп ске” -
Sar net Ба ња Лу ка.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”

Број: 04/1-012-2-463/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), чла на 4. став 2. За ко на о ми -
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ни стар ским вла ди ним и дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
25/03) и чла на 18. став 2. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. мар та 2012. го ди не,
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ “АКА ДЕМ СКА И ИС ТРА ЖИ ВАЧ КА

МРЕ ЖА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ” - SAR NET 
БА ЊА ЛУ КА

1. Ђор ђе По по вић, ди пло ми ра ни ин же њер са о бра ћа ја,
име ну је се за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Јав не уста но ве
“Ака дем ска и ис тра жи вач ка мре жа Ре пу бли ке Срп ске” -
Sar net Ба ња Лу ка, на пе ри од до 2 (два) мје се ца.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”

Број: 04/1-012-2-464/12 Предсједник
1. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 73. став 2. За ко на о здрав стве ној за -
шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
106/09), чла на 18. став 2. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фебруара 2012. го ди не,
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ 
ЗВОР НИК

1. Др Ми ло рад Др ље вић ра зр је ша ва се ду жно сти ди -
рек то ра Оп ште бол ни це Звор ник због ис те ка ман да та.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-429/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 73. став 2. За ко на о здрав стве ној за -
шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
106/09), чла на 18. став 2. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на
4. став 2. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име -
но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 25/03) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла -
ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
23. фебруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ЗВОР НИК

1. Др Ми ло рад Др ље вић име ну је се за вр ши о ца ду жно -
сти ди рек то ра Оп ште бол ни це Звор ник, на пе ри од од два
мје се ца.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-428/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 18. став 2. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ ЗА СЛИ ЈЕ ПА И 

СЛА БО ВИ ДА ЛИ ЦА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Бран ко Су зић, из Ба ње Лу ке, ра зр је ша ва се ду жно сти
вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Спе ци јал не би бли о те ке за
сли је па и сла бо ви да ли ца Ре пу бли ке Срп ске.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-512/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08)
и чла на 4. став 2. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим
име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 25/03), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА
СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ ЗА СЛИ ЈЕ ПА И 

СЛА БО ВИ ДА ЛИ ЦА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Ми ло мир Мар тић, док тор со ци о ло шких на у ка, име -
ну је се за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Спе ци јал не би бли -
о те ке за сли је па и сла бо ви да ли ца Ре пу бли ке Срп ске, на
пе ри од до 60 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-511/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 266. За ко на о при вред ним дру штви ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08 и 58/09) и
чла на 10. тач ка 2. За ко на о пре но су пра ва сво ји не на ка пи -
та лу Ре пу бли ке Срп ске у пред у зе ћи ма ко ја оба вља ју ко му -
нал не дје лат но сти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 50/10), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 23. фебруара 2012. го ди не,
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА АК ЦИЈ СКОГ ФОН ДА
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА И ФОН ДА ЗА 

РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 
У ДРУ ШТВУ КП “ПО ЛЕТ” АД СРЕ БРЕ НИ ЦА

1. Ми ла дин Дра ги че вић ра зр је ша ва се ду жно сти пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка
и Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка у
Скуп шти ни дру штва ка пи та ла КП “По лет” а.д. Сре бре ни ца.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске, број: 04/1-012-1428/08, од 22. ма ја 2008. го ди не.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-592/12 Предсједник
23. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

713

На осно ву чла на 14. ст. 3. и 4. За ко на о из вр ше њу Бу џе -
та Ре пу бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 3/12) и чла на 82. став 2. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар по ро ди це,
омла ди не и спор та  д о  н о  с и
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П РА  В И Л  Н И К

О КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ЗА ФИ НАН СИ РА ЊЕ И 
СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА У 

ОБЛА СТИ ПО ДР ШКЕ ПО РО ДИ ЦИ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се кри те ри ју ми рас по -
дје ле бу џет ских сред ста ва, по сту пак из бо ра про гра ма и
про је ка та у обла сти по др шке по ро ди ци, те оцје њи ва ње и
вред но ва ње про гра ма и про је ка та у обла сти по др шке по ро -
ди ци.

Члан 2.

Основ за ре а ли за ци ју про гра ма и про је ка та у обла сти
по др шке по ро ди ци чи ни го ди шњи опе ра тив ни про грам ра -
да Ми ни стар ства по ро ди це, омла ди не и спор та (у да љем
тек сту: Ми ни стар ство), као и опе ра тив ни про гра ми ра да
ко је до но се Са вјет за де мо граф ску по ли ти ку Ре пу бли ке
Срп ске, Са вјет за дје цу Ре пу бли ке Срп ске и Са вјет за бор -
бу про тив на си ља у по ро ди ци Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 3.

Основ за пла ни ра ње сред ста ва у бу џе ту Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка) и уче шће у фи нан си -
ра њу про је ка та и про гра ма из бу џе та Ре пу бли ке чи не по је -
ди нач ни про јек ти и про гра ми на ве де ни у чла ну 2. овог пра -
вил ни ка.

Члан 4.

Про гра ми и про јек ти у обла сти по др шке по ро ди ци мо -
гу би ти пред ло же ни од ре ги стро ва ног прав ног ли ца, ко ји
сво јим ра дом до при но си ства ра њу и по бољ ша њу усло ва за
раз вој здра вих по ро ди ца, про мо ви ше по ро дич не ври јед но -
сти и од го вор но ро ди тељ ство, до при но си бор би про тив на -
си ља у по ро ди ци, раз ви ја про гра ме и уче ству је у обу ци
струч ња ка ко ји ра де са дје цом, младимa и по ро ди ца ма ра -
ди по ди за ња ква ли те та по ро дич ног жи во та, до при но си
ства ра њу усло ва за по ве ћа ње на та ли те та, бри не о ста ри ма,
те дру ге мје ре за уна пре ђи ва ње де мо граф ске по ли ти ке у
Ре пу бли ци.

Члан 5.

(1) Про гра ми и про јек ти из обла сти по др шке по ро ди ци
су од оп штег ин те ре са за Ре пу бли ку и фи нан си ра ју се из
бу џе та Ре пу бли ке пла ни ра них за Ми ни стар ство, и то на
сље де ћим по зи ци ја ма:

а) рас хо ди за при мје ну Стра те ги је за раз вој по ро ди це у
Ре пу бли ци,

б) про јек ти и про грам ске ак тив но сти Са вје та за де мо -
граф ску по ли ти ку Ре пу бли ке,

в) про јек ти и про грам ске ак тив но сти Са вје та за дје цу
Ре пу бли ке,

г) те ку ћи гран то ви не про фит ним удру же њи ма и ор га -
ни за ци ја ма за афир ма ци ју по ро ди це,

д) тран сфе ри удру же њи ма и ор га ни за ци ја ма за афир ма -
ци ју по ро ди це,

ђ) тран сфе ри Фон ду за дјеч ју за шти ту - “Фонд тре ће и
че твр то ди је те” и

е) до зна ке за збри ња ва ње жр та ва на си ља у по ро ди ци.

(2) Фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та из обла сти по -
др шке по ро ди ци вр ши ће се у скла ду са рас по ло жи вим
сред стви ма у бу џе ту Ре пу бли ке, пла ни ра них за Ми ни стар -
ство.

Члан 6.

Гран то ви, по зи ци је и до зна ке за рас по дје лу сред ста ва
бу џе та Ре пу бли ке утвр ђу ју се на сље де ћи на чин:

а) по зи ци ја из чла на 5. став 1. тач ка а) овог пра вил ни -
ка на ми је ње на је за фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та
пред ви ђе них Стра те ги јом за раз вој по ро ди це у Ре пу бли ци,

б) по зи ци је из чла на 5. став 1. т. б) и в) овог пра вил ни -
ка на ми је ње не су за фи нан си ра ње Са вје та за де мо граф ску
по ли ти ку Ре пу бли ке и Са вје та за дје цу Ре пу бли ке,

в) по зи ци је из чла на 5. став 1. т. г) и д) овог пра вил ни -
ка на ми је ње не су за фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та
вла ди ног и не вла ди ног сек то ра,

г) по зи ци ја из чла на 5. став 1. тач ка ђ) овог пра вил ни -
ка на ми је ње на је за ре а ли за ци ју про јек та “Фонд тре ће и че -
твр то ди је те” и

д) по зи ци ја из чла на 5. став 1. тач ка е) овог пра вил ни -
ка на ми је ње на је за ре а ли за ци ју збри ња ва ња жр та ва на си -
ља у по ро ди ци.

Члан 7.

(1) При ја вље ни про гра ми и про јек ти из чла на 6. овог
пра вил ни ка тре ба да ис пу ња ва ју сље де ће усло ве, и то да:

а) су од оп штег ин те ре са за Ре пу бли ку и је ди ни цу ло -
кал не са мо у пра ве,

б) до при но се раз во ју по ро ди це и по ди за њу ква ли те та
по ро дич ног жи во та,

в) про мо ви шу по ро дич не ври јед но сти и од го вор но ро -
ди тељ ство,

г) до при но се по ве ћа њу на та ли те та у Ре пу бли ци,

д) до при но се спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци и збри -
ња ва њу жр та ва на си ља у по ро ди ци,

ђ) раз ви ја ју про гра ме и уче ству ју у обу ци струч ња ка
ко ји ра де са дје цом и

е) до при но се бри зи о ста ри ма.

(2) Из у зе так од ста ва 1. овог чла на је фи нан си ра ње
про јек та из чла на 6. тач ка г) овог пра вил ни ка, ко је се вр ши
у скла ду са Од лу ком о одо бре њу пла сма на сред ста ва за
сва ку бу џет ску го ди ну, а у скла ду са рас по ло жи вим сред -
стви ма на тој по зи ци ји.

Члан 8.

(1) Фи нан си ра ње и су фи нан си ра ње про гра ма и про је -
ка та из обла сти по ро ди це вр ши се по по тре би, из у зев про -
је ка та и про гра ма из чла на 6. тач ка в) овог пра вил ни ка ко -
је су на ми је ње не за фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та
вла ди ног и не вла ди ног сек то ра, чи је фи нан си ра ње и су фи -
нан си ра ње се вр ши по лу го ди шње на осно ву јав ног кон кур -
са.

(2) Кон кур си се рас пи су ју та ко што се пр ви кон курс
рас пи су је нај ка сни је до ис те ка дру гог квар та ла те ку ће го -
ди не, а дру ги кон курс нај ка сни је до ис те ка че твр тог квар -
та ла те ку ће го ди не.

(3) Кон курс из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се у јав -
ним гла си ли ма и на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства и
отво рен је за под но ше ње за хтје ва 30 да на од да на об ја вљи -
ва ња.

(4) При ја ва за фи нан си ра ње и су фи нан си ра ње про гра -
ма и про је ка та вр ши се на про пи са ном Обра сцу ко ји се на -
ла зи у При ло гу број 1. овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са -
став ни дио.

(5) Уз При ја ву из ста ва 4. овог чла на по треб но је до ста -
ви ти и до ку мен та ци ју о про гра му и про јек ту, ко ја оба ве зно
са др жи:

а) пред ста вљен про грам и про је кат у обла сти по др шке
по ро ди ци,

б) по дат ке о по пу ла ци ји ко јој је на ми је њен,

в) ци ље ве про гра ма и про јек та,

г) ври је ме тра ја ња про гра ма и про јек та,

д) мје сто из во ђе ња или мје ста из во ђе ња и

ђ) фи нан сиј ски план тро шко ва за из вр ша ва ње пред ло -
же ног про гра ма или про јек та, са по да ци ма о укуп ним тро -
шко ви ма из вр ше ња про гра ма или про јек та, са на зна че ним
сред стви ма ко ја ће се обез би је ди ти из вла сти тих и дру гих
из во ра, те на зна чи ти из нос сред ста ва ко ја се по тра жу ју од
Ми ни стар ства.

(6) У раз ма тра ње се узи ма ју са мо ком плет ни за хтје ви.

(7) Из у зет но, ка да су у пи та њу по др шке ху ма ни тар ним
ак тив но сти ма, мо же се одо бри ти фи нан си ра ње без кон кур -
са.
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Члан 9.

Оцје њи ва ње и вред но ва ње про гра ма и про је ка та из обла -
сти по ро ди це вр ши ће се на осно ву сље де ћих кри те ри ју ма:

а) до при нос про гра ма и про је ка та у про мо ци ји раз во ја
по ро ди це и по ро дич них ври јед но сти, те по ди за ње ква ли те -
та по ро дич ног жи во та,

б) до при нос про гра ма и про је ка та за ства ра ње усло ва
за по ди за ње на та ли те та,

в) до при нос про гра ма и про је ка та здрав стве ној, со ци -
јал ној, вас пит ној и обра зов ној ком по нен ти,

г) до при нос про гра ма и про је ка та за шти те од на си ља у
по ро ди ци,

д) усмје ре ност ефе ка та про грам ских и про јект них ак -
тив но сти пре ма рје ша ва њу про бле ма ко ји су од ин те ре са за
ве ћи број гра ђа на, од но сно по ро ди ца и мла дих,

ђ) вла сти то уче шће у фи нан си ра њу и

е) ква ли тет про грам ске и про јект не при ја ве.

Члан 10.

(1) Ми ни стар рје ше њем име ну је Ко ми си ју чи ји је за да -
так да на осно ву утвр ђе них усло ва и кри те ри ју ма из чла на
7. став 1. и чла на 9. овог пра вил ни ка да при је длог за ра спо -
дје лу сред ста ва за фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та из
обла сти по ро ди це.

(2) Ко ми си ја има три чла на, од ко јих су:

а) два чла на из Ми ни стар ства и

б) је дан члан из ин сти ту ци је или ор га ни за ци је ко ја се
ба ви пи та њи ма у ве зи са по др шком по ро ди ци и про мо ви -
са њу по ро дич них ври јед но сти.

(3) Ли це ко је је на би ло ко ји на чин уче сник про грам ске
ак тив но сти, а члан је Ко ми си је не мо же уче ство ва ти у ран -
ги ра њу и вред но ва њу тог про гра ма и про јек та и ду жно је
да на ври је ме оба ви је сти Ко ми си ју о то ме.

Члан 11.

(1) За да так чла но ва Ко ми си је је да на осно ву кри те ри -
ју ма на ве де них у чла ну 7. у ста ву 1. и чла ну 9. овог пра вил -
ни ка по је ди нач но про ци је не и вред ну ју под не се не про гра -
ме и про јек те, те да објек тив ним при сту пом из вр ше струч -
но вред но ва ње и ран ги ра ње при ја вље них про гра ма и про -
је ка та.

(2) На осно ву при је дло га Ко ми си је из ста ва 1. овог чла -
на, утвр ђу је се ко нач на ли ста за рас по дје лу сред ста ва.

Члан 12.

(1) Ко ми си ја ми ни стру до ста вља из вје штај у пи са ној
фор ми, у ро ку од 15 да на од да на за вр шет ка јав ног кон кур -
са, са при је дло гом и обра зло же њем вред но ва них про гра ма
и про је ка та.

(2) Ми ни стар ће раз ри је ши ти чла на Ко ми си је ко ји се
не бу де при др жа вао за да та ка на ве де них у рје ше њу или
уко ли ко се утвр ди да је члан Ко ми си је на би ло ко ји на чин
у су ко бу ин те ре са при ли ком про цје њи ва ња про гра ма и
про је ка та.

(3) Ми ни стар до но си рје ше ње о одо бра ва њу сред ста ва
за фи нан си ра ње и су фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та,
на кон спро ве де ног кон кур са у скла ду са мје сеч но рас по ло -
жи вим сред стви ма, на став ци за по др шку про грам ским ак -
тив но сти ма на ми је ње ним про гра ми ма и про јек ти ма из
чла на 7. став 1. овог пра вил ни ка.

Члан 13.

(1) Ко ри сни ци сред ста ва ду жни су да на про пи са ним
обра сци ма под не су Ми ни стар ству фи нан сиј ски из вје штај
и на ра тив ни из вје штај о утро ше ним сред стви ма у ро ку од
60 да на, ко ји се на ла зе у при ло зи ма бр. 2. и 3. овог пра вил -
ни ка, а ко ји чи не ње гов са став ни дио.

(2) На чин утро шка до ди је ље них сред ста ва и до ста вља -
ње из вје шта ја о то ме пред ста вља је дан од мје ри ла за по -
нов но уче шће ко ри сни ка у рас по дје ли.

Члан 14.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о усло ви ма и кри те ри ју ми ма за фи нан си ра ње
про гра ма у обла сти по ро ди це (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 112/06 и 64/07).

Члан 15.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 20.05/020-75/12
3. фе бру а ра 2012. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка На да Те ша но вић, с.р.
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На осно ву чла на 8. став 2. За ко на о за шти ти на ра ду
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/08 и 13/10) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те
д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПРЕ ВЕН ТИВ НИМ МЈЕ РА МА ЗА БЕЗ БЈЕ ДАН И ЗДРАВ

РАД НА РАД НОМ МЈЕ СТУ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се ми ни мал ни за хтје ви
ко је по сло да вац тре ба да ис пу ни у обез бје ђи ва њу при мје -
не пре вен тив них мје ра за без бје дан и здрав рад на рад ном
мје сту.

Члан 2.

(1) Рад но мје сто, у сми слу овог пра вил ни ка, је сте про -
стор на ми је њен за оба вља ње по сло ва код по сло дав ца - у
објек ту на ми је ње ном за рад не и по моћ не про сто ри је или у
објек ту на ми је ње ном за рад на отво ре ном про сто ру или на
отво ре ном про сто ру, у ко јем рад ник бо ра ви или има при -
ступ у то ку ра да и ко ји је под не по сред ном или по сред ном
кон тро лом по сло дав ца.

(2) Рад не про сто ри је и про стор на ми је њен за рад на
отво ре ном, у сми слу овог пра вил ни ка, је су про сто ри је и
про стор у ко ји ма се оба вља ју про це си ра да.

(3) По моћ не про сто ри је, у сми слу овог пра вил ни ка, је -
су про сто ри је ко је су на ми је ње не за хи ги јен ске, са ни тар не
и дру ге по тре бе рад ни ка, као што су про сто ри је за од мор,
са ни тар не про сто ри је, про сто ри је за пру жа ње пр ве по мо ћи
или про сто ри је за по вре ме но за гри ја ва ње рад ни ка.

Члан 3.

Овај пра вил ник не при мје њу је се на: 

а) са о бра ћај на сред ства − во зи ла и тран спорт на сред -
ства,

б) привременa или по крет на рад на мје ста,

в) над зем ну и под зем ну екс пло а та ци ју ру да и ду бин ско
бу ше ње,

г) пло ви ла за улов ри бе,

д) по љо при вред но, шум ско и дру го зе мљи ште на ко јем
по сло дав ци оба вља ју дје лат ност, a ко ји су уда ље ни од њи -
хо вих обје ка та на ми је ње них за рад не и по моћ не про сто ри -
је или обје ка та на ми је ње них за рад на отво ре ном про сто ру.

Члан 4.

По сло да вац ће обез би је ди ти рад ни ци ма рад на рад ном
мје сту на ко јем су спро ве де не мје ре за без бје дан и здрав
рад утвр ђе не овим пра вил ни ком.

II - МЈЕ РЕ ЗА БЕЗ БЈЕ ДАН И ЗДРАВ РАД 
НА РАД НОМ МЈЕ СТУ

Члан 5.

Рад на мје ста мо ра ју да бу ду ор га ни зо ва на та ко да се
узме у об зир при сту пач ност рад ног мје ста рад ни ци ма са
ин ва ли ди те том, на ро чи то у по гле ду вра та, про ла за, сте пе -
ни шта, по моћ них про сто ри ја.

Члан 6.

Да би се за шти ти ло здра вље и омо гу ћио без бје дан рад
рад ни ка, по сло да вац ће обез би је ди ти:

а) да са о бра ћај не по вр ши не на ми је ње не за кре та ње во -
зи ла и ли ца (у да љем тек сту: са о бра ћај не по вр ши не) ка из -
ла зи ма за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти, као и са ми из ла -
зи, уви јек бу ду сло бод ни,

б) да се ре дов но вр ши тех нич ко одр жа ва ње рад ног мје -
ста и опре ме за рад, 

в) да се од мах от кло не сви уоче ни не до ста ци ко ји мо гу
да ути чу на без бјед ност и здра вље на ра ду,

г) да се рад но мје сто и опре ма за рад, а на ро чи то опре -
ма и уре ђа ји за от кри ва ње и га ше ње по жа ра и про вје тра ва -
ње на рад ним мје сти ма у за тво ре ном про сто ру, ре дов но чи -
сти и одр жа ва на за до во ља ва ју ћем ни воу хи ги је не,

д) да се ре дов но одр жа ва и про вје ра ва ис прав ност опре -
ме и уре ђа ја на ми је ње них за спре ча ва ње или от кла ња ње опа -
сно сти и/или штет но сти, а на ро чи то опре ме навeдeне у Мје -
ра ма за без бје дан и здрав рад на рад ном мје сту.

Члан 7.

По сло да вац ће рад ни ци ма или њи хо вим пред став ни ци -
ма за без бјед ност и здра вље на ра ду омо гу ћи ти да има ју
увид у све ин фор ма ци је ко је се од но се на без бјед ност и
здра вље на ра ду, а на ро чи то о мје ра ма ко је се пред у зи ма ју
у ци љу оства ри ва ња без бјед них и здра вих усло ва за рад на
рад ном мје сту.

Члан 8.

По сло да вац и рад ни ци и/или њи хо ви пред став ни ци за
без бјед ност и здра вље на ра ду ће са ра ђи ва ти у ак тив но сти -
ма ко је се од но се на рје ша ва ње пи та ња без бјед но сти и
здра вља на рад ном мје сту.

Члан 9.

Објек ти на ми је ње ни за рад не и по моћ не про сто ри је, као
и објек ти на ми је ње ни за рад на отво ре ном мо ра ју да има ју
струк ту ру и ста бил ност ко ја од го ва ра њи хо вој на мје ни.
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1. Ин ста ла ци је

Члан 10.

(1) Елек трич не ин ста ла ци је мо ра ју да бу ду про јек то ва -
не и по ста вље не та ко да не пред ста вља ју опа сност ко ја мо -
же би ти узрок по жа ра или екс пло зи је. 

(2) Сва ли ца мо ра ју да бу ду за шти ће на од опа сног деј -
ства елек трич не стру је, од но сно од опа сно сти од ди рект -
ног или ин ди рект ног до ди ра ин ста ла ци ја и опре ме под на -
по ном.

(3) При про јек то ва њу, по ста вља њу и из бо ру ма те ри ја -
ла и за штит них уре ђа ја мо ра се узе ти у об зир ви си на на по -
на, спо ља шњи ути ца ји и ком пе тент ност ли ца ко ја има ју
при ступ ди је ло ви ма ин ста ла ци ја.

(4) Елек трич не ин ста ла ци је, а на ро чи то оне ко је су
изло же не спо ља шњим ути ца ји ма, мо ра ју се ре дов но пре -
гле да ти и одр жа ва ти у ис прав ном ста њу.

Члан 11.

(1) Ин ста ла ци је за раз во ђе ње флу и да, као што су: ком -
при мо ва ни ва здух, га со ви, па ре, во де, тех но ло шки рас тво -
ри и теч но сти, мо ра ју да бу ду про јек то ва не и по ста вље не
та ко да не пред ста вља ју опа сност ко ја мо же би ти узрок по -
жа ра или екс пло зи је.

(2) Сва ли ца мо ра ју да бу ду за шти ће на од опа сног
и/или штет ног деј ства флу и да ко ји се раз во ди ин ста ла ци -
јом, од но сно од ри зи ка на ста лих опа сним и/или штет ним
дје ло ва њем флу и да.

(3) Ин ста ла ци је за раз во ђе ње флу и да, а на ро чи то ин -
ста ла ци је ко ји ма се раз во де за па љи ви, екс пло зив ни, отров -
ни или за гу шљи ви флу и ди, мо ра ју се ре дов но пре гле да ти и
одр жа ва ти у ис прав ном ста њу.

2. Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју у
слу ча ју опа сно сти

Члан 12.

(1) Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју у слу -
ча ју опа сно сти мо ра ју уви јек да бу ду сло бод ни и омо гу ћа -
ва ју из лаз нај кра ћом са о бра ћај ном по вр ши ном до без бјед -
ног под руч ја.

(2) У слу ча ју опа сно сти, рад ни ци ма мо ра да бу де обез -
би је ђе на бла го вре ме на и без бјед на ева ку а ци ја са свих рад -
них мје ста.

Члан 13.

(1) Број, рас по ред и ве ли чи на са о бра ћај них по вр ши на
и из ла за за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти за ви се од вр сте
опре ме за рад ко ја се ко ри сти, ве ли чи не објек та у ко јем се
на ла зе рад на мје ста и нај ве ћег бро ја ли ца којa мо гу би ти
присутнa у објек ту.

(2) Вра та за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти мо ра ју се
отва ра ти у прав цу из ла за из објек та. 

(3) Ко ри шће ње кли зних или ро та ци о них вра та као вра -
та за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти ни је до зво ље но. 

(4) Вра та за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти не сми ју
би ти бло ки ра на на та кав на чин да их сва ко ли це ко је тре ба
да их ко ри сти не мо же ла ко и бр зо отво ри ти.

(5) Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју мо ра -
ју да бу ду оби ље же ни од го ва ра ју ћим озна ка ма, у скла ду са
про пи си ма о без бјед но сти и здра вљу на ра ду и озна ке мо -
ра ју да бу ду по ста вље не на од го ва ра ју ћим мје сти ма и по -
сто ја не.

(6) Вра та за ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти не сми ју да
бу ду за кљу ча на.

(7) Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју у слу -
ча ју опа сно сти, као и са о бра ћај не по вр ши не и вра та ко ја
омо гу ћа ва ју при ступ њи ма, мо ра ју би ти сло бод ни од би ло
ка квих пре пре ка та ко да се мо гу ко ри сти ти у сва ком тре -
нут ку без смет њи.

(8) Са о бра ћај не по вр ши не и из ла зи за ева ку а ци ју у слу -
ча ју опа сно сти ко ји зах ти је ва ју освје тље ње мо ра ју има ти
без бјед но сно освје тље ње од го ва ра ју ћег ин тен зи те та у слу -

ча ју пре стан ка оп штег освје тље ња, од но сно пре стан ка
снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги јом.

3. От кри ва ње и га ше ње по жа ра

Члан 14.

От кри ва ње и га ше ње по жа ра мо ра да бу де обез би је ђе -
но у скла ду са про пи си ма о за шти ти од по жа ра.

Члан 15.

(1) У за ви сно сти од ве ли чи не и на м је не објек та, опре -
ме за рад, фи зич ких и хе миј ских ка рак те ри сти ка при сут -
них ма те ри ја и нај ве ћег мо гу ћег бро ја при сут них ли ца у
објек ту, на рад ним мје сти ма мо ра се обез би је ди ти до во љан
број уре ђа ја и ин ста ла ци ја за га ше ње по жа ра и, гдје је то
по треб но, за от кри ва ње и ја вља ње по жа ра.

(2) Опре ма за га ше ње по жа ра ко ја ни је угра ђе на мо ра
да бу де ла ко до ступ на и јед но став на за упо тре бу.

(3) Опре ма мо ра да бу де оби ље же на од го ва ра ју ћим
озна ка ма, ко је мо ра ју би ти по сто ја не и по ста вље не на
одго ва ра ју ћим мје сти ма.

4. Про вје тра ва ње на рад ним мје сти ма у за тво ре ном
про сто ру

Члан 16.

На рад ним мје сти ма у за тво ре ном про сто ру мо ра да бу -
де обез би је ђе на до вољ на ко ли чи на свје жег ва зду ха, узи ма -
ју ћи у об зир рад не ме то де и ак тив но сти, од но сно по сло ве
ко ји се оба вља ју у про це су ра да и фи зич ке на по ре ко ји се
зах ти је ва ју од рад ни ка.

Члан 17.

По сло да вац ће обез би је ди ти да се опре ма и уре ђа ји на -
ми је ње ни за про вје тра ва ње на рад ним мје сти ма у за тво ре -
ном про сто ру ре дов но чи сте и одр жа ва ју на за до во ља ва ју -
ћем ни воу хи ги је не.

Члан 18.

(1) У слу ча ју да се ко ри сти си стем вје штач ког про вје -
тра ва ња, тај си стем мо ра да се одр жа ва у ис прав ном ста њу.

(2) Си стем за вје штач ко про вје тра ва ње ва зду ха мо ра да
бу де опре мљен уре ђа јем за ја вља ње ква ра.

(3) Ако се ко ри сте уре ђа ји за кли ма ти за ци ју или вен ти -
ла ци ју, рад тих уре ђа ја не сми је иза зи ва ти не при јат ност
рад ни ци ма усљед по ве ћа не бр зи не стру ја ња ва зду ха.

(4) Све на сла ге пра ши не и не чи сто ће у уре ђа ји ма за
кли ма ти за ци ју или вен ти ла ци ју, ко је мо гу да угро зе здра -
вље рад ни ка усљед за га ђе ња ва зду ха, мо ра ју да бу ду од мах
укло ње не.

5. Тем пе ра ту ра у рад ним и по моћ ним про сто ри ја ма

Члан 19.

(1) У то ку ра да тем пе ра ту ра у рад ним и по моћ ним про -
сто ри ја ма у ко ји ма се на ла зе рад на мје ста мо ра да бу де од -
го ва ра ју ћа, у за ви сно сти од ме то да ра да и ак тив но сти, као
и фи зич ког оп те ре ће ња рад ни ка, осим на рад ним мје сти ма
на ко ји ма је усло вље на тех но ло шким про це сом.

(2) Тем пе ра ту ра у про сто ри ја ма за од мор, про сто ри ја -
ма за рад ни ке ко ји су на ду жно сти, у са ни тар ним про сто -
ри ја ма и про сто ри ја ма за пру жа ње пр ве по мо ћи мо ра да бу -
де од го ва ра ју ћа, у скла ду са на мје ном тих про сто ри ја.

(3) Про зо ри, кров ни про зо ри и ста кле не пре гра де мо -
ра ју да бу ду из ве де ни та ко да спре ча ва ју пре ко мјер но деј -
ство сун че ве свје тло сти на рад ном мје сту, у за ви сно сти од
при ро де по сло ва.

(4) Тем пе ра ту ра, ре ла тив на вла жност и бр зи на стру ја -
ња ва зду ха у рад ним про сто ри ја ма мо ра ју да бу ду у скла ду
са ври јед но сти ма на ве де ним у Та бе ли 1. При ло га, ко ји је
са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 20.

(1) За рад ни ке ко ји оба вља ју по сло ве у ма га ци ни ма,
скла ди шти ма, хлад ња ча ма или на отво ре ном про сто ру мо -
ра ју се оси гу ра ти по себ не про сто ри је за по вре ме но за гри -
ја ва ње.
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(2) Ве ли чи на ових про сто ри ја од ре ђу је се у за ви сно сти
од бро ја рад ни ка ко ји ће их исто вре ме но ко ри сти ти.

(3) Тем пе ра ту ра ва зду ха у про сто ри ја ма за по вре ме но
за гри ја ва ње рад ни ка не сми је да бу де ма ња од 15 °C.

6. При род но и вје штач ко освје тље ње рад них и по -
моћ них про сто ри ја

Члан 21.

Рад на мје ста мо ра ју да има ју, у нај ве ћој мо гу ћој мје ри,
до вољ но при род не свје тло сти и мо ра ју би ти опре мље на
из во ри ма вје штач ког освје тље на, ко ји мо ра ју да обез би је -
де аде кват ну освије тље ност у ци љу оства ри ва ња без бјед -
них и здра вих усло ва ра да.

Члан 22.

(1) Ин ста ла ци је за освје тља ва ње рад них и по моћ них
про сто ри ја мо ра ју да бу ду по ста вље не та ко да не пред ста -
вља ју опа сност за рад ни ке ко ја би се по ја ви ла у за ви сно сти
од вр сте освје тље ња.

(2) Рад на мје ста гдjе су рад ни ци по себ но из ло же ни ри -
зи ци ма у слу ча ју не стан ка вје штач ког освjетљења мо ра ју
да бу ду опре мље ни без бјед но сним освје тље њем од го ва ра -
ју ће ја чи не.

Члан 23.

(1) Освје тље ње на рад ним мје сти ма се обез бје ђу је и
одр жа ва у скла ду са усло ви ма тех но ло шког про це са та ко
да освије тље ност рад ног мје ста бу де рав но мјер на и ујед на -
че на.

(2) Бо ја вје штач ког освје тље ња којa се ко ри сти не сми -
је да ути че на пре по зна ва ње озна ка за без бјед ност и здра -
вље на ра ду.

7. По до ви, зи до ви, та ва ни це и кро во ви рад них и по -
моћ них про сто ри ја

Члан 24.

(1) По до ви рад них и по моћ них про сто ри ја не сми ју
има ти опа сне из бо чи не, ру пе или на ги бе, не сми ју би ти
кли за ви и мо ра ју би ти ста бил ни и чвр сти.

(2) По до ви рад них и по моћ них про сто ри ја мо ра ју да
бу ду аде кват но то плот но изо ло ва ни, узи ма ју ћи у об зир вр -
сту по сло ва и фи зич ке ак тив но сти рад ни ка.

(3) По до ви рад них про сто ри ја у ко ји ма се рад ник за др -
жа ва ду же од два са та ра ди оба вља ња рад них ак тив но сти
мо ра ју има ти ко е фи ци јент то плот не проводљи во сти ма њи
од 6 W/m²K.

(4) По до ви рад них про сто ри ја мо ра ју да бу ду елек тро -
про во дљи ви или елек тро и зо ла ци о ни, у за ви сно сти од
усло ва тех но ло шког про це са.

(5) По до ви рад них про сто ри ја мо ра ју да бу ду из ве де ни
са на ги бом пре ма отво ри ма од вод них ка на ла, ако у про сто -
ри ја ма мо же до ћи до раз ли ва ња теч но сти или кон ден за ци -
је во де не или дру гих па ра.

Члан 25.

(1) Зи до ви рад них и по моћ них про сто ри ја мо ра ју да бу -
ду из ве де ни та ко да се код отво ра у зи ду чи ја је ви си на па -
ра пе та ма ња од 90 cm по ста вља за штит на огра да.

(2) Про вид ни или про зрач ни зи до ви, а на ро чи то пре -
град ни зи до ви од ста кла, у про сто ри ја ма или у бли зи ни
рад них мје ста и са о бра ћај них по вр ши на мо ра ју би ти вид -
но озна че ни и из ра ђе ни од без бјед ног ма те ри ја ла или на
тим мје сти ма мо ра ју би ти за шти ће ни та ко да рад ни ци не
мо гу да до ђу у кон такт са њи ма или да пре тр пе по вре ду у
слу ча ју њи хо вог ло ма.

Члан 26.

(1) По вр ши не по до ва, зи до ва и та ва ни ца у про сто ри ја -
ма мо ра ју да бу ду та кви да мо гу да се чи сте или одр жа ва ју
на по треб ном ни воу хи ги је не.

(2) По до ви, зи до ви и та ва ни це рад них и по моћ них про -
сто ри ја мо ра ју да бу ду от пор ни на оште ће ње од ме ха нич -
ких и дру гих ути ца ја, во до не про пу сни и из ве де ни та ко да

обез бје ђу ју за шти ту од ат мос фер ских ути ца ја, бу ке и ви -
бра ци ја и спре ча ва ју про ди ра ње опа сних ма те ри ја.

Члан 27.

При ступ кро во ви ма ко ји су из ра ђе ни од не до вољ но
чвр стог ма те ри ја ла не сми је би ти до зво љен, осим у слу ча -
ју ка да је обез би је ђе на опре ма или су пред у зе те по себ не
мје ре за без бје дан рад на кро ву.

8. Про зо ри и кров ни про зо ри

Члан 28.

(1) Про зо ри и кров ни про зо ри мо ра ју да бу ду из ве де ни
та ко да рад ни ци мо гу да их отва ра ју, за тва ра ју, по де ша ва ју
или оси гу ра ју на без бје дан на чин. 

(2) Ка да су отво ре ни, не сми ју се на ла зи ти у та квом по -
ло жа ју да иза зо ву опа сност за рад ни ке.

Члан 29.

Про зо ри и кров ни про зо ри мо ра ју да бу ду про јек то ва -
ни и из ве де ни са опре мом или на дру ги на чин опре мље ни
уре ђа ји ма ко ји омо гу ћа ва ју њи хо во чи шће ње без ри зи ка по
рад ни ке ко ји оба вља ју то чи шће ње и оста ле рад ни ке ко ји
се на ла зе у не по сред ној бли зи ни.

9. Вра та и ка пи је

Члан 30.

По ло жај, број и ди мен зи је вра та и ка пи ја, као и ма те ри -
ја ли од ко јих су из ра ђе ни мо ра ју да бу ду од ре ђе ни у за ви -
сно сти од при ро де и на мје не про сто ри ја или про сто ра.

Члан 31.

(1) Про вид на вра та мо ра ју да бу ду оби ље же на од го ва -
ра ју ћим, ла ко уоч љи вим озна ка ма.

(2) Са лон ска вра та и ка пи је мо ра ју да бу ду про вид ни
или да има ју про вид не по вр ши не.

(3) Ако про вид не или про зрач не по вр ши не на вра ти ма
и ка пи ја ма ни су из ра ђе не од без бјед них ма те ри ја ла и ако
по сто ји опа сност да, у слу ча ју ло ма вра та или ка пи је, рад -
ни ци пре тр пе по вре ду, те по вр ши не мо ра ју би ти за шти ће -
не од ло ма.

(4) Кли зна вра та мо ра ју да бу ду угра ђе на са без бјед но -
сним уре ђа јем ко ји спре ча ва да вра та ис ко че из ши на и да
се сру ше.

(5) Вра та и ка пи је ко ји се отва ра ју на го ре мо ра ју да бу -
ду угра ђе ни са ме ха ни змом ко ји спре ча ва њи хов пад.

(6) Вра та дуж са о бра ћај них по вр ши на за ева ку а ци ју
мо ра ју да бу ду оби ље же на на од го ва ра ју ћи на чин и из ве де -
на та ко да се мо гу отва ра ти са уну тра шње стра не бр зо и ла -
ко у сва ком тре нут ку без би ло ка квих пре пре ка или по ма -
га ла док су рад ни ци при сут ни на рад ним мје сти ма.

(7) У не по сред ној бли зи ни ка пи ја ко је су на ми је ње не за
про лаз во зи ла мо ра ју да бу ду и по себ на вра та за про лаз ли -
ца, уко ли ко про лаз ли ца кроз те ка пи је ни је без бје дан и та
вра та мо ра ју би ти вид но оби ље же на и уви јек сло бод на.

(8) Вра та на ме ха ни зо ва ни по гон мо ра ју да функ ци о ни -
шу та ко да рад ни ци ни су из ло же ни опа сно сти ма од на стан -
ка по вре да и мо ра ју да бу ду угра ђе на са за штит ном бло ка -
дом за тре нут но за у ста вља ње, ко ја мо ра да бу де ла ко уоч -
љи ва и при сту пач на.

(9) Уко ли ко се, у слу ча ју не стан ка на па ја ња, вра та не
отва ра ју ауто мат ски, мо ра по сто ја ти мо гућ ност да се руч -
но отва ра ју.

(10) Вра та на про сто ри ја ма код ко јих по сто ји опа сност
од екс пло зи је из ра ђу ју се од ма те ри ја ла ко ји не мо же да
про из ве де вар ни цу, а по ста вља ју се та ко да се отва ра ју у
прав цу из ла за.

10. Са о бра ћај не по вр ши не 

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) Са о бра ћај не по вр ши не, укљу чу ју ћи сте пе ни шта,
не по крет не ље стве, мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар, мо -
ра ју да бу ду раз мје ште не и из гра ђе не та ко да се обез би је ди
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јед но ста ван, без бје дан и од го ва ра ју ћи при ступ ли ци ма и
во зи ли ма на на чин да рад ни ци ко ји ра де у бли зи ни тих са -
о бра ћај них по вр ши на не бу ду из ло же ни опа сно сти ма.

(2) Ди мен зи је са о бра ћај них по вр ши на за кре та ње ли ца
и/или пре воз ро бе мо ра ју да бу ду од ре ђе не у за ви сно сти од
бро ја мо гу ћих ко ри сни ка и вр сте ак тив но сти ко је се оба -
вља ју.

(3) Ако се са о бра ћај не по вр ши не ко ри сте за кре та ње
во зи ла, мо ра се обез би је ди ти до вољ но ши рок и без бје дан
про лаз за кре та ње ли ца.

(4) Из ме ђу са о бра ћај них по вр ши на за кре та ње во зи ла и
вра та, ка пи ја, про ла за за ли ца, ход ни ка и сте пе ни шта по -
треб но је обез би је ди ти до вољ ну ши ри ну про ла за.

(5) У за ви сно сти од на мје не рад не про сто ри је и вр сте
опре ме, са о бра ћај не по вр ши не мо ра ју да бу ду вид но оби -
ље же не од го ва ра ју ћим озна ка ма.

(6) Са о бра ћај не по вр ши не мо ра ју се ре дов но кон тро ли -
са ти и одр жа ва ти у ис прав ном ста њу.

(7) Са о бра ћај не по вр ши не се по ста вља ју у ни воу по да
та ко да од сту па ње не пре ла зи ± 1 cm.

(8) Са о бра ћај не по вр ши не и про ла зи у рад ним про сто -
ри ја ма мо ра ју да бу ду из ве де ни та ко да њи хо ва ши ри на бу -
де јед на ка или ве ћа од од го ва ра ју ће ври јед но сти на ве де не
у Та бе ли 2. При ло га, ко ји је са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 33.

(1) Ако на рад ним мје сти ма по сто је мје ста ко ји ма је
при ступ огра ни чен - опа сне зо не, те зо не мо ра ју да бу ду
опре мље не на пра ва ма ко је спре ча ва ју при ступ нео вла шће -
ним ли ци ма. 

(2) По треб но је пред у зе ти од го ва ра ју ће мје ре у ци љу
за шти те рад ни ка ко ји су овла шће ни да ула зе у опа сне зо не
и опа сне зо не мо ра ју би ти ја сно оби ље же не од го ва ра ју ћим
озна ка ма.

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
п р о  с т о  р у

Члан 34.

На са о бра ћај ним по вр ши на ма на ко ји ма се кре ћу во зи -
ла обез бје ђу ју се:

а) са о бра ћај ни зна ци и ве зе са пу те ви ма у скла ду са
про пи си ма о без бјед но сти са о бра ћа ја,

б) про пи са но освје тље ње за ври је ме ра да но ћу и у
усло ви ма сма ње не ви дљи во сти,

в) по себ не по вр ши не за пар ки ра ње пут нич ких и те рет -
них во зи ла,

г) по себ ни зна ци упо зо ре ња, сиг на ли или бра ни ци на
мје сти ма ко ја не ма ју до вољ ну пре глед ност.

Члан 35.

(1) Ши ри не са о бра ћај них по вр ши на и ра сто ја ња за сло -
бод но кре та ње во зи ла и те ре та мо ра ју да бу ду јед на ке или
ве ће од од го ва ра ју ћих ври јед но сти на ве де них у Та бе ли 3.
При ло га, ко ји је са став ни дио овог пра вил ни ка.

(2) Раз во ди ин ста ла ци ја елек трич не енер ги је, во до во да,
ка на ли за ци је, га со ва, па ра, ком при мо ва ног ва зду ха по ста -
вља ју се из ван са о бра ћај них по вр ши на и дру гих мје ста
гдје по сто ји мо гућ ност њи хо вог ме ха нич ког оште ће ња.

11. Сте пе ни шта, по крет не сте пе ни це и ста зе

Члан 36.

(1) Сте пе ни шта се из во де и одр жа ва ју та ко да обез бје -
ђу ју:

а) не сме та но из ла же ње из свих ди је ло ва објек та,

б) по треб ну про пу сну моћ,

в) нај кра ћи пут пре ма из ла зу из објек та са ја сно озна -
че ним смје ром кре та ња ка сте пе ни шту.

(2) Сте пе ни шта се из во де са сте пе ни ца ма јед на ког
обли ка и ди мен зи ја.

(3) За вој но сте пе ни ште из дво ди се та ко да, на нај у жем
ди је лу, ши ри на га зи шта не бу де ма ња од 10 cm.

Члан 37.

По крет не сте пе ни це и ста зе мо ра ју да функ ци о ни шу
без бјед но и мо ра ју да бу ду опре мље не са свим нео п ход ним
за штит ним уре ђа ји ма и ла ко уоч љи вим и до ступ ним за -
штит ним бло ка да ма.

Члан 38.

На сте пе ни шту ко је има пре ко 10 сте пе ни ка за штит на
огра да се по ста вља са обје стра не, а на сте пе ни шту до 10
сте пе ни ка, уко ли ко не пре мо шћа ва под ло гу на ко ју се мо -
же па сти са ви си не ве ће од јед ног ме тра, огра да се мо же
по ста ви ти са мо са јед не стра не.

12. За штит не огра де

Члан 39.

Про ла зи, пре ла зи, рад не плат фор ме и сва рад на мје ста
на ви си ни ве ћој од јед ног ме тра од по да или под ло ге на ко -
ју се мо же па сти огра ђу ју се за штит ном огра дом.

Члан 40.

(1) За штит не огра де из во де се та ко да обез бје ђу ју:

а) ста бил ност по је ди них еле ме на та, ме ђу соб не ве зе
еле ме на та и огра де у цје ли ни, про ра чу на тих на нај не по -
вољ ни је хо ри зон тал но и вер ти кал но оп те ре ће ње ко је се
мо же по ја ви ти,

б) да еле мен ти ис пу не огра де бу ду са уну тра шње стра -
не сту ба огра де,

в) да ви си на од по вр ши не по да или под ло ге до гор ње
иви це огра де не бу де ма ња од 100 cm, а код ко сих огра да на
сте пе ни шти ма да ви си на бу де нај ма ња 100 cm мје ре но вер -
ти кал но од сре ди не га зи шта до гор ње иви це огра де,

г) да кра је ви еле ме на та огра де бу ду чвр сто осло ње ни,
да не бу ду по ста вље ни у об ли ку пре пу ста,

д) да по вр ши не еле ме на та огра де бу ду глат ке и без не -
рав ни на о ко је би се мо гли по ври је ди ти ди је ло ви ти је ла
рад ни ка или за ка чи ти одје ћа.

(2) По пу на за штит не огра де из во ди се та ко да: 

а) ако се по пу на за штит не огра де из во ди од ду жин ских
ме ђу преч ки, тре ба да се пред ви ди до во љан број ме ђу преч -
ки, та ко да њи хов раз мак не бу де ве ћи од 25 cm,

б) ако се по пу на за штит не огра де из во ди у об ли ку вер -
ти кал них преч ки, та да њи хо ва ме ђу соб на уда ље ност не
сми је би ти ве ћа од 14 cm. 

13. Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар

Члан 41.

(1) Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју да од го -
ва ра ју ди мен зи ја ма те ре та ко јим се ма ни пу ли ше.

(2) Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју да има ју
нај ма ње је дан из лаз, а ка да је то тех нич ки мо гу ће, мо ра ју
има ти из ла зе на дви је стра не.

(3) Рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју да бу ду обез би је -
ђе не та ко да се спре ча ва пад рад ни ка.

(4) Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју да има ју
струк ту ру и ста бил ност ко ји од го ва ра ју њи хо вој на мје ни.

(5) Мје ста и рам пе за уто вар и ис то вар мо ра ју би ти но -
ћу освије тље не свје тло шћу ја чи не нај ма ње 10 Lx.

Члан 42.

(1) Са о бра ћај не по вр ши не ка мје сти ма и рам па ма за
уто вар и ис то вар мо ра ју да бу ду очи шће не од ле да и сни је -
га и по су те пи је ском или шљун ком.

(2) Ши ри на са о бра ћај них по вр ши на из ста ва 1. овог
чла на не сми је би ти ма ња од 5 m при дво смјер ном кре та -
њу во зи ла, од но сно 3 m при јед но смјер ном кре та њу во зи -
ла.

(3) При ли ком по ста вља ња во зи ла на мје сти ма и рам па -
ма за уто вар и ис то вар, ра сто ја ње из ме ђу во зи ла ко ја сто је
у ко ло ни не сми је би ти ма ње од 1 m, а ра сто ја ње из ме ђу во -
зи ла ко ја сто је јед но по ред дру гог не сми је би ти ма ње од
1,5 m.
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(4) Бр зи на кре та ња во зи ла на мје сти ма и рам па ма за
уто вар и ис то вар и са о бра ћај ним по вр ши на ма ка њи ма не
сми је би ти ве ћа од 10 km/h, а у за тво ре ним ма га ци ни ма и
скла ди шти ма не сми је би ти ве ћа од 5 km/h.

14. Ди мен зи је рад них и по моћ них про сто ри ја - сло -
бо дан про стор за рад ни ке

Члан 43.

(1) Рад не про сто ри је мо ра ју има ти до вољ ну ви си ну, по -
вр ши ну по да и ва зду шни про стор та ко да је рад ни ци ма
омо гу ће но да без бјед но оба вља ју свој рад, без ри зи ка по
њи хо ву без бјед ност, здра вље и бла го ста ње на ра ду. 

(2) Ври јед но сти чи сте ви си не, по вр ши не и за пре ми не
по јед ном рад ни ку мо ра ју би ти јед на ке или ве ће од од го ва -
ра ју ћих ври јед но сти на ве де них у Та бе ли 4. При ло га, ко ји
је са став ни дио овог пра вил ни ка.

(3) Чи стом ви си ном про сто ри је сма тра се сви је тла ви -
си на од за вр ше ног по да до за вр ше не та ва ни це без не рав ни -
на, ин ста ла ци ја и уре ђа ја.

(4) Сло бод ном по вр ши ном по да сма тра се по вр ши на
по да без опре ме за рад, ин ста ла ци ја, ма те ри ја ла, го то вих
про из во да и ин вен та ра, осим рад ног сто ла и сто ли це.

(5) Сло бод ном за пре ми ном сма тра се ва зду шни про -
стор, без опре ме за рад, ин ста ла ци ја, ин вен та ра и про сто -
ра ко ји се ко ри сти за скла ди ште ње.

Члан 44.

(1) Ве ли чи не сло бод них про сто ра на рад ним мје сти ма
мо ра ју би ти та кве да омо гу ћа ва ју рад ни ци ма не сме та но
кре та ње ра ди оба вља ња рад них ак тив но сти.

(2) Чи ста ви си на по моћ них про сто ри ја обез бје ђу је се и
одр жа ва та ко да не бу де ма ња од 2,60 m.

(3) При вре ме ни објек ти, ти па кон теј не ра или ки о ска, у
ко ји ма се на ла зе про сто ри је за рад на мје ста мо гу се ко ри -
сти ти за рад на мје ста ако чи ста ви си на про сто ри ја ни је ма -
ња од 2,20 m.

15. Про сто ри је за од мор

Члан 45.

(1) У ци љу без бјед но сти и здра вља рад ни ци ма мо ра ју
да бу ду обез би је ђе не при сту пач не про сто ри је за од мор у
за ви сно сти од вр сте по сло ва и бро ја при сут них рад ни ка.

(2) Од ред ба ста ва 1. овог чла на не од но си се на рад ни -
ке ко ји ра де у кан це ла ри ја ма или слич ним рад ним про сто -
ри ја ма у ко ји ма је обез би је ђен од го ва ра ју ћи од мор то ком
па у зе. 

Члан 46.

(1) Про сто ри је за од мор мо ра ју да бу ду до вољ но ве ли -
ке и опре мље не од го ва ра ју ћим бро јем сто ло ва и сје ди шта
са на сло ном за до во љан број рад ни ка и у тим про сто ри ја -
ма по треб но је спро ве сти од го ва ра ју ће мје ре ка ко би се за -
шти ти ли не пу ша чи од штет ног ути ца ја ду ван ског ди ма.

(2) Ако се про сто ри је за од мор ко ри сте за узи ма ње хра -
не, мо ра ју да има ју уми ва о ник са то плом и хлад ном во дом
и обез би је ђе но про вје тра ва ње.

(3) Ако у то ку ра да до ла зи до ре дов них и че стих пре ки -
да ра да, а про сто ри ја за од мор ни је обез би је ђе на, мо ра се
обез би је ди ти дру га про сто ри ја у ко јој рад ни ци мо гу да бо -
ра ве у то ку тих пре ки да и у тим про сто ри ја ма пред у зи ма ју
се од го ва ра ју ће мје ре ка ко би се за шти ти ли не пу ша чи од
штет ног ути ца ја ду ван ског ди ма.

Члан 47.

Труд ни ца ма и мај ка ма ко је до је мо ра се обез би је ди ти, у
од го ва ра ју ћим усло ви ма, про стор за од мор и опу шта ње.

16. Са ни тар не про сто ри је

16.1. Га 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) Аде кват не гар де ро бе и гар де роб ни ор ма ни мо ра ју
да бу ду обез би је ђе ни за рад ни ке ко ји ко ри сте рад на од је ла

и уни фор ме уко ли ко се због здрав стве них или дру гих раз -
ло га не мо же оче ки ва ти да се пре свла че у дру гим про сто -
ри ја ма. 

(2) Гар де ро бе мо ра ју би ти при сту пач не, до вољ ног ка -
па ци те та и да има ју мје ста за сје де ње.

(3) Гар де ро бе мо ра ју да бу ду до вољ но ве ли ке и да у
њи ма сва ки рад ник има мо гућ ност да за кљу ча сво ју лич ну
одје ћу и ства ри у то ку рад ног вре ме на. 

(4) Ка да окол но сти то зах ти је ва ју, као што су опа сне
ма те ри је, вла га, не чи сто ћа, мо ра ју се обез би је ди ти усло ви
у ко ји ма се рад на одје ћа чу ва на мје сту одво је но од лич не
одје ће и ства ри.

Члан 49.

(1) Нео п ход но је обез би је ди ти одво је не гар де ро бе или
одво је но ко ри шће ње гар де ро ба за му шкар це и же не.

(2) Уко ли ко ни је нео п ход но обез би је ди ти гар де ро бе, у
сми слу од ре да ба из чла на 48. став 1. овог пра вил ни ка, та -
да за сва ког рад ни ка мо ра да бу де обез би је ђен про стор у
ко јем мо же да од ло жи сво ју лич ну одје ћу.

(3) Тем пе ра ту ра ва зду ха у гар де ро ба ма не сми је да бу -
де ма ња од 17 °C.

16.2. Ту  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 рад ни ке мо ра да бу де обез би је ђен до во љан број
од го ва ра ју ћих ту ше ва, ако то зах ти је ва при ро да по сла или
из здрав стве них раз ло га, а на ро чи то за рад ни ке ко ји оба -
вља ју по сло ве при ко ји ма до ла зи до пр ља ња, ква ше ња ти -
је ла и одје ће, зно је ња и по ја ве пра ши не, као и за рад ни ке
ко ји ра де са отров ним, за ра зним или јо ни зу ју ћим ма те ри -
ја ма и рад ни ке ко ји уче ству ју у про це су пре ра де пре храм -
бе них про из во да или из ра де сте рил них ма те ри ја ла. 

(2) Нео п ход но је обез би је ди ти одво је не ту ше ве или
одво је но ко ри шће ње ту ше ва за му шкар це и же не.

Члан 51.

(1) Ку па ти ла са ту ше ви ма мо ра ју би ти до вољ но ве ли ка
ка ко би сва ки рад ник мо гао да се опе ре без огра ни че ња у
по гле ду усло ва или од го ва ра ју ћих хи ги јен ских стан дар да.
Ту ше ви мо ра ју да има ју то плу и хлад ну те ку ћу во ду.

(2) Број ту ше ва у ку па ти лу од ре ђу је се за ви сно од вр -
сте по сло ва и бро ја при сут них рад ни ка, та ко што се:

а) за по сло ве код ко јих до ла зи до по ја ве штет них ма те -
ри ја, пра ши не и ја чег зно је ња, или до ла зи до ква ше ња обу -
ће и одје ће обез бје ђу је је дан туш на нај ви ше пет рад ни ка,

б) за по сло ве код ко јих до ла зи до по ја ве пра ши не и ја -
чег зно је ња, или до ла зи до ква ше ња обу ће и одје ће обез бје -
ђу је се је дан туш на нај ви ше де сет рад ни ка,

в) за по сло ве код ко јих не до ла зи до ја чег зно је ња, пра -
ши не, ква ше ња обу ће и одје ће, од но сно код ко јих не до ла -
зи до по ја ве штет них ма те ри ја обез бје ђу је се је дан туш на
нај ви ше 20 рад ни ка.

Члан 52.

(1) Уко ли ко ни је нео п ход но обез би је ди ти ту ше ве у
скла ду са од ред ба ма чла на 50. став 1. овог пра вил ни ка у
бли зи ни рад них мје ста и гар де ро ба мо ра да бу де обез би је -
ђен до во љан број уми ва о ни ка са те ку ћом во дом, а то плом
во дом ако је по треб но. 

(2) Нео п ход но је обез би је ди ти одво је не уми ва о ни ке
или одво је но ко ри шће ње уми ва о ни ка за му шкар це и же не,
уко ли ко то зах ти је ва ју раз ло зи за при ват ност.

(3) Уз уми ва о ни ке рад ни ци мо ра ју има ти на рас по ла га -
њу сред ства за уми ва ње и дез ин фек ци ју ру ку, као и сред -
ство за су ше ње ру ку.

(4) Ако су про сто ри је са ту ше ви ма или уми ва о ни ци ма
одво је не од гар де ро ба, те про сто ри је мо ра ју да бу ду не по -
сред но по ве за не.
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Члан 53.

(1) У бли зи ни рад них мје ста, рад них про сто ри ја, про -
сто ри ја за од мор, гар де ро ба и про сто ри ја са ту ше ви ма, мо -
ра ју би ти обез би је ђе не по себ не про сто ри је са од го ва ра ју -
ћим бро јем то а ле та и уми ва о ни ка. 

(2) По треб но је обез би је ди ти одво је не то а ле те или
одво је но ко ри шће ње то а ле та за му шкар це и же не.

17. Про сто ри је за пру жа ње пр ве по мо ћи

Члан 54.

(1) У за ви сно сти од ве ли чи не објек та, вр сте по сло ва и
уче ста ло сти по вре да на ра ду мо ра да бу де обез би је ђе на
јед на или ви ше про сто ри ја за пру жа ње пр ве по мо ћи. 

(2) Гдје по сто ји ве ћа мо гућ ност на стан ка по вре да на
ра ду, на сва ких 100 рад ни ка мо ра да бу де обез би је ђе на нај -
ма ње јед на про сто ри ја за пру жа ње пр ве по мо ћи.

Члан 55.

(1) Про сто ри је за пру жа ње пр ве по мо ћи мо ра ју би ти
опре мље не нео п ход ним ин ста ла ци ја ма, опре мом за пру жа -
ње пр ве по мо ћи и при сту пач не за ма ни пу ла ци ју но си ли ма. 

(2) Про сто ри је за пру жа ње пр ве по мо ћи мо ра ју би ти
оби ље же не од го ва ра ју ћим озна ка ма.

(3) Опре ма за пру жа ње пр ве по мо ћи мо ра да бу де до -
ступ на и при сту пач на на свим мје сти ма гдје усло ви ра да то
зах ти је ва ју и оби ље же на у скла ду са про пи си ма.

(4) Адре са и број те ле фо на нај бли же слу жбе хит не по -
мо ћи и здрав стве не уста но ве, као и име на рад ни ка ко ји су
оспо со бље ни и од ре ђе ни за пру жа ње пр ве по мо ћи, мо ра ју
би ти ис так ну ти на вид ном мје сту.

18. Рад на мје ста у објек ти ма на ми је ње ним за рад на
отво ре ном или на отво ре ном про сто ру

Члан 56.

Рад на мје ста, са о бра ћај не по вр ши не и дру ги про сто ри
или ин ста ла ци је ко ји се на ла зе на отво ре ном, а на ко ји ма
ра де или их ко ри сте рад ни ци при ли ком оба вља ња сво јих
рад них ак тив но сти мо ра ју да бу ду ор га ни зо ва ни на на чин
да омо гу ће без бјед но кре та ње ли ца и во зи ла.

Члан 57.

(1) Од ред бе ко је се од но се на са о бра ћај не по вр ши не -
опа сне зо не, мје ре за по крет не сте пе ни це и ста зе и мје ста
за рам пе за уто вар и ис то вар, при мје њу ју се на глав не са о -
бра ћај не по вр ши не на ло ка ци ји по сло дав ца, на са о бра ћај -
не по вр ши не ко је се ко ри сте за ре дов но одр жа ва ње, пре -
гле де и ис пи ти ва ње ин ста ла ци ја, као и на мје ста и рам пе за
уто вар и ис то вар.

(2) Од ред бе ко је се од но се на са о бра ћај не по вр ши не -
опа сне зо не при мје њу ју се и за рад на отво ре ном про сто ру.

Члан 58.

(1) Про стор за рад на отво ре ном мо ра би ти осви је тљен
вје штач ким освје тље њем ка да при род но освје тље ње ни је
за до во ља ва ју ће.

(2) Рад на мје ста на отво ре ном про сто ру мо ра ју би ти
та ко уре ђе на да рад ни ци ко ји ра де на тим рад ним мје сти -
ма:

а) бу ду за шти ће ни од не по вољ них вре мен ских при ли ка
и пред ме та ко ји мо гу па сти,

б) ни су из ло же ни ни во и ма фи зич ких, хе миј ских, би о -
ло шких или оста лих ути ца ја ко ји су штет ни по без бјед ност
и здра вље,

в) мо гу бр зо да на пу сте сво ја рад на мје ста и да се скло -
не на без бјед но под руч је, 

г) има ју обез би је ђе ну пр ву по моћ и

д) не мо гу да се окли зну и пад ну.

(3) У не по сред ној бли зи ни мје ста гдје се оба вља ју тех -
но ло шки про це си на отво ре ном про сто ру или вр ши тран -
спорт опа сних ма те ри ја по ста вља ју се сла ви не или ту ше ви
са чи стом, те ку ћом во дом.

III - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 59.

По сло дав ци ко ји су, при је сту па ња на сна гу овог пра -
вил ни ка, за по че ли оба вља ње дје лат но сти, од но сно обез би -
је ди ли рад ни ку рад на рад ном мје сту на ко јем су при ми је -
ње не оп ште мје ре за шти те на ра ду за гра ђе вин ске објек те
на ми је ње не за рад не и по моћ не про сто ри је ду жни су да
свој рад ускла де са од ред ба ма овог пра вил ни ка у ро ку од
три го ди не од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Члан 60.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је при мје на
пре у зе тог Пра вил ни ка о оп штим мје ра ма за шти те на ра ду
за гра ђе вин ске објек те на ми је ње не за рад не и по моћ не
про сто ри је и рад не про сто ре (“Слу жбе ни лист СРБиХ”,
број 5/88).

Члан 61.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04/3-020-31/12
14. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Пе тар Ђо кић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 95. За ко на о
за шти ти жи вот не сре ди не - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10), чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 7. Пра вил ни -
ка о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 15/07 и 36/08),  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ 

ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ИЗ ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ 

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

1. Утвр ђу је се да Тех но ло шки фа кул тет Звор ник, Уни -
вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву, ис пу ња ва усло ве за оба вља -
ње дје лат но сти из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка од
че ти ри го ди не од да на до но ше ња Рје ше ња. Про вје ра ис пу -
ње но сти усло ва за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не вр ши ће се у скла ду са од ред ба ма За ко на
о за шти ти жи вот не сре ди не и Пра вил ни ка о усло ви ма за оба -
вља ње дје лат но сти из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-Е/08
19. марта 2012. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Сре брен ка Го лић, с.р.

Агенција за осигурање Републике Српске

На осно ву чла на 7. став 2. али не ја 7. и чла на 9. став 1.
али не ја 2. За ко на о дру штви ма за оси гу ра ње (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10),
чла на 16. став 2. За ко на о оси гу ра њу од од го вор но сти за
мо тор на во зи ла и оста лим оба ве зним оси гу ра њи ма од од -
го вор но сти - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 102/09), чла на 16. став 1. али не ја 2.
Ста ту та Аген ци је за оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 30/06) и чла на 5.
Од лу ке о на чи ну утвр ђи ва ња и об ра чу на до при но са За -
штит ном фон ду Ре пу бли ке Срп ске, ро ко ви ма упла те и на -
чи ну во ђе ња сред ста ва до при но са (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 80/09 и 40/10), Управ ни од бор Аген -
ци је за оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 22.
мар та 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У

О ПЛА ЋА ЊУ ДО ПРИ НО СА ЗА ШТИТ НОМ ФОН ДУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У 2012. ГО ДИ НИ

I

Овом од лу ком утвр ђу је се до при нос За штит ном фон ду
Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За штит ни фонд) за
2012. го ди ну, за дру штва за оси гу ра ње ко ја у Ре пу бли ци
Срп ској оба вља ју оси гу ра ње од ауто од го вор но сти (у да -
љем тек сту: чла но ви).

II

Осно ви ца за утвр ђи ва ње до при но са чла но ва За штит -
ном фон ду за 2012. го ди ну је об ра чу на та пре ми ја оси гу ра -
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ња од ауто од го вор но сти у Ре пу бли ци Срп ској у 2011. го ди -
ни, а уку пан до при нос чла но ва За штит ном фон ду за 2012.
го ди ну од ре ђу је се по сто пи од 1,576% на утвр ђе ну осно -
ви цу, што из но си 1.422.377,91 КМ.

У укуп ном до при но су из ста ва 1. са др жан је и акон та -
тив ни до при нос За штит ном фон ду, утвр ђен Од лу ком о
при вре ме ном пла ћа њу до при но са За штит ном фон ду Ре пу -
бли ке Срп ске за пе ри од ја ну ар - март 2012. го ди не у из но -
су од 354.883,68 КМ (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 2/12).

III

По је ди нач не оба ве зе чла но ва по осно ву до при но са За -
штит ном фон ду, у скла ду са од ред ба ма ове од лу ке, утвр ђу -
је ди рек тор Аген ци је рје ше њем.

IV

По је ди нач но утвр ђе ни до при нос чла но ви су ду жни да
пла те у ко рист ра чу на За штит ног фон да, у пе ри о ду април -
де цем бар 2012. го ди не, у де вет јед на ких мје сеч них ра та, до
пе тог у мје се цу за прет ход ни мје сец.

V

Ова од лу ка се при мје њу је од 1. апри ла 2012. го ди не, а
об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: УО-05/12 Пред сјед ник
22. мар та 2012. го ди не У прав ног од бо ра,
Ба ња Лу ка Бран ка Бо дро жа, с.р.

Аген ци ја за аграр на пла ћа ња

На осно ву чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74 /10 и
86/10), чла на 28. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11) и чла на 28. став
1. Уред бе о на че ли ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си сте ма ти за -
ци ју рад них мје ста у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09 и
105/11), в.д. ди рек тора Аген ци је за аграр на пла ћа ња, уз са гла сност
Вла де Ре пу бли ке Срп ске,  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДОПУНAМA ПРА ВИЛ НИ КА О 

УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ

РАД НИХ МЈЕ СТА У АГЕН ЦИ ЈИ ЗА АГРАР НА ПЛА ЋА ЊА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста у Аген ци ји за аграр на пла ћа ња (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 107/10) у чла ну 19. у усло ви ма по сли је
ри је чи: “агро е ко ном ски” до да ју се ри је чи: “оп шти, сто чар ски или
ра тар ски или еко ном ски фа кул тет “, а ри је чи: “пет го ди на” за мје -
њу ју се ри је чи ма: “три го ди не”.

Члан 2.

У чла ну 20. у усло ви ма ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју:
“дви је”.

Члан 3.

У чла ну 21. у усло ви ма ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју:
“дви је”.

Члан 4.

У чла ну 23. код зва ња ри јеч: “тре ћег” за мје њу је се ри јеч ју:
“дру гог”, а у усло ви ма ри је чи: “јед на го ди на” за мје њу ју се ри је чи -
ма: “дви је го ди не”.

Члан 5.

У чла ну 26. по сли је ри је чи: “при ло га” бри шу се ри је чи: “при -
пре ма об ра чун и рје ше ње по за хтје ви ма за ис пла ту под сти ца ја”.

Члан 6.

У чла ну 27. у усло ви ма ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју:
“дви је”.

Члан 7.

У чла ну 29. код зва ња ри јеч: “дру гог” за мје њу је се ри јеч ју:
“тре ћег”, а у усло ви ма ри је чи: “дви је го ди не” за мје њу ју се ри је чи -
ма: “јед на го ди на”.

Члан 8.

У чла ну 30. код зва ња ри јеч: “пр вог” за мје њу је се ри јеч ју:
“дру гог”, а у усло ви ма ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју: “дви је”.

Члан 9.

У чла ну 31. код опи са по сла по сли је ри је чи: “об ра де,” до да ју
се ри је чи: “об ра ђу је за хтје ве за под сти ца је, при пре ма рје ше ње по
за хтје ви ма за ис пла ту под сти ца ја,”.

Члан 10.

У чла ну 32. у усло ви ма ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју:
“дви је”.

Члан 11.

У чла ну 33. код зва ња ри јеч: “пр вог” за мје њу је се ри јеч ју:
“дру гог”, а у усло ви ма ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју: “дви је”.

Члан 12.

У чла ну 34. у усло ви ма ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју:
“дви је”.

Члан 13.

У чла ну 36. код ка те го ри је ри јеч: “дру ге” за мје њу је се ри јеч ју:
“тре ће”.

У усло ви ма ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју: “јед не”.

Члан 14.

У чла ну 37. код усло ва, по сли је ри је чи: “еко ном ска” до да ју се
ри је чи: “гим на зи ја,”.

Члан 15.

У чла ну 39. код ка те го ри је ри јеч: “дру ге” за мје њу је се ри јеч ју:
“пр ве”, а ри јеч: “ви со ке” за мје њу је се ри јеч ју: “ви ше”.

У усло ви ма број: “VII” за мје њу је се бро јем: “VI”, а ри је чи:
“елек тро тех нич ки, при род но-ма те ма тич ки или дру ги фа кул тет”
за мје њу ју се ри је чи ма: “ви ша тех нич ка шко ла, смјер ма шин ски
или дру га ви ша тех нич ка шко ла”, а ри је чи: “три го ди не” за мје њу -
ју се ри је чи ма: “јед на го ди на”.

Члан 16.

У чла ну 40. у усло ви ма ри је чи: “пет го ди на” за мје њу ју се
рије чи ма: “дви је го ди не” а ри је чи: “сер ти фи кат овла шће ног ра чу -
но во ђе” за мје њу ју се ри је чи ма: “по сје до ва ње ли цен це сер ти фи ко -
ва ног ра чу но во ђе”, а ри је чи: “зна ње ен гле ског је зи ка” бри шу се.

Члан 17.

У чла ну 41. у усло ви ма ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју:
“дви је”.

Члан 18.

Члан 42. ми је ња се и гла си:

“Ви ши са рад ник за књи го вод стве не по сло ве

Опис по сла: вр ши по сло ве кон ти ра ња и књи же ња свих ли -
квид них ма те ри јал но-фи нан сиј ских до ку ме на та као и по пу ња ва -
ње тре зор ских обра за ца и на ред би за пла ћа ње (на лог-одо бре ња),
вр ши унос ма те ри јал но-фи нан сиј ских до ку ме на та и књи го вод -
стве не до ку мен та ци је у је дин стве ни си стем Тре зо ра (СУ ФИ си -
стем), одо бра ва исте у си сте му, из ра ђу је рас по ло жи ве из вје шта је
из СУ ФИ си сте ма пу тем Тре зо ра о ста њу и ре а ли за ци ји ма те ри јал -
но-фи нан сиј ских сред ста ва за од ре ђе на вре мен ска раз до бља и
ускла ђу је их са по моћ ним еви ден ци ја ма и ре зул та ти ма по пи са,
изра ђу је из во де отво ре них став ки и вр ши уса гла ша ва ња ста ња,
уче ству је у при пре ми и из ра ди пе ри о дич них и го ди шњих об ра чу -
на, од ла же и ар хи ви ра ма те ри јал но-фи нан сиј ску до ку мен та ци ју
као и дру ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка Одјељења. За свој рад
од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња.

Ка те го ри ја: на мје ште ник тре ће ка те го ри је у окви ру ви со ке
струч не спре ме

Број из вр ши ла ца: 1

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, еко ном ски фа кул тет, нај -
ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва -
ња, зна ње ра да на ра чу на ру”.

Члан 19.

У чла ну 43. код усло ва, по сли је ри је чи: “еко ном ска шко ла” до -
да ју се ри је чи: “или гим на зи ја”.

Члан 20.

Члан 44. ми је ња се и гла си:

“Са рад ник за бла гај нич ке, об ра чун ске по сло ве, основ на
сред ства и си тан ин вен тар

Опис по сла: при мје њу је про пи се из ове обла сти, као и про пи -
се ко ји ре гу ли шу го то вин ски про мет сред ста ва, бла гај нич ко и тре -
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зор ско по сло ва ње, за ду жу је но вац са бла гај не Тре зо ра, чу ва и
испла ћу је го то ви ну, из ра ђу је бла гај нич ке из вје шта је, во ди ра чу на
о про ме ту го то вин ских сред ста ва у бла гај ни и бла гај нич ком мак -
си му му, вр ши го то вин ске упла те и ис пла те, те исте сал ди ра и
прав да пре ма Тре зо ру на ба зи ли квид них ма те ри јал но-фи нан сиј -
ских до ку ме на та, оба вља по сло ве ажу ри ра ња по да та ка у до си јеу
нов ча них по да та ка за по сле них, вр ши об ра чун пла та и дру гих лич -
них при ма ња за по сле них, об ра чун при па да ју ћих по ре за и до при -
но са, са ста вља и про сље ђу је по треб ну до ку мен та ци ју за ис пла ту
и књи же ње пла та и на кна да, вр ши об у ста ву кре ди та и дру гих оба -
ве за за по сле них по до ста вље ним ад ми ни стра тив ним за бра на ма и
суд ским рје ше њи ма, из ра ђу је за хтје ве за ре фун да ци ју бо ло ва ња,
из ра ђу је из вје шта је о лич ним при ма њи ма, из ра ђу је из вје шта је за
По ре ску упра ву и вр ши њи хо во срав ња ва ње, из ра ђу је ста ти стич ке
из вје шта је, во ди еви ден ци ју основ них сред ста ва и сит ног ин вен -
та ра, об ра чу на ва амор ти за ци ју и ре ва ло ри за ци ју у скла ду са ва же -
ћим про пи си ма, спро во ди при прем не и кон трол не рад ње за по пис
сред ста ва и ин вен та ра, са ра ђу је са по пи сним ко ми си ја ма, еви ден -
ти ра све про мје не ко је се ја вља ју код рас хо до ва ња, за мје не и оту -
ђи ва ња, квар тал но уса гла ша ва ста ње у глав ној књи зи, од ла же и
ар хи ви ра ма те ри јал но-фи нан сиј ску до ку мен та ци ју, оба вља и дру -
ге по сло ве по на ло гу на чел ни ка одје ље ња. За свој рад од го во ран је
на чел ни ку Одје ље ња.

Ка те го ри ја: на мје ште ник пр ве ка те го ри је у окви ру сред ње
струч не спре ме

Број из вр ши ла ца: 1

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, еко ном ска шко ла, нај ма ње
шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња,
зна ње ра да на ра чу на ру”.

Члан 21.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва -
ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12/7.1-052-807/12
23. фе бру а ра 2012. го ди не В.д. ди рек то ра,
Ба ња Лу ка Ми лен ко Об ра до вић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у Ви је ћу од пет су ди ја, у
пред ме ту број АП 1527/09, рје ша ва ју ћи апе ла ци ју Зе хру ди на
Мех мед бе го ви ћа, на осно ву чла на VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер це -
го ви не, чла на 59. став 2. али не ја 2 и чла на 61. ст. 1. и 3. Пра ви ла
Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник Бо сне и
Хер це го ви не”, бр 60/05, 64/08 и 51/09), у са ста ву:

- Ми о драг Си мо вић, пред сјед ник,

- Ва ле ри ја Га лић, пот пред сјед ни ца,

- Се а да Па ла врић, пот пред сјед ни ца,

- Ма то Та дић, су ди ја и

- Злат ко М. Кне же вић, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 20. де цем бра 2011. го ди не, д о  н и о  ј е  

ОД  Л У  К У

О ДО ПУ СТИ ВО СТИ И МЕ РИ ТУ МУ

Од би ја се као нео сно ва на апе ла ци ја Зе хру ди на Мех мед бе го -
ви ћа. под не се на про тив Пре су де Вр хов ног су да Ре пу бли ке Срп ске
број 118-0-Рев-07-000 885 од 26. мар та 2009. го ди не.

Од лу ку об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним но ви на ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и “Слу жбе ном гла сни ку
Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го ви не”.

О б р а  з л о  ж е  њ е

I - Увод

1. Зе хру дин Мех мед бе го вић (у даљем тек сту: апе лант) из Мо -
дри че ко јег за сту па Дра ган Да ви до вић, адво кат из Мо дри че, под -
нио је 18. ма ја 2009. го ди не апе ла ци ју Устав ном су ду Бо сне и Хер -
це го ви не (у даљем тек сту: Устав ни суд) про тив Пре су де Вр хов ног
су да Ре пу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Вр хов ни суд) број 118-0-
Рев-07-000 885 од 26. мар та 2009. го ди не. Апе лант је до ста вио до -
пу не апе ла ци је 20. ма ја, 8. ју на, 16. сеп тем бра и 11. сеп тем бра
2009. го ди не, те 4. фе бру а ра, 11. и 14. мар та 2011. го ди не. 

II - По сту пак пред Устав ним су дом 

2. На осно ву чла на 22. ст. 1. и 2. Пра ви ла Устав ног су да, од Вр -
хов ног су да и Оп шти не Мо дри ча (у даљем тек сту: ту же ни) за тра -
же но је 11. ав гу ста 2009. го ди не да до ста ве од го во ре на апе ла ци ју. 

3. Ту же ни је до ста вио од го вор на апе ла ци ју 2. сеп тем бра 2009.
го ди не, а Вр хов ни суд 3. сеп тем бра 2009. го ди не.

4. На осно ву чла на 26. став 2. Пра ви ла Устав ног су да, од го во -
ри на апе ла ци ју до ста вље ни су апе лан ту 7. де цем бра 2009. го ди не. 

III - Чи ње нич но ста ње

5. Чи ње ни це пред ме та ко је про из и ла зе из апе лан то вих на во да
и до ку ме на та ко ји су пре до че ни Устав ном су ду мо гу да се су ми ра -
ју на сље де ћи на чин.

6. Основ ни суд у Мо дри чи (у даљем тек сту: Основ ни суд) је
Пре су дом број П-55/88 од 22. де цем бра 1989. го ди не (пра во сна -
жна 3. фе бру а ра 1990. го ди не) усво јио ту жбе ни за хтјев Зе хре, Хај -
ру ди на, Ха ли да и Му ри се Мех мед бе го вић (у даљем тек сту: срод -
ни ци апе лан та) и апе лан та, те утвр дио да је пред ник апе лан та и
ње го вих срод ни ка Мех мед Мех мед бе го вић (у даљем тек сту: апе -
лан тов отац) био су вла сник у ди је лу 2/3 на зе мљи шту озна че ном
као к.ч. број 2/84 и 2/85 упи са них у зк. ул. број 1232 к.о. Мо дри ча
(у даљем тек сту пред мет не не крет ни не) до про мје не ста ња у зе -
мљи шним књи га ма, ко је је из вр ше но на осно ву рје ше ња Аграр не
ко ми си је На род ног од бо ра сре за Мо дри ча (у даљем тек сту: Аграр -
на ко ми си ја) број 7630/84 од 3. апри ла 1954. го ди не, а ко ја је из вр -
ше на на на ве де ни су вла снич ки дио апе лан то вог оца без ва ља ног
прав ног осно ва. Истом пре су дом Основ ни суд је на ло жио зе мљи -
шнок њи жном уре ду тог су да да из вр ши бри са ње укњи жбе пред -
мет ног су вла снич ког ди је ла на пред мет ном зе мљи шту у ко рист
дру штве не сво ји не. 

7. У обра зло же њу пре су де Основ ни суд је ис та као да су при је
про во ђе ња рје ше ња Аграр не ко ми си је пред мет не не крет ни не би -
ле упи са не с ди је лом 2/3 на апе лан то вог оца, а с ди је лом 1/3 на
Али ји и Мех ме ду Га ни бе го ви ћу. Основ ни суд је да ље ис та као да је
рје ше њем Аграр не ко ми си је од 3. апри ла 1954. го ди не од у зе та зе -
мља од Али је и Мех ме да Га ни бе го ви ћа јер ни су би ли зе мљо рад -
ни ци не го тр гов ци, те су има ли ви шак зе мљи шне по вр ши не.
Основ ни суд је на кон из вр ше ног уви да у рје ше ње Аграр не ко ми -
си је од 3. апри ла 1954. го ди не утвр дио да ни је на зна че но да се од -
у зи ма зе мљи ште и од апе лан то вог оца, али да је при ли ком про во -
ђе ња рје ше ња (с об зи ром да ни је вр ше но ци је па ње зе мљи шта) до -
шло до то га да се пред мет но зе мљи ште, ко је је би ло сво ји на апе -
лан то вог оца, упи ше као оп ште на род на имо ви на ор га на упра вља -
ња сре за Мо дри ча. 

8. Апе лант је 19. но вем бра 2001. го ди не под нио ту жбу Основ -
ном су ду про тив ту же ног ра ди на кна де за пре у зе то зе мљи ште.

9. Пре су дом Основ ног су да у Мо дри чи (у даљем тек сту:
Основ ни суд) број П-82/2005 од 20. ја ну а ра 2006. го ди не, ко ја је
по твр ђе на Пре су дом Окру жног су да у До бо ју (у даљем тек сту:
Окру жни суд) број 013-0-Гж-06-000 308 од 16. ма ја 2007. го ди не,
ту же ни је оба ве зан да апе лан ту ис пла ти на кна ду за пре у зе то пред -
мет но град ско гра ђе вин ско зе мљи ште озна че но у укуп ној по вр ши -
ни од 6.228 м² у из но су од 62.280,00 КМ са за кон ском за те зном ка -
ма том од да на пре су ђе ња па до ис пла те.

10. Основ ни суд је у обра зло же њу пре су де ис та као да је из ме -
ђу стра на ка не спор но да је из вр ше на екс про при ја ци ја пред мет них
не крет ни на Рје ше њем Оп шти не Мо дри ча број 03/24-475-57/87 од
25. ав гу ста 1987. го ди не, и да је из вр ше ње до зво ље но 12. ок то бра
1988. го ди не. На кон из вр ше не екс про при ја ци је, ка ко је да ље на вео
суд, во ђе ни су по ступ ци ко је је по кре ну ла апе лан то ва се стра про -
тив ту же ног ра ди по ни ште ња екс про при ја ци је, те је Од лу ком Вр -
хов ног су да Бо сне и Хер це го ви не број У-551/89 од 12. ок то бра
1989. го ди не рје ше ње о екс про при ја ци ји по ни ште но. Основ ни суд
је да ље ис та као да је Пре су дом тог су да број П-59/88 од 22. де цем -
бра 1989. го ди не (пра во сна жна 3. фе бру а ра 1990. го ди не), у ко ју је
из вр шен увид, утвр ђе но да је апе лан тов отац био су вла сник пред -
мет них не крет ни на с дје лом 2/3 и да је про мје на ста ња у зе мљи -
шним књи га ма из вр ше на без ва ља ног прав ног осно ва, зе мљи -
шнок њи жни уред тог су да је био оба ве зан да на осно ву на ве де не
пре су де из вр ши бри са ње укњи жбе пред мет ног су вла снич ког дје ла
ко ји је на озна че ним не крет ни на ма упи сан као дру штве на сво ји на.
Ту же ни, ка ко је да ље на вео Основ ни суд, ни је био у мо гућ но сти да
вра ти пред мет не не крет ни не у по сјед апе лан ту и оста лим на сљед -
ни ци ма апе лан то вог оца јер је, при је не го што је Пре су дом број П-
59/88 од 22. де цем бра 1989. го ди не пред мет но зе мљи ште при па ло
апе лан то вом оцу, зе мљи ште ис пар це ли са но и до ди је ље но дру гим
ли ци ма ко ја су на ње му са гра ди ла ку ће. 

11. Да ље је у то ку по ступ ка, а на осно ву вје шта че ња вје шта ка
ге о ме тра, утвр ђе но да је апе лант по стао су по сјед ник пар це ле
озна че не као к.ч. број 636 по вр ши не 7.821 м² и к.ч. број 635 ко је је
по сли је ди об ног уго во ра, ког су 27. фе бру а ра 2001. го ди не за кљу -
чи ли на сљед ни ци апе лан то вог оца (као ди об ни ча ри), при па ло ње -
му. Та ко ђе је утвр ђе но да пар це ли број к.ч. 636 по но вом ка та стар -
ском опе ра ту од го во ра пар це ла по ста ром опе ра ту бр. 2/35, 2/84 и
дио 2/226, те да по вр ши на пар це ле ко ја је екс про при са на а ко ја је
при па ла апе лан ту из но си 6.228 м² и да ци је на не из гра ђе ног гра ђе -
вин ског зе мљи шта у тој зо ни из но си 10 КМ по м², па да је сто га
ци је на зе мљи шта ко је је од у зе то апе лан ту 62.280,00 КМ. По ред
то га, Основ ни суд је утвр дио да је у пред ме ту тог су да број П-
736/90 из ме ђу апе лан то ве се стре Зе хре Мех мед бе го вић и ту же не
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за кљу че но суд ско по рав на ње 16. де цем бра 1991. го ди не ра ди на -
кна де ште те за уни ште на ста бла, бу нар и јед ну ље ти ну на пар це -
ли број к.ч. 636 а чи ју је екс про при ја ци ју из вр шио ту же ни, али да
по рав на ње ни је по стиг ну то и у по гле ду на кна де за екс про при са но
пред мет но зе мљи ште ко је је на осно ву на ве де них од лу ка и уго во -
ра при па ло апе лан ту у вла сни штво. 

12. С об зи ром да је Основ ни суд утвр дио да је апе лант на сли -
је дио пред мет не не крет ни не у по вр ши ни од 6.228 м² ко је су екс -
про при са не и да ту же ни ни је ни ка да пла тио апе лан ту ни ти ње го -
вом оцу као прав ном пред ни ку на кна ду за екс про при са но зе мљи -
ште, ту же ни је оба ве зан да ис пла ти на кна ду у из но су од 62.280
КМ. Основ ни суд ни је при хва тио при го вор за ста ре по тра жи ва ња,
с об зи ром да од да на до но ше ња Од лу ке у пред ме ту тог су да број
П-59/88 те че за стар ни рок а пре су да је до не се на 22. де цем бра
1989. го ди не. Основ ни суд је ис та као да је за стар ни рок пре ки нут
апри ла 1992. го ди не, да је на ста вљен на кон пре стан ка ра та и рат -
них деј ста ва 1996. го ди не јер апе лант у том пе ри о ду ни је ни мо гао
да тра жи на кна ду за од у зе то зе мљи ште. Од вре ме на ка да је апе -
лант мо гао да тра жи на кна ду до из би ја ња рат них деј ста ва про шло
је дви је го ди не и три мје се ца, а од вре ме на на кон пре стан ка ра та
па до под но ше ња ту жбе 19. но вем бра 2001. го ди не про шло је пет
го ди на и пет мје се ци, те је Основ ни суд за кљу чио да је ту жба под -
не се на у ро ку од де сет го ди на и од би јен је при го вор за ста ре по тра -
жи ва ња ко ји је под нио ту же ни. 

13. Окру жни суд је у ци је ло сти при хва тио као ва ља не раз ло ге
из не се не у пр во сте пе ној пре су ди, на во де ћи да пред мет но по тра -
жи ва ње спа да у ред по тра жи ва ња утвр ђе них пра во сна жном од лу -
ком или од лу ком дру гог над ле жног ор га на ко ја, у сми слу од ред би
чла на 379. За ко на о обли га ци о ним од но си ма (у даљем тек сту:
ЗОО), за стар је ва ју у ро ку од де сет го ди на.

14. Од лу чу ју ћи о ре ви зи ји ко ју је про тив дру го сте пе не Пре су -
де Окру жног су да број 013-0-Гж-06-000 308 од 16. ма ја 2007. го ди -
не из ја вио ту же ни, Вр хов ни суд је Пре су дом број 118-0-Рев-07-000
885 од 26. мар та 2009. го ди не ре ви зи ју ува жио, Пре су ду Окру жног
су да број 013-0-Гж-06-000 308 од 16. ма ја 2007. го ди не пре и на чио
та ко што је жал бу ту же ног ува жио, Пре су ду Основ ног су да број П-
82/2005 од 20. ја ну а ра 2006. го ди не пре и на чио та ко што је од би јен
апе лан тов ту жбе ни за хтјев да му ту же ни ис пла ти на кна ду за пре -
у зе те пред мет не не крет ни не озна че не као град ско гра ђе вин ско зе -
мљи ште у укуп ној по вр ши ни од 6.228 м² у из но су од 62.280,00 КМ
са за кон ском за те зном ка ма том од пр во сте пе ног пре су ђе ња па до
ис пла те.

15. У обра зло же њу пре су де Вр хов ни суд је ис та као да су пре -
су де ни же сте пе них су до ва за сно ва не на пра вил но и пот пу но утвр -
ђе ном чи ње нич ном ста њу, ме ђу тим по гре шно је при ми је ње но ма -
те ри јал но пра во. Тај суд је ци ти рао од ред бу чла на 27. став 2. За ко -
на о гра ђе вин ском зе мљи шту (“Слу жбе ни лист СР БиХ”, бр. 34/86,
1/90, 29/90 и “Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 29/94, 23/98 и 5/99) ко -
јом је про пи са но да ако је град ско гра ђе вин ско зе мљи ште пре шло
у по сјед дру штве но прав ног ли ца без прав ног осно ва а ра ни ји вла -
сник у ро ку од пет го ди на од са зна ња за гу би так по сје да од но сно
нај ка сни је у ро ку од де сет го ди на не под не се за хтјев од но сно ту -
жбу да му се зе мљи ште вра ти или пла ти на кна да, гу би пра во ко ри -
шће ња зе мљи шта без на кна де. 

16. Из ре зул та та про ве де ног по ступ ка, ка ко је да ље ис та као
Вр хов ни суд, про из и ла зи да су при је спро во ђе ња рје ше ња Аграр -
не ко ми си је од 3. апри ла 1954. го ди не пред мет не не крет ни не би ле
упи са не на Али ју и Мех ме да Га ни бе го вић с ди је лом 1/3 и на апе -
лан то вог оца с ди је лом 2/3. При ли ком спро во ђе ња рје ше ња Аграр -
не ко ми си је од 3. апри ла 1954. го ди не (ко јим је зе мљи ште од у зе то
са мо Мех ме ду и Али ји Га ни бе го вић а не и апе лан то вом оцу), упи -
са но је и зе мљи ште апе лан то вог оца као оп ште на род на имо ви на
ор га на упра вља ња сре за Мо дри ча. Да кле, ка ко је за кљу чио Вр хов -
ни суд, зе мљи ште апе лан то вог оца би ло је упи са но на име ту же не
без ва ља ног прав ног осно ва, а ка ко је и утвр ђе но пра во сна жном
пре су дом Основ ног су да од 22. де цем бра 1989. го ди не. 

17. Вр хов ни суд је ис та као да је апе лант као је дан од на сљед -
ни ка сво га оца, у чи ју ко рист је пра во сна жном Пре су дом Основ -
ног су да број П-59/88 од 22. де цем бра 1989. го ди не утвр ђен су вла -
снич ки дио од 2/3 на пред мет ним не крет ни на ма ко је су би ле упи -
са не као дру штве на сво ји на, за та кву бес прав но из вр ше ну укњи -
жбу су вла снич ког ди је ла ње го вог пред ни ка–оца са знао да ном до -
но ше ња на ве де не пре су де (22. де цем бра 1989. го ди не), а нај ка сни -
је да ном пра во сна жно сти на ве де не пре су де (3. фе бру а ра 1990. го -
ди не). Ра чу на ју ћи од тог да ту ма (3. фе бру ар 1990. го ди не), ка да је
по чео да те че рок из чла на 27. За ко на о гра ђе вин ском зе мљи шту
од пет го ди на за под но ше ње за хтје ва од но сно ту жбе за по вра ћај
зе мљи шта или ис пла ту на кна де за бес прав но пре у зе то зе мљи ште
до 15. апри ла 1992. го ди не, ка да је пред сјед ни штво Срп ске Ре пу -
бли ке БиХ до ни је ло Од лу ку број 03-11/92 о про гла ше њу рат не
опа сно сти, про те кло је дви је го ди не два мје се ца и 12 да на. Окол -
ност што је до 19. ју на 1996. го ди не тра ја ло рат но ста ње (уки ну то
од лу ком На род не скуп шти не РС број 02-732/96 од 19. ју на 1996)
има ло је за по сље ди цу да за стар је лост ни је те кла због не са вла ди -
вих пре пре ка (члан 383. ЗОО) и да је оно на ста вље но пре стан ком

узро ка за сто ја за ста ри је ва ња (члан 384. ЗОО), тј. од 19. ју на 1996.
го ди не. Вр хов ни суд је да ље ис та као да је од да на са зна ња да је
апе лан тов отац био су вла сник на пред мет ним не крет ни на ма ко је
су без ва ља ног прав ног осно ва упи са не као дру штве на сво ји на и
да има пра во да под не се ту жбу да му се зе мљи ште вра ти или пла -
ти на кна да (3. фе бру а ра 1990. го ди не као дан пра во сна жно сти
Пре су де број П-59/88 од 22. де цем бра 1989. го ди не) па до да на
про гла ше ња рат ног ста ња про те кло дви је го ди не, два мје се ца и 12
да на, а од 19. ју на 1996. го ди не до да на под но ше ња ту жбе (19. но -
вем бра 2001. го ди не) про те кло пет го ди на и пет мје се ци. Вр хов ни
суд је за кљу чио да је од да на са зна ња за пре ла зак пред мет ног
град ског гра ђе вин ског зе мљи шта на ту же ног без прав ног осно ва
до под но ше ња ту жбе за ис пла ту на кна де про те као ду жи рок од пет
го ди на про пи сан чла ном 27. За ко на о гра ђе вин ском зе мљи шту у
ком ра ни ји вла сник (што зна чи и ње го ви на сљед ни ци) мо же да
тра жи на кна ду за то зе мљи ште, чи ме је апе лант из гу био пра во да
тра жи на кна ду за пре у зе то зе мљи ште што ње гов ту жбе ни за хтјев
чи ни нео сно ва ним. На кра ју је Вр хов ни суд на вео да окол ност што
је у кон крет ном слу ча ју не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште од у -
зе то ра ни јем вла сни ку без на кна де ни је смет ња за ре сти ту ци ју под
прет по став ка ма про пи са ним за ко ном.

IV - Апе ла ци ја

а) На во ди из апе ла ци је

18. Апе лант сма тра да му је оспо ре ним од лу ка ма по ври је ђе но
пра во на имо ви ну из чла на II/3к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не те
чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ -
ских пра ва и основ них сло бо да (у да љем тек сту: Европ ска кон вен -
ци ја). Апе лант је ис та као да је ре дов ни суд у оспо ре ној од лу ци по -
гре шно при ми је нио и про ту ма чио ма те ри јал но пра во, тач ни је од -
ред бе ко је се од но се на за ста ру по тра жи ва ња. Апе лант је ис та као
да му је на име на кна де ште те за во ће, ље ти ну и бу нар 1991. го ди -
не ис пла ћен из нос од 80.185 ди на ра, док за зе мљи ште ни је до био
на кна ду. Апе лант сма тра да је ту жба под не се на у за кон ском ро ку
и да ни је на сту пи ла за ста ра по тра жи ва ња ни по чла ну 379. ЗОО а
ни по чла ну 27. За ко на о гра ђе вин ском зе мљи шту, с об зи ром да је
ту жбу под нио у за кон ском ро ку од де сет го ди на. Вр хов ни суд је
по гре шно при ми је нио од ред бу чла на 27. став 2. За ко на о гра ђе -
вин ском зе мљи шту, при ми је нив ши су бјек тив ни рок од пет го ди на
а за не ма ру ју ћи да по сто ји и објек тив ни рок од де сет го ди на. Апе -
лант та ко ђе сма тра да jе у кон крет ном слу ча ју мо рао да се при ми -
је ни и члан 379. ЗОО ко ји пред ви ђа рок за стар је ло сти од де сет го -
ди на, а ка ко су то пра вил но при ми је ни ли пр во сте пе ни и дру го сте -
пе ни суд. Пред ло жио је да Устав ни суд усво ји апе ла ци ју, уки не
оспо ре ну од лу ку а по твр ди дру го сте пе ну и пр во сте пе ну пре су ду. 

b) Од го вор на апе ла ци ју

19. У од го во ру на апе ла ци ју Вр хов ни суд сма тра да су нео сно -
ва ни апе лан то ви на во ди да се у кон крет ном слу ча ју за стар је лост
пред мет ног по тра жи ва ња ци је ни у сми слу чла на 379. ЗОО. Вр хов -
ни суд је ис та као да се оп ште од ред бе о за стар је ло сти по тра жи ва -
ња, са др жа не у ЗОО, при мје њу ју за она по тра жи ва ња за ко ја по -
себ ним про пи си ма ни је пред ви ђен дру ги за стар ни рок. С об зи ром
да је за пред мет но по тра жи ва ње про пи сан за стар ни рок За ко ном о
гра ђе вин ском зе мљи шту ко ји је lex spe ci a lis у од но су на ЗОО, при -
мје њу је се за стар ни рок про пи сан тим за ко ном а не рок про пи сан
ЗОО. Вр хов ни суд је ис та као да је рок по чет ка и за вр шет ка за ста -
ре по тра жи ва ња оп шир но обра зло жен у оспо ре ној пре су ди, а при -
мје ни објек тив ног ро ка не ма мје ста због про те ка су бјек тив ног ро -
ка од пет го ди на ко ји се ра чу на од да на са зна ња за гу би так по сје -
да. Пред ло же но је да се апе ла ци ја као нео сно ва на од би је.

20. У од го во ру на апе ла ци ју ту же ни је ис та као да је Вр хов ни
суд у оспо ре ној од лу ци пра вил но при ми је нио ма те ри јал но пра во и
пра вил но утвр дио да је апе лант ту жбу под нио на кон про те ка ро ко -
ва ко ји су про пи са ни чла ном 27. За ко на о гра ђе вин ском зе мљи шту.
Пред ло же но је да се апе ла ци ја од би је као нео сно ва на. 

V - Ре ле вант ни про пи си

21. За кон о гра ђе вин ском зе мљи шту (“Слу жбе ни лист СР -
БиХ”, бр. 34/86, 1/90, 29/90 и “Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 29/94,
23/98 и 5/99) ре ле вант на од ред ба гла си:

Члан 27. став 2.

Ако је град ско гра ђе вин ско зе мљи ште пре шло у по сјед дру -
штве но прав ног ли ца без прав ног осно ва а ра ни ји вла сник у ро ку
од пет го ди на од са зна ња за гу би так по сје да од но сно нај ка сни је у
ро ку од де сет го ди на не под не се за хтјев од но сно ту жбу да му се
зе мљи ште вра ти или пла ти на кна да, гу би пра во ко ри ште ња зе -
мљи шта без на кна де.

22. За кон о обли га ци о ним од но си ма (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
бр. 29/78, 39/85 и 57/89 и “Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 17/93, 3/96,
39703 и 74/04) ре ле вант не од ред бе гла се: 

Члан 371.

По тра жи ва ња за стар је ва ју за пет го ди на ако за ко ном ни је од -
ре ђен не ки дру ги рок за стар је ло сти. 
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Члан 379.

Сва по тра жи ва ња ко ја су утвр ђе на пра во сна жном суд ском или
од лу ком дру гог над ле жног ор га на или по рав на њем пред су дом
или дру гим над ле жним ор га ном за стар је ва ју за де сет го ди на и па
она за ко ја за кон ина че пред ви ђа кра ћи рок за стар је ло сти.

Члан 383.

За стар је лост не те че за све ври је ме за ко је по вје ри о цу ни је би -
ло мо гу ће због не са вла ди вих пре пре ка да суд ским пу тем за хтје ва
ис пу ње ње оба ве зе.

Члан 384.

Ако за ста ри је ва ње ни је мо гло по че ти да те че због не ког за кон -
ског узро ка оно по чи ње те ћи кад тај узрок пре ста не.

VI - До пу сти вост

23. У скла ду с чла ном VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не
Устав ни суд, та ко ђе, има апе ла ци о ну над ле жност у пи та њи ма ко ја
су са др жа на у овом уста ву ка да она по ста ну пред мет спо ра због
пре су де би ло ког су да у Бо сни и Хер це го ви ни.

24. У скла ду с чла ном 16. став 1. Пра ви ла Устав ног су да,
Устав ни суд мо же да раз ма тра апе ла ци ју са мо ако су про тив пре -
су де, од но сно од лу ке ко ја се њо ме оспо ра ва, ис цр пље ни сви дје ло -
твор ни прав ни ли је ко ви мо гу ћи сход но за ко ну и ако се под не се у
ро ку од 60 да на од да на ка да је под но си лац апе ла ци је при мио од -
лу ку о по сљед њем дје ло твор ном прав ном ли је ку ко ји је ко ри стио.

25. У кон крет ном слу ча ју, пред мет оспо ра ва ња апе ла ци јом је
Пре су да Вр хов ног су да број 118-0-Рев-07-000 885 од 26. мар та
2009. го ди не, про тив ко је не ма дру гих дје ло твор них прав них ли је -
ко ва мо гу ћих сход но за ко ну. За тим, оспо ре ну пре су ду апе лант је
при мио 28. апри ла 2009. го ди не, а апе ла ци ја је под не се на 18. ма ја
2009. го ди не, да кле у ро ку од 60 да на, ка ко је про пи са но чла ном
16. став 1. Пра ви ла Устав ног су да. На кра ју, апе ла ци ја ис пу ња ва и
усло ве из чла на 16. ст. 2. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, за то што ни -
је очи глед но (pri ma fa cie) нео сно ва на, ни ти по сто ји не ки дру ги
фор мал ни раз лог због ког апе ла ци ја ни је до пу сти ва. 

26. Има ју ћи у ви ду од ред бе чла на VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер -
це го ви не и чла на 16. ст. 1, 2. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, Устав ни
суд је утвр дио да пред мет на апе ла ци ја ис пу ња ва усло ве у по гле ду
до пу сти во сти. 

VII - Ме ри тум

27. Апе лант по би ја оспо ре ну од лу ку твр де ћи да му је том
одлу ком по ври је ђе но пра во на имо ви ну из чла на II/3к) Уста ва Бо -
сне и Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон -
вен ци ју. 

Пра во на имо ви ну

28. Члан II/3к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не гла си: 

Сва ли ца на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не ужи ва ју људ ска
пра ва и основ не сло бо де из ста ва 2. овог чла на, а она об у хва та ју:

к) Пра во на имо ви ну.

Члан 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју гла си:

Сва ко фи зич ко или прав но ли це има пра во на мир но нео ме та -
но ужи ва ње сво је имо ви не. Ни ко не мо же би ти ли шен сво је имо -
ви не, осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви ђе ним за ко -
ном и оп ћим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва.

Прет ход не од ред бе, ме ђу тим, ни на ко ји на чин не ути чу на
пра во др жа ве да при мје њу је та кве за ко не ко је сма тра по треб ним
да би над зи ра ла ко ри шће ње имо ви не у скла ду с оп ћим ин те ре си -
ма или да би оси гу ра ла на пла ту по ре за или дру гих до при но са или
ка зни.

29. У ве зи с апе лан то вим на во ди ма да је оспо ре ном пре су дом
по ври је ђе но ње го во пра во на имо ви ну, Устав ни суд пр во мо ра да
утвр ди да ли је апе лант имао имо ви ну ко ја је за шти ће на чла ном 1.
Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју. У ве зи с тим, Устав ни
суд ука зу је на кон зи стент ну прак су Европ ског су да и соп стве ну ју -
ри спру ден ци ју, сход но ко јој “имо ви на” у сми слу чла на 1. Про то ко -
ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју мо же да бу де “по сто је ћа имо ви -
на” или “до бра”, укљу чу ју ћи и по тра жи ва ња у од но су на ко ја ли -
це има бар “ле ги тим но оче ки ва ње” да ће их ре а ли зо ва ти (ви ди
Европ ски суд, Jant ner про тив Сло вач ке, пре су да од 4. мар та 2003.
го ди не, апли ка ци ја број 39050/97, став 27). Устав ни суд та ко ђе
под сје ћа да пра во на имо ви ну из чла на 1. Про то ко ла број 1 уз
Европ ску кон вен ци ју не га ран ту је пра во на сти ца ње имо ви не (ви -
ди Европ ски суд, Van der Mus se le про тив Бел ги је, пре су да од 23.
но вем бра 1983. го ди не, се ри ја А, број 70, став 48), ни ти мо же да
се ту ма чи као огра ни че ње др жа ви да за ко ни ма уре ди пи та ње усло -
ва под ко ји ма од ре ђе на ли ца мо гу да оства ру ју од ре ђе на имо вин -
ска пра ва. У кон крет ном слу ча ју, Устав ни суд сма тра да се апе лан -
то ва “имо ви на” ко ја је за шти ће на чла ном 1. Про то ко ла број 1 уз
Европ ску кон вен ци ју са сто ја ла у ње го вом “ле ги тим ном оче ки ва -
њу” да ће оства ри ти на кна ду ште те за пре у зе то град ско гра ђе вин -

ско зе мљи ште. Да кле, у кон крет ном слу ча ју Устав ни суд сма тра да
по тра жи ва ње на кна де ште те пред ста вља “имо ви ну” у сми слу чла -
на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју.

30. Да ље, Устав ни суд тре ба да утвр ди да ли је до шло до ми -
је ша ња у апе лан то ву имо ви ну, да ли је то ми је ша ње би ло у скла -
ду са за ко ном и у јав ном ин те ре су и да ли је то ми је ша ње би ло
про пор ци о нал но ле ги тим ном ци љу, да кле да ли ус по ста вља пра -
вич ну рав но те жу из ме ђу апе лан то вог пра ва и оп штег ин те ре са.
Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре на од лу ка до не се на у по ступ -
ку по во дом апе лан то ве ту жбе про тив ту же ног ра ди на кна де ште те
за пре у зе то град ско гра ђе вин ско зе мљи ште. С об зи ром на то да је
већ кон ста то ва но да се ра ди о апе лан то вој имо ви ни, про из и ла зи да
је у кон крет ном слу ча ју оспо ре ном од лу ком, ко јом је од би јен апе -
лан тов ту жбе ни за хтјев за на кна ду ште те, до шло до ми је ша ња у
апе лан то ву имо ви ну.

31. Сље де ће пи та ње на ко је Устав ни суд тре ба да од го во ри је -
сте да ли је ми је ша ње у апе лан то во пра во на имо ви ну би ло у скла -
ду са за ко ном. У ве зи с тим Устав ни суд за па жа да су Основ ни и
Окру жни суд при го вор за ста ре по тра жи ва ња сма тра ли нео сно ва -
ним, на во де ћи да на кон крет ну си ту а ци ју тре ба да се при ми је ни
од ред ба чла на 379. ЗОО сход но ко јој пред мет на по тра жи ва ња за -
стар је ва ју у ро ку од 10 го ди на. Устав ни суд да ље за па жа да се у
кон крет ном слу ча ју ра ди о на кна ди за пре у зе то град ско гра ђе вин -
ско зе мљи ште, те је Вр хов ни суд оспо ре ну од лу ку и за сно вао на
ре ле вант ним од ред ба ма За ко на о гра ђе вин ском зе мљи шту ко ји је
у кон крет ном слу ча ју lex spe ci a lis и ко јим су ре гу ли са ни усло ви и
ро ко ви у ко ји ма од ре ђе на пра ва мо гу да се оства ру ју. Из на ве де ног
про из и ла зи ја сан прав ни основ за до но ше ње оспо ре не од лу ке про -
пи сан у ре ле вант ном, на при јед на ве де ном за ко ну. То зна чи да је
оспо ре на од лу ка (на осно ву ко је је из вр ше но ми је ша ње у апе лан -
то ву имо ви ну) до не се на у скла ду са за ко ном. Та ко ђе, Устав ни суд
ни је утвр дио ни ка кву про из вољ ност ре дов ног су да у при мје ни ре -
ле вант них за кон ских од ред би (ра чу на ње ро ка по чет ка и за вр шет -
ка за ста ре по тра жи ва ња). На и ме, Устав ни суд за па жа да је Вр хов -
ни суд утвр дио да је од да на са зна ња да је апе лан тов отац био су -
вла сник на пред мет ним не крет ни на ма ко је су без ва ља ног прав ног
осно ва упи са не као дру штве на сво ји на и да има пра во да под не се
ту жбу да му се зе мљи ште вра ти или пла ти на кна да (3. фе бру а ра
1990. го ди не као дан пра во сна жно сти Пре су де број П-59/88 од 22.
де цем бра 1989. го ди не) па до под но ше ња ту жбе за ис пла ту на кна -
де про те као рок ду жи од пет го ди на про пи сан чла ном 27. За ко на о
гра ђе вин ском зе мљи шту у ком ра ни ји вла сник (што зна чи и ње го -
ви на сљед ни ци) мо же да тра жи на кна ду за то зе мљи ште. У ве зи с
апе лан то вим на во ди ма да је у кон крет ном слу ча ју тре ба ло да се
при ми је ни од ред ба ЗОО ко ја пред ви ђа рок за стар је ло сти од 10 го -
ди на, Устав ни суд за па жа да се оп ште од ред бе о за стар је ло сти по -
тра жи ва ња сход но чла ну 371. ЗОО при мје њу ју на она по тра жи ва -
ња за ко ја по себ ним про пи си ма ни је пред ви ђен дру ги за стар ни
рок. За пред мет но по тра жи ва ње за стар ни рок је про пи сан “дру гим
про пи сом”, тј. За ко ном о гра ђе вин ском зе мљи шту, ко ји је lex spe -
ci a lis у од но су на ЗОО и у кон крет ном слу ча ју се при мје њу је за -
стар ни рок про пи сан тим за ко ном. Устав ни суд на по ми ње да је ре -
дов ни суд утвр дио да је апе лант ту жбу за на кна ду за пре у зе то
град ско гра ђе вин ско зе мљи ште под нио тек 19. но вем бра 2001. го -
ди не, да кле на кон про те ка су бјек тив ног ро ка од пет го ди на од да -
на са зна ња за бес прав но из вр ше ну укњи жбу су вла снич ког дје ла
ње го вог пред ни ка-оца, а ка ко је то про пи са но чла ном 27. За ко на о
гра ђе вин ском зе мљи шту. У та квом слу ча ју Устав ни суд сма тра да
пи та ње да ли је ис те као или не и објек тив ни рок за ста ре по тра жи -
ва ња ни је би ло ре ле вант но, јер објек тив ни рок пред ста вља рок ап -
со лут не за ста ре ко ја пре ма од ред би чла на 27. За ко на о гра ђе вин -
ском зе мљи шту на сту па “нај ка сни је у ро ку од де сет го ди на” од са -
зна ња да је пред мет но зе мљи ште пре шло у по сјед дру штве ног
прав ног ли ца без прав ног осно ва. Устав ни суд ука зу је да ово не де -
ро ги ра од ред бу тог чла на ко ја про пи су је су бјек тив ни рок од пет
го ди на уну тар објек тив ног ро ка од де сет го ди на. Ово зна чи да је,
ка да су бјек тив ни рок од пет го ди на ис тек не а објек тив ни рок још
те че, по тра жи ва ње сход но чла ну 27. За ко на о гра ђе вин ском зе -
мљи шту за стар је ло. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд за кљу -
чу је да је “ми је ша ње” у апе лан то во пра во на имо ви ну из вр ше но у
скла ду са за ко ном. 

32. На кра ју, Устав ни суд тре ба да од го во ри на пи та ње да ли је
ми је ша ње про пор ци о нал но ле ги тим ном ци љу ко ји се же ли по сти -
ћи, од но сно да ли ус по ста вља пра вич ну рав но те жу из ме ђу апе лан -
то вог пра ва и оп штег ин те ре са. Ка ко је већ на ве де но у прет ход ним
тач ка ма ове од лу ке, у суд ском по ступ ку је не сум њи во утвр ђе но да
је апе лант па сив ним од но сом пре ма пред мет ним не крет ни на ма
про пу стио за ко ном про пи сан рок за суд ску за шти ту, што је до ве ло
до гу бит ка пра ва на на кна ду ште те за пре у зе то гра ђе вин ско зе -
мљи ште, због че га не мо же да се за кљу чи да је др жа ва ста ви ла не -
при мје рен те рет на са мог апе лан та. Устав ни суд та ко ђе под сје ћа да
је у број ним од лу ка ма обра зло жио да у огра ни че ња у по гле ду
оства ри ва ња гра ђан ских пра ва спа да и мо гућ ност при го во ра за -
ста ре ту жбе них за хтје ва (ви ди Устав ни суд, Од лу ка о до пу сти во -
сти и ме ри ту му број АП 150/04 од 17. фе бру а ра 2005. го ди не, обја -
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вље на у “Слу жбе ном гла сни ку БиХ”, број 36/05 и од лу ку бив ше
Европ ске ко ми си је за људ ска пра ва, апли ка ци ја број 13674/88 од
14. апри ла 1989. у пред ме ту Cyril Al bert War ner про тив Ве ли ке
Бри та ни је). Ово огра ни че ње је по треб но да би се обез би је дио
прин цип прав не си гур но сти, а при кон крет ном ре гу ли са њу овог
пи та ња, при је све га од ре ђи ва ња ро ка за ста ре, за ко но да вац ужи ва
од ре ђе ну сло бо ду про цје не (ви ди Европ ски суд за људ ска пра ва,
As hing da ne про тив Ве ли ке Бри та ни је, пре су да од 28. ма ја 1985, се -
ри ја А, број 93, став 57). Да кле, до сљед на при мје на ре ле вант них
од ред би За ко на о гра ђе вин ском зе мљи шту ко јим је про пи са но
ври је ме у ком од ре ђе на пра ва мо гу да се оства ру ју је у ин те ре су
прав не си гур но сти и ис прав ног функ ци о ни са ња прав ног си сте ма
и не сум њи во пред ста вља оп шти, од но сно јав ни ин те рес ко ји је у
кон крет ном слу ча ју “пре ваг нуо” над апе лан то вим по је ди нач ним
имо вин ским ин те ре сом. Устав ни суд сма тра да је у кон крет ном
слу ча ју ус по ста вље на пра вич на рав но те жа из ме ђу за шти те апе -
лан то вог пра ва на имо ви ну и оп штег ин те ре са, од но сно у овој си -
ту а ци ји ни је на апе лан та пре не сен не при мје рен те рет ра ди оства -
ри ва ња за ко ни тог ци ља. Сто га, Устав ни суд за кљу чу је да не по сто -
ји кр ше ње пра ва на имо ви ну из чла на II/3к) Уста ва Бо сне и Хер -
це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју. 

VI II - За кљу чак

33. Устав ни суд за кљу чу је да у кон крет ном слу ча ју ни је по -
ври је ђе но апе лан то во пра во на имо ви ну из чла на II/3к) Уста ва Бо -
сне и Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон -
вен ци ју бу ду ћи да је оспо ре на од лу ка за сно ва на на за ко ну, те да је
до не се на у јав ном ин те ре су, а на апе лан та ни је ста вљен пре тје ран
те рет.

34. На осно ву чла на 61. ст. 1. и 3. Пра ви ла Устав ног су да,
Устав ни суд је од лу чио као у дис по зи ти ву ове од лу ке. 

35. Сход но чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке
Устав ног су да су ко нач не и оба ве зу ју ће.

Пред сјед ник
Устав ног суд БиХ,

Др Ми о драг Си мо вић, с.р.

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у Ви је ћу од пет су ди ја, у
пред ме ту број АП 118/09, рје ша ва ју ћи апе ла ци ју М.З. и дру гих,
на осно ву чла на VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, чла на 16. ст.
3. и 4. тач ка 14, чла на 59. став 2. али не ја 2, чла на 61. ст. 1. и 2. и
чла на 76. став 2. Пра ви ла Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не
(“Слу жбе ни гла сник Бо сне и Хер це го ви не”, бр. 60/05, 64/08 и
51/09), у са ста ву:

- Ми о драг Си мо вић, пред сјед ник,

- Ва ле ри ја Га лић, пот пред сјед ни ца,

- Се а да Па ла врић, пот пред сјед ни ца,

- Мир сад Ће ман, су ди ја и

- Злат ко М. Кне же вић, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 26. ја ну а ра 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У  

О ДО ПУ СТИ ВО СТИ И МЕ РИ ТУ МУ

Дје ли мич но се усва ја апе ла ци ја М.З., М.С., Ж.З., Н.П., С.З. и
Р.Ж.

Утвр ђу је се по вре да пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на II/3.е)
Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци -
је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да у од но су на до -
но ше ње од лу ке у ра зум ном ро ку у по ступ ку ко ји је по кре нут у
Основ ном су ду у Ба ња лу ци у пред ме ту број РС-841/2004, а ко ји се
по во дом из ја вље не ре ви зи је тре нут но на ла зи пред Вр хов ним су -
дом Ре пу бли ке Срп ске под бро јем 118 0 Рс 000556 10 Рев.

На ла же се Вр хов ном су ду Ре пу бли ке Срп ске да по хит ном по -
ступ ку до не се од лу ку у пред ме ту број 118 0 Рс 000556 10 Рев, у
скла ду са чла ном II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла ном 6.
став 1. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них
сло бо да.

На ла же се Вла ди Ре пу бли ке Срп ске да апе лан ти ма М.З., М.С.,
Ж.З., Н.П., С.З. и Р.Ж., у скла ду са чла ном 76. став 2. Пра ви ла
Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не, у ро ку од 90 да на од да на до -
ста вља ња ове од лу ке, ис пла ти по је ди нач но из но се од по 2.100,00
КМ на име не ма те ри јал не ште те због не до но ше ња од лу ке у ра зум -
ном ро ку.

На ла же се Вр хов ном су ду Ре пу бли ке Срп ске и Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске да, у скла ду са чла ном 74. став 5. Пра ви ла Устав ног
су да Бо сне и Хер це го ви не, у ро ку од 90 да на од да на до ста вља ња
ове од лу ке, оба ви је сте Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не о пред у -
зе тим мје ра ма с ци љем из вр ше ња ове од лу ке.

Од ба цу је се као не до пу ште на апе ла ци ја М.З., М.С., Ж.З.,
Н.П., С.З. и Р.Ж. под не се на про тив Пре су де Окру жног су да у Ба -
ња лу ци број 011-0-Ж-08-000 322 од 28. но вем бра 2008. го ди не и
Пре су де Основ ног су да у Ба ња лу ци број РС-841/2004 од 16. ма ја
2008. го ди не у од но су на оста ле аспек те пра ва на пра вич но су ђе -
ње из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 6. став 1.
Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо -
да, пра во на имо ви ну из чла на II/3.к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не
и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту
људ ских пра ва и основ них сло бо да, пра во на ефек ти ван прав ни
ли јек из чла на 13. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва
и основ них сло бо да, те члан 14. у ве зи са чла ном 6. став 1. Европ -
ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да,
због то га што је пре у ра ње на.

Од лу ку об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним но ви на ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и у “Слу жбе ном гла сни -
ку Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го ви не”.

О б р а з л о ж е њ е

I - Увод

1. М.З., М.С., Ж.З., Н.П. и Р.Ж. из Ба ња лу ке, те С.З. из Че лин -
ца (у даљем тек сту: апе лан ти), ко је за сту па Жељ ко Шур лан, адво -
кат из Ба ња лу ке, под ни је ли су 16. ја ну а ра 2008. го ди не апе ла ци ју
Устав ном су ду Бо сне и Хер це го ви не (у даљем тек сту: Устав ни суд)
про тив Пре су де Окру жног су да у Ба ња лу ци (у даљем тек сту:
Окру жни суд) број 011-0-Ж-08-000 322 од 28. но вем бра 2008. го -
ди не и Пре су де Основ ног су да у Ба ња лу ци (у даљем тек сту:
Основ ни суд) број РС-841/2004 од 16. ма ја 2008. го ди не.

2. Од апе ла на та је 6. де цем бра 2010. го ди не за тра же но да пре -
ци зи ра ју и до пу не апе ла ци ју. Апе лан ти су до пу ни ли апе ла ци ју 15.
де цем бра 2010. го ди не.

II - По сту пак пред Устав ним су дом 

3. На осно ву чла на 22. ст. 1. и 2. Пра ви ла Устав ног су да, од
Окру жног и Основ ног су да, те ту же ног “1. мај Ме тал ска” АД Ба -
ња лу ка (у даљем тек сту: ту же ни) за тра же но је 8. ма ја 2009. го ди -
не да до ста ве од го во ре на апе ла ци ју.

4. Окру жни суд је од го вор на апе ла ци ју до ста вио 3. ју ла 2009.
го ди не. Основ ни суд и ту же ни до да на до но ше ња ове од лу ке ни су
до ста ви ли од го во ре на апе ла ци ју.

5. На осно ву чла на 26. став 2. Пра ви ла Устав ног су да, од го вор
на апе ла ци ју до ста вљен је апе лан ти ма 28. ја ну а ра 2010. го ди не.

6. Устав ни суд је од Основ ног су да 28. ок то бра 2011. го ди не и
од Вр хов ног су да Ре пу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Вр хов ни суд)
24. но вем бра 2011. го ди не за тра жио да му на увид до ста ве пред -
мет ни спис. Вр хов ни суд је спис до ста вио 2. де цем бра 2011. го ди -
не. На кон оства ре ног уви да спис је вра ћен Вр хов ном су ду.

III - Чи ње нич но ста ње

7. Апе лан ти су 15. ју на 2004. го ди не ту жбом у Основ ном су ду
по кре ну ли спор ра ди за шти те пра ва из рад ног од но са про тив ту -
же ног. Ту же ни је по во дом ту жбе до ста вље не 11. апри ла 2006. го -
ди не од го вор до ста вио 12. ма ја 2006. го ди не.

8. Основ ни суд је од ло жио ро чи ште за ка за но за 5. март 2007.
го ди не. На кон то га, при прем но ро чи ште за ка за но је и одр жа но 5.
ју на 2007. го ди не.

9. Основ ни суд је одр жао три ро чи шта за глав ну рас пра ву и то
3. де цем бра 2007. го ди не, те 6. фе бру а ра, 12. мар та и 16. апри ла
2008. го ди не ка да је глав на рас пра ва за кљу че на и стран ке оба ви је -
ште не да ће пре су да би ти до не се на 16. ма ја 2008. го ди не. Обим на
до ка зна гра ђа ко ју су стран ке пред ло жи ле на при прем ном ро чи -
шту пре зен то ва на је на глав ној рас пра ви, те је при ба вљен на лаз и
ми шље ње вје шта ка фи нан сиј ске стру ке. Апе лан ти су на ро чи шту
одр жа ном 12. мар та 2008. го ди не пре ци зи ра ли ту жбе ни за хтјев.

10. Основ ни суд је Пре су дом број Рс-841/2004 од 16. ма ја
2008. го ди не од био ту жбе ни за хтјев апе ла на та ко јим су тра жи ли
да се по ни ште као не за ко ни те по је ди нач не од лу ке ту же ног о от ка -
зу уго во ра о ра ду, ко је су до не се не 8. де цем бра 2003. го ди не, те да
се ту же ни оба ве же да их вра ти на по сао и рас по ре ди на по сло ве
ко је су оба вља ли или на дру ге по сло ве ко ји од го ва ра ју њи хо вим
рад ним или струч ним спо соб но сти ма. Да ље, од би јен је ту жбе ни
за хтјев ко јим су апе лан ти тра жи ли да се ту же ни оба ве же да им
испла ти из гу бље ну за ра ду и то пле обро ке у озна че ним из но си ма и
за озна че ни пе ри од, са за кон ским за те зним ка ма та ма, те да им на -
док на ди тро шко ве по ступ ка.

11. Про тив пре су де Основ ног су да апе лан ти су 22. ма ја 2008.
го ди не из ја ви ли жал бу.

12. Окру жни суд је Пре су дом број 011-0-Ж-08-000 322 од 28.
но вем бра 2008. го ди не жал бу апе ла на та од био као нео сно ва ну и
по твр дио пр во сте пе ну пре су ду. Пре су да Окру жног су да апе лан ти -
ма је уру че на 19. де цем бра 2008. го ди не.
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13. Про тив пре су де Окру жног су да апе лан ти су 25. де цем бра
2008. го ди не из ја ви ли ре ви зи ју Вр хов ном су ду.

14. Вр хов ни суд је Рје ше њем број 118-0-Рев-09-000 094 од 26.
ав гу ста 2009. го ди не ре ви зи ју апе ла на та усво јио, пре су ду Окру -
жног су да уки нуо и пред мет вра тио Окру жном су ду на по нов но су -
ђе ње. Вр хов ни суд је за кљу чио да је по гре шно при ми је ње но ма те -
ри јал но пра во и да је чи ње нич но ста ње не пот пу но утвр ђе но и то
у ди је лу ко ји се од но сио на ак це сор не за хтје ве апе ла на та (по тра -
жи ва ња на кна да пла та и то плог обро ка).

15. Окру жни суд је у по нов ном по ступ ку Пре су дом број 011-
0-Ж-09-000 114 од 25. фе бру а ра 2010. го ди не жал бу ту жи ла ца дје -
ли мич но ува жио, Пре су ду Основ ног су да број Рс-841/04 од 16. ма -
ја 2008. го ди не пре и на чио у по гле ду да на пре ста на ка рад ног од но -
са, та ко да су по ни ште не од лу ке ту же ног о от ка зу уго во ра о ра ду
апе лан ти ма до не се не 8. де цем бра 2003. го ди не, да кле рад ни од нос
им пре ста је 8. де цем бра 2003. го ди не а не 24. ја ну а ра 2003. го ди -
не, а у пре о ста лом ди је лу жал ба апе ла на та је од би је на и пр во сте -
пе на пре су да по твр ђе на.

16. Апе лан ти су про тив пре су де Окру жног су да 9. апри ла
2010. го ди не по но во из ја ви ли ре ви зи ју. Ре ви зи ја је до ста вље на на
од го вор ту же ном 25. ма ја 2010. го ди не.

IV - Апе ла ци ја

а) На во ди из апе ла ци је 

17. Апе лан ти сма тра ју да су им оспо ре ним пре су да ма по ври -
је ђе ни пра во на пра вич но су ђе ње из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је за за шти ту
људ ских пра ва и основ них сло бо да (у даљем тек сту: Европ ска
кон вен ци ја), пра во на имо ви ну из чла на II/3.к) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју,
те пра во на ефек ти ван прав ни ли јек из чла на 13. Европ ске кон вен -
ци је. Нај зад, апе лан ти сма тра ју да су им по ври је ђе не га ран ци је
уста но вље не чла ном 14. Европ ске кон вен ци је у ве зи са чла ном 6.
став 1. Европ ске кон вен ци је. Оп шир ни апе ла ци о ни на во ди о по -
вре ди на ве де них пра ва сво де се у су шти ни на тврд ње апе ла на та да
је чи ње нич но ста ње по гре шно утвр ђе но, да су спро ве де ни до ка зи
по гре шно оци је ње ни, да је ма те ри јал но пра во по гре шно при ми је -
ње но, те да су обра зло же ња оспо ре них од лу ка не ја сна и про ти в -
рјеч на.

18. Нај зад, апе лан ти су ис та кли да им је по ври је ђе но пра во на
до но ше ње од лу ке у ра зум ном ро ку јер је ту жба у овој прав ној
ства ри под не се на 2004. го ди не а пр во ро чи ште је за ка за но тек на -
кон дви је го ди не, због че га тра же да им Ре пу бли ка Срп ска пла ти
ште ту, те мо ле Устав ни суд да им до су ди ште ту у из но су ко ји сам
од ре ди.

б) Од го вор на апе ла ци ју

19. Окру жни суд је у од го во ру на апе ла ци ју ис та као да су од -
лу ке ко је су пред мет оспо ра ва ња апе ла ци јом за сно ва не на пра вил -
ној при мје ни ма те ри јал ног пра ва и на пра вил но и пот пу но утвр ђе -
ном чи ње нич ном ста њу, па да су нео сно ва ни на во ди апе ла на та о
по вре ди пра ва на ко ја ука зу ју у апе ла ци ји.

V - Ре ле вант ни про пи си

20. За кон о пар нич ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 58/03, 86/03, 74/05, 63/07 и 49/09) у ре ле вант -
ном ди је лу гла си: 

Члан 10.

Суд је ду жан да по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што
ма ње тро шко ва и да оне мо гу ћи сва ку зло у по тре бу пра ва ко ја
стран ка ма при па да ју у по ступ ку. 

Члан 237.

1) Стран ке мо гу из ја ви ти ре ви зи ју про тив пра во сна жне пре су -
де до не се не у дру гом сте пе ну у ро ку од 30 да на од да на до ста вља -
ња пре пи са пре су де, а у при вред ним спо ро ви ма у ро ку од 15. да -
на.

2) Ре ви зи ја ни је до зво ље на ако ври јед ност по би ја ног ди је ла
пра во сна жне пре су де не пре ла зи 10.000,00 кон вер ти бил них ма ра -
ка, а у при вред ним спо ро ви ма 20.000,00 КМ.

3) Из у зет но Вр хов ни суд Ре пу бли ке Срп ске мо же до зво ли ти
ре ви зи ју у свим пред ме ти ма, ако оци је ни да би од лу чи ва ње по ре -
ви зи ји би ло од зна ча ја за при мје ну пра ва у дру гим слу ча је ви ма.

Члан 420.

У по ступ ку у пар ни ца ма из рад них од но са, а на ро чи то при од -
ре ђи ва њу ро ко ва и ро чи шта, суд ће уви јек обра ћа ти на ро чи ту па -
жњу на по тре бу хит ног рје ша ва ња рад них спо ро ва. 

VI - До пу сти вост

21. У скла ду са чла ном VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не,
Устав ни суд, та ко ђе, има апе ла ци о ну над ле жност у пи та њи ма ко ја
су са др жа на у овом Уста ву ка да она по ста ну пред мет спо ра због
пре су де би ло ког су да у Бо сни и Хер це го ви ни.

22. У скла ду са чла ном 16. став 1. Пра ви ла Устав ног су да,
Устав ни суд мо же да раз ма тра апе ла ци ју са мо ако су про тив пре -
су де, од но сно од лу ке ко ја се њо ме оспо ра ва, ис цр пље ни сви дје ло -
твор ни прав ни ли је ко ви мо гу ћи пре ма за ко ну и ако се под не се у
ро ку од 60 да на од да на ка да је под но си лац апе ла ци је при мио од -
лу ку о по сљед њем дје ло твор ном прав ном ли је ку ко ји је ко ри стио.

а) Пре у ра ње ност апе ла ци је

23. Члан 16. став 4. тач ка 14 Пра ви ла Устав ног су да гла си:

4) Апе ла ци ја ни је до пу сти ва и ако по сто ји не ки од сље де ћих
слу ча је ва:

(14) апе ла ци ја је пре у ра ње на;

[…]

24. Пре ма на ве де ним од ред ба ма, апе ла ци ја мо же да се под не -
се са мо про тив пре су де, од но сно од лу ке ко јом је по сту пак у од ре -
ђе ном пред ме ту за вр шен.

25. У кон крет ном слу ча ју, апе лан ти су у апе ла ци ји оспо ри ли
Пре су ду Окру жног су да број 011-0-Ж-08-000 322 од 28. но вем бра
2008. го ди не и Пре су ду Основ ног су да број Рс-841/2004 од 16. ма -
ја 2008. го ди не ис ти чу ћи да су им по ври је ђе ни пра во на пра вич но
су ђе ње из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 6. став
1. Европ ске кон вен ци је, пра во на имо ви ну из чла на II/3.к) Уста ва
Бо сне и Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон -
вен ци ју, пра во на ефек ти ван прав ни ли јек из чла на 13. Европ ске
кон вен ци је, те га ран ци је уста но вље не чла ном 14. Европ ске кон -
вен ци је у ве зи са чла ном 6. став 1. Европ ске кон вен ци је.

26. Пре ма ста њу спи са, оспо ре на пре су да Окру жног су да је
Рје ше њем Вр хов ног су да број 118-0-Рев-09-000 094 од 26. ав гу ста
2009. го ди не уки ну та и пред мет је вра ћен на од лу чи ва ње Окру -
жном су ду ко ји је у по нов ном по ступ ку до нио Пре су ду број 011-0-
Ж-09-000 114 од 25. фе бру а ра 2010. го ди не. Апе лан ти су про тив
на ве де не пре су де Окру жног су да из ја ви ли ре ви зи ју 9. апри ла
2010. го ди не. У тре нут ку до но ше ња од лу ке Устав ног су да, пре ма
ста њу спи са, Вр хов ни суд још уви јек ни је од лу чио о ре ви зи ји.

27. Пре ма прак си Устав ног су да, ре ви зи ја је, у слу ча ју ка да су
ис пу ње ни усло ви до пу сти во сти пред ви ђе ни про це сним за ко ном,
дје ло тво ран прав ни ли јек ко ји су апе лан ти ду жни ис цр пи ти при је
под но ше ња апе ла ци је Устав ном су ду, у сми слу чла на 16. став 1.
Пра ви ла Устав ног су да. Апе лан ти од лу чу ју ко ји ће прав ни ли јек
ко ри сти ти, без об зи ра на то да ли се ра ди о ре дов ном или ван ред -
ном прав ном ли је ку. У ин те ре су оства ри ва ња пра ва апе ла на та је
да се ис цр пе све мо гућ но сти од лу чи ва ња пред ре дов ним су до ви -
ма, у скла ду са по зи тив ним про пи си ма. С об зи ром на из у зе так
пред ви ђен у чла ну 237. став 3. ЗПП, пре ма ком Вр хов ни суд мо же
да до зво ли ре ви зи ју у свим пред ме ти ма, Устав ни суд би до но ше -
њем сво је од лу ке при је до но ше ња од лу ке Вр хов ног су да о из ја -
вље ној ре ви зи ји пре ју ди ци рао ово пи та ње. Да кле, у кон крет ном
слу ча ју апе ла ци ја је пре у ра ње на јер је под не се на при је од лу ке Вр -
хов ног су да о ре ви зи ји. На кон до но ше ња од лу ке о ре ви зи ји, не за -
ви сно од вр сте те од лу ке, апе лан ти има ју мо гућ ност да по но во
под не су апе ла ци ју у ко јој су, у сми слу чла на 19. став 3. Пра ви ла
Устав ног су да, ду жни на про пи са ном обра сцу апе ла ци је, под тач -
ком 8.а) оста ле од лу ке, на ве сти и ову од лу ку Устав ног су да.

28. Има ју ћи у ви ду од ред бу чла на 16. став 4 тач ка 14 Пра ви ла
Устав ног су да, пре ма ко јој ће се апе ла ци ја од ба ци ти као не до пу -
ште на уко ли ко је пре у ра ње на, Устав ни суд је о овом ди је лу апе ла -
ци је од лу чио као у дис по зи ти ву ове од лу ке.

б) До пу сти вост у од но су на ра зу ман рок

29. У скла ду са чла ном 16. став 3. Пра ви ла Устав ног су да,
Устав ни суд мо же из ним но да раз ма тра апе ла ци ју и ка да не ма од -
лу ке над ле жног су да, уко ли ко апе ла ци ја ука зу је на озбиљ на кр ше -
ња пра ва и основ них сло бо да ко је шти те Устав Бо сне и Хер це го -
ви не или ме ђу на род ни до ку мен ти ко ји се при мје њу ју у Бо сни и
Хер це го ви ни.

30. У кон крет ном слу ча ју, апе лан ти су у апе ла ци ји ис та кли да
им је по ври је ђе но пра во на до но ше ње од лу ке у ра зум ном ро ку јер је
ту жба у овој прав ној ства ри под не се на 2004. го ди не а пр во ро чи ште
је за ка за но тек на кон дви је го ди не. Пред мет ни по сту пак се, у ври је -
ме до но ше ња од лу ке Устав ног су да, на ла зи у фа зи од лу чи ва ња пред
Вр хов ним су дом а по во дом ре ви зи је ко ју су апе лан ти из ја ви ли про -
тив Пре су де Окру жног су да број 011-0-Ж-09-000 114 од 25. фе бру а -
ра 2010. го ди не. Да кле, иако је апе ла ци ја под не се на при је не го што
је пред мет ни по сту пак пра во сна жно окон чан, пре ма чла ну 16. став
3. Пра ви ла Устав ног су да, кон крет на апе ла ци ја је до пу сти ва у од но -
су на до но ше ње од лу ке у ра зум ном ро ку као еле мент пра ва на пра -
вич но су ђе ње. Ко нач но, апе ла ци ја у овом ди је лу ис пу ња ва и усло ве
из чла на 16. ст. 2. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, за то што ни је очи глед -
но (pri ma fa cie) нео сно ва на, ни ти по сто ји ко ји дру ги фор мал ни ра -
злог због ког апе ла ци ја ни је до пу сти ва.

31. Има ју ћи у ви ду од ред бе чла на VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер -
це го ви не, чла на 16. ст. 1, 2. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, Устав ни
суд је утвр дио да пред мет на апе ла ци ја у овом ди је лу ис пу ња ва
усло ве у по гле ду до пу сти во сти.
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VII - Ме ри тум

32. Апе лан ти сма тра ју да им је по ври је ђе но пра во на до но ше -
ње од лу ке у ра зум ном ро ку као сег мент пра ва на пра вич но су ђе ње
из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 6. став 1.
Европ ске кон вен ци је.

Пра во на пра вич но су ђе ње

33. Члан II/3. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не у ре ле вант ном ди -
је лу гла си:

Сва ли ца на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не ужи ва ју људ ска
пра ва и основ не сло бо де из ста ва 2. овог чла на, а она об у хва та ју: 

е) Пра во на пра ви чан по сту пак у гра ђан ским и кри вич ним
ства ри ма и дру га пра ва у ве зи с кри вич ним по ступ ком.

34. Члан 6. став 1. Европ ске кон вен ци је у ре ле вант ном ди је лу
гла си:

1. При ли ком утвр ђи ва ња гра ђан ских пра ва и оба ве за или
осно ва но сти би ло ка кве кри вич не оп ту жбе про тив ње га, сва ко има
пра во на пра вич ну и јав ну рас пра ву у ра зум ном ро ку пред не за ви -
сним и не при стра сним, за ко ном уста но вље ним су дом.

35. Пре ма кон зи стент ној прак си Европ ског и Устав ног су да,
ра зум ност ду жи не тра ја ња по ступ ка мо ра се оцје њи ва ти у окви ру
окол но сти по је ди ног пред ме та. При то ме се мо ра во ди ти ра чу на о
кри те ри ју ми ма ус по ста вље ним прак сом Европ ског су да, а на ро чи -
то о сло же но сти пред ме та, по на ша њу стра на у по ступ ку и над ле -
жног су да или дру гих јав них вла сти, те о зна ча ју ко ји кон крет на
прав на ствар има за апе лан та (ви ди Европ ски суд за људ ска пра ва,
Ми ку лић про тив Хр ват ске, апли ка ци ја број 53176/99 од 7. фе бру -
а ра 2002. го ди не, Из вје штај број 2002-I, став 38).

36. Да ље, Устав ни суд под сје ћа на прак су Европ ског су да и
соп стве ну ју ри спру ден ци ју, пре ма ко ји ма је ду жност др жа ве да
ор га ни зу је свој прав ни си стем та ко да омо гу ћи су до ви ма и јав ним
вла сти ма да се по ви ну ју за хтје ви ма и усло ви ма из Европ ске кон -
вен ци је (ви ди Европ ски суд, Zang hi про тив Ита ли је, пре су да од
19. фе бру а ра 1991. го ди не, се ри ја А, број 194, став 21; и Устав ни
суд, Од лу ка број АП 1070/05 од 9. фе бру а ра 2006. го ди не, став 34).
Сем то га, пре ма прак си Европ ског и Устав ног су да, ве ли ки број
пред ме та узе тих у рад ни је ва ља но оправ да ње за пре ко мјер но оду -
го вла че ње по ступ ка (ви ди Европ ски суд, Probst me i er про тив Ње -
мач ке, пре су да од 1. ју ла 1997. го ди не, став 64, Из вје шта ји 1997-
IV).

37. Ко нач но, Европ ски суд је ука зао на то да је по треб на на ро -
чи та мар љи вост над ле жних вла сти у свим пред ме ти ма ко ји се ти -
чу лич ног ста ту са и свој ства, а да је овај за хтјев на ро чи то ва жан у
др жа ва ма у ко ји ма до ма ћи за кон про пи су је да од ре ђе ни суд ски по -
ступ ци има ју хи тан ка рак тер (ви ди Европ ски суд, Bor ge se про тив
Ита ли је, пре су да од 26. фе бру а ра 1992. го ди не, се ри ја А, број 228-
Б, став 18.).

38. У кон крет ном слу ча ју, по сту пак је по кре нут ту жбом пред
над ле жним су дом 15. ју на 2004. го ди не и у тре нут ку до но ше ња
ове од лу ке по сту пак још уви јек ни је окон чан. Да кле, по сту пак од -
лу чи ва ња о ту жбе ним за хтје ви ма апе ла на та тра је се дам го ди на и
се дам мје се ци.

39. Апе лан ти су ту жбом по кре ну ли спор ра ди за шти те пра ва
из рад ног од но са тра же ћи да се по ни ште као не за ко ни те од лу ке о
пре стан ку рад ног од но са, да се ту же ном на ло жи да их вра ти на по -
сао, те да им ис пла ти на кна ду пла те и дру гих по тра жи ва ња из рад -
ног од но са за од ре ђе ни пе ри од. С об зи ром на то да се у кон крет -
ном слу ча ју у ства ри ра ди о шест ту жбе них за хтје ва, Устав ни суд
сма тра да кон крет ни пред мет по кре ће ре ла тив но сло же на чи ње -
нич на и прав на пи та ња, али сма тра да сло же ност, у окол но сти ма
кон крет ног слу ча ја, ни је та ква да би ути ца ла на ду жи ну по ступ ка.

40. Да ље, у до са да шњем то ку по ступ ка ко ји тра је се дам го ди -
на и се дам мје се ци и ко ји још уви јек ни је окон чан, из два ја се упра -
во пе ри од на ко ји апе лан ти и ука зу ју у апе ла ци ји, тј. ту жба је под -
не се на у ју ну 2004. го ди не, а пр во ро чи ште, ко је је од ло же но, за -
ка за но је тек 5. мар та 2007. го ди не, од но сно на кон дви је го ди не и
осам мје се ци. Чи ње ни ца да је Основ ни суд на кон то га у ра зум ним
пе ри о ди ма одр жа вао ро чи шта и до нио од лу ку, као и да су, по сту -
па ју ћи у ра зум ним пе ри о ди ма, Окру жни и Вр хов ни суд у до са да -
шњем то ку по ступ ка до но си ли од лу ке по во дом из ја вље них прав -
них ли је ко ва не мо же оправ да ти про пуст Основ ног су да да, у скла -
ду са сво јом оба ве зом, упра вља по ступ ком на на чин да омо гу ћи да
се по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што ма ње тро шко ва.
Та ко ђе је, у ве зи с тим, бит но на гла си ти да се у кон крет ном слу ча -
ју ра ди о рад ном спо ру ко ји је за ко ном од ре ђен као хи тан и у по -
гле ду ког се оче ку је да су до ви ис ка жу по себ ну мар љи вост у по сту -
па њу. Нај зад, Основ ни суд се ни је из ја шња вао на апе ла ци ју до ста -
вље ну на од го вор, од но сно ни је по ну дио ни ти је дан раз лог или
обра зло же ње ко је би оправ да ло не по сту па ње по во дом ту жбе ду же
од дви је го ди не и осам мје се ци.

41. Устав ни суд за кљу чу је да је у кон крет ном слу ча ју по ври је -
ђе но пра во апе ла на та на до но ше ње од лу ке у ра зум ном ро ку као

сег мент пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је јер по сту пак
по во дом ту жбе ко јом су по кре ну ли рад ни спор тра је већ се дам го -
ди на и се дам мје се ци и још уви јек ни је окон чан, а до са да шњем
тра ја њу по ступ ка је у од лу чу ју ћој мје ри до при нио Основ ни суд
ко ји је пр ву рад њу по во дом ту жбе апе ла на та пред у зео на кон дви је
го ди не и осам мје се ци од ње ног под но ше ња. У до ку мен ти ма пре -
до че ним Устав ном су ду не ма ни че га што би оправ да ло ова кво по -
сту па ње Основ ног су да.

42. Ме ђу тим, ка ко се у тре нут ку до но ше ња од лу ке Устав ног
су да пред мет по во дом из ја вље не ре ви зи је на ла зи пред Вр хов ним
су дом, а за до но ше ње ко нач не од лу ке о ту жбе ном за хтје ву апе ла -
на та нео п ход но је да Вр хов ни суд до не се од лу ку о ре ви зи ји, то је
овом су ду на ло же но да до не се од лу ку без даљ њег од га ђа ња.

Пи та ње на кна де не ма те ри јал не ште те

43. Апе лан ти су за тра жи ли да се Ре пу бли ка Срп ска оба ве же
да им на док на ди ште ту због по вре де пра ва на до но ше ње од лу ке у
ра зум ном ро ку. Пре ма чла ну 76. став 2. Пра ви ла Устав ног су да,
Устав ни суд мо же из у зет но, на апе лан тов за хтјев, од ре ди ти на кна -
ду за не ма те ри јал ну ште ту. Ме ђу тим, Устав ни суд под сје ћа на то
да, за раз ли ку од по сту па ка пред ре дов ним су до ви ма, на кна ду не -
ма те ри јал не ште те од ре ђу је у од го ва ра ју ћем из но су у од но су на
утвр ђе но кр ше ње људ ских пра ва, те да се ова ко од ре ђе на на кна да
об ра чу на ва пре ма кри те ри ју ми ма ко је је ус по ста вио Европ ски суд,
при ла го ђе но еко ном ској си ту а ци ји у БиХ.

44. У ве зи са на ве де ним, Устав ни суд упу ћу је на утвр ђе ни
прин цип од ре ђи ва ња ви си не на кна де ште те у ова квим слу ча је ви -
ма (ви ди Устав ни суд, Од лу ка број АП 938/04, об ја вље на у “Слу -
жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”, број 20/06, ст. 48-51).
Пре ма том прин ци пу, апе лан ти ма би за сва ку го ди ну од га ђа ња до -
но ше ња од лу ке тре ба ло ис пла ти ти при бли жно 150,00 КМ, а уко -
ли ко се ра ди о хит ном по ступ ку, 300,00 КМ.

45. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се у кон крет ном слу ча ју ра -
ди о рад ном спо ру ко ји је за ко ном од ре ђен као хи тан, те да по сту -
пак у кон крет ном слу ча ју тра је већ се дам го ди на и се дам мје се ци
и да још уви јек ни је окон чан, апе лан ти ма се по је ди нач но од ре ђу -
је на кна да у из но су од по 2.100,00 КМ. Ове из но се апе лан ти ма је
ду жна да ис пла ти Вла да Ре пу бли ке Срп ске.

VI II - За кљу чак

46. Устав ни суд за кљу чу је да по сто ји по вре да пра ва на пра -
вич но су ђе ње из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на
6. став 1. Европ ске кон вен ци је у од но су на пра во на до но ше ње од -
лу ке у ра зум ном ро ку ка да у по ступ ку ко ји је за ко ном од ре ђен као
хи тан ни на кон се дам го ди на и се дам мје се ци од под но ше ња ту -
жбе ни је до не се на ко нач на од лу ка, а до са да шњем тра ја њу по ступ -
ка је у од лу чу ју ћој мје ри до при нио Основ ни суд ко ји је пр ву рад -
њу по во дом ту жбе апе ла на та пред у зео на кон дви је го ди не и осам
мје се ци од ње ног под но ше ња, а Основ ни суд ни чим ни је оправ дао
ова кво по сту па ње.

47. На осно ву чла на 16. ст. 3. и 4. тач ка 14, чла на 61. ст. 1. и 2.
и чла на 76. став 2. Пра ви ла Устав ног су да, Устав ни суд је од лу чио
као у дис по зи ти ву ове од лу ке.

48. Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке
Устав ног су да су ко нач не и оба ве зу ју ће.

Пред сјед ник
Устав ног су да БиХ,

Др Ми о драг Си мо вић, с.р.

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у пле нар ном са зи ву, у пред -
ме ту број У 5/10, на осно ву чла на VI/3.а) Уста ва Бо сне и Хер це го -
ви не, чла на 59. став 2. али не ја 3, чла на 63. ст. 5. и 6. и чла на 74.
став 6. Пра ви ла Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни
гла сник Бо сне и Хер це го ви не”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у са ста -
ву:

- Ми о драг Си мо вић, пред сјед ник,

- Ва ле ри ја Га лић, пот пред сјед ни ца,

- Con stan ce Gre we, пот пред сјед ни ца,

- Се а да Па ла врић, пот пред сјед ни ца,

- Tu dor Pan ti ru, су ди ја,

- Ма то Та дић, су ди ја,

- Мир сад Ће ман, су ди ја,

- Mar ga ri ta Ca ca Ni ko lov ska, сут ки ња и

- Злат ко М. Кне же вић, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
Утвр ђу је се да Пар ла мент Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не

ни је из вр шио Од лу ку Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не, број: У
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5/10, од 26. но вем бра 2010. го ди не у оста вље ном ро ку од три мје -
се ца од да на ње ног об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и
Хер це го ви не”.

Утвр ђу је се да члан 3. За ко на о до пу на ма За ко на о из вр шном
по ступ ку (“Слу жбе не но ви не Фе де ра ци је БиХ”, број 39/09) пре -
ста је да ва жи на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња ове од лу ке у
“Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”.

У скла ду са чла ном 74. став 6. Пра ви ла Устав ног су да Бо сне и
Хер це го ви не, ово рје ше ње до ста вља се Ту жи ла штву Бо сне и Хер -
це го ви не.

Рје ше ње об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним но ви на ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и “Слу жбе ном гла сни ку
Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го ви не”.

О б р а  з л о  ж е  њ е

1. Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не (у даљем тек сту: Устав ни
суд) је Од лу ком број: У 5/10, од 26. но вем бра 2010. го ди не усво јио
за хтјев Кан то нал ног су да у Мо ста ру (сут ки ње Зу хре Хо џић-Сек -
нић) за оцје ну ком па ти бил но сти од ред би чла на 3 За ко на о до пу на -
ма За ко на о из вр шном по ступ ку (“Слу жбе не но ви не Фе де ра ци је
БиХ”, број 39/09) са Уста вом Бо сне и Хер це го ви не и Европ ском
кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да (у да-
љем тек сту: Европ ска кон вен ци ја). Устав ни суд је пред мет ном од -
лу ком утвр дио да члан 3 За ко на о до пу на ма За ко на о из вр шном
по ступ ку (“Слу жбе не но ви не Фе де ра ци је БиХ”, број 39/09) ни је у
скла ду са чл. II/3.е) и II/3.к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, чла ном
6. став 1. Европ ске кон вен ци је и чла ном 1. Про то ко ла број 1 уз
Европ ску кон вен ци ју. Устав ни суд је пред мет ном од лу ком на ло -
жио Пар ла мен ту Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не (у даљем тек -
сту: Пар ла мент ФБиХ) да, у скла ду са чла ном 63. став 4. Пра ви ла
Устав ног су да, нај ка сни је у ро ку од три мје се ца од да на об ја вљи -
ва ња те од лу ке у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”,
ускла ди од ред бе чла на 3. За ко на о до пу на ма За ко на о из вр шном
по ступ ку (“Слу жбе не но ви не Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не”,
број 39/09) са чл. II/3.е) и II/3.к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, чла -
ном 6. став 1. Европ ске кон вен ци је и чла ном 1. Про то ко ла број 1
уз Европ ску кон вен ци ју. Та ко ђе је на ло жио Пар ла мен ту ФБиХ да,
у скла ду са чла ном 74. став 5. Пра ви ла Устав ног су да, у на ве де ном
ро ку оба ви је сти Устав ни суд о пред у зе тим мје ра ма с ци љем из вр -
ше ња те од лу ке.

2. Од лу ка Устав ног су да, број: У 5/10, од 26. но вем бра 2010.
го ди не об ја вље на је у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви -
не”, број 37/11, од 17. ма ја 2011. го ди не. Да кле, та да је по чео те ћи
рок од три мје се ца за ускла ђи ва ње од ред бе чла на 3. За ко на о до -
пу на ма За ко на о из вр шном по ступ ку (“Слу жбе не но ви не Фе де ра -
ци је Бо сне и Хер це го ви не”, број 39/09) са чл. II/3.е) и II/3.к) Уста -
ва Бо сне и Хер це го ви не, чла ном 6. став 1. Европ ске кон вен ци је и
чла ном 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју.

3. Устав ни суд кон ста ту је да је рок за из вр ше ње Од лу ке број:
У 5/10, од 26. но вем бра 2010. го ди не Пар ла мен ту ФБиХ ис те као
17. ав гу ста 2011. го ди не.

4. Устав на ко ми си ја Пред став нич ког до ма Пар ла мен та ФБиХ
је 17. ок то бра 2011. го ди не до ста ви ла Устав ном су ду до пис у ком
је на ве де но да Пар ла мент ФБиХ, од но сно Пред став нич ки дом
Пар ла мен та ФБиХ, пре ма Уста ву Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви -
не, не ма ис кљу чи ву над ле жност да са мо стал но из вр ша ва од лу ке
устав них су до ва, већ да је та над ле жност де ци ди ра но да та пре ми -
је ру и Вла ди Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не. Та ко ђе, у до пи су
је на ве де но да ће Пред став нич ки дом на ста ви ти да пра ти из вр ша -
ва ње те од лу ке и за тра жи ти од пред став ни ка Вла де Фе де ра ци је
Бо сне и Хер це го ви не да се што при је спро ве де Од лу ка Устав ног
су да.

5. Ко ми си ја за устав на пи та ња До ма на ро да Пар ла мен та
ФБиХ је до пи сом од 11. но вем бра 2011. го ди не оба ви је сти ла
Устав ни суд да је на кон сти ту и ра ју ћој сјед ни ци одр жа ној 8. но вем -
бра 2011. го ди не до ни је ла за кљу чак да ће у са рад њи са за ко но дав -
но-прав ним ко ми си ја ма оба до ма Пар ла мен та ФБиХ пред ло жи ти
за кон ска рје ше ња ка ко би се у пот пу но сти спро ве ла Од лу ка Устав -
ног су да, број: У 5/10, од 26. но вем бра 2010. го ди не. Та ко ђе, у до -
пи су је на ве де но да је Вла да Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не
упу ти ла у пар ла мен тар ну про це ду ру При је длог за ко на о из мје на -
ма и до пу на ма За ко на о из вр шном по ступ ку, те да ће Ко ми си ја за
устав на пи та ња До ма на ро да Пар ла мен та ФБиХ при ли ком раз ма -
тра ња по ме ну тог при је дло га на сјед ни ци До ма на ро да Пар ла мен -
та ФБиХ пред ло жи ти за ко но дав но-прав ним ко ми си ја ма под но ше -
ње аманд ма на и из на ла же ња за кон ских рје ше ња с ци љем ускла ђи -
ва ња са Од лу ком Устав ног су да.

6. Устав ни суд под сје ћа на то да је Од лу ком број: У 5/10, од 26.
но вем бра 2010. го ди не од ре дио на чин и рок за из вр ше ње од лу ке.
Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке Устав ног
су да су ко нач не и оба ве зу ју ће. Та ко ђе, пре ма чла ну 74. став 1. Пра -
ви ла Устав ног су да, ко нач не и оба ве зу ју ће од лу ке Устав ног су да

ду жно је да по шту је сва ко фи зич ко и прав но ли це, а пре ма ста ву
2. истог чла на, сви ор га ни вла сти су ду жни да у окви ру сво јих над -
ле жно сти утвр ђе них Уста вом и за ко ном спро во де од лу ке Устав ног
су да.

7. Да ље, Устав ни суд ис ти че да, у скла ду са чла ном 63. ст. 4-6.
Пра ви ла Устав ног су да, од лу ком ко јом утвр ђу је не са гла сност од -
ред би за ко на са Уста вом Бо сне и Хер це го ви не мо же до но си о цу за -
ко на од ре ди ти рок за уса гла ша ва ње ко ји не мо же би ти ду жи од
шест мје се ци, те ће, ако се у оста вље ном ро ку не от кло ни утвр ђе -
на не са гла сност, сво јом од лу ком утвр ди ти да не са гла сне од ред бе
за ко на пре ста ју да ва же на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња те
одлу ке у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”.

8. С об зи ром на то да из на ве де ног про из и ла зи да Пар ла мент
ФБиХ ни је у оста вље ном ро ку из вр шио ко нач ну и оба ве зу ју ћу Од -
лу ку Устав ног су да, број: У 5/10, од 26. но вем бра 2010. го ди не,
Устав ни суд је, на осно ву чла на 59. став 2. али не ја 3, чла на 63. ст.
5. и 6. и чла на 74. став 6. Пра ви ла Устав ног су да, од лу чио као у
дис по зи ти ву овог рје ше ња.

9. У скла ду са чла ном 74. став 6. Пра ви ла Устав ног су да, ово
рје ше ње се до ста вља над ле жном Ту жи ла штву Бо сне и Хер це го ви -
не.

10. Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке
Устав ног су да су ко нач не и оба ве зу ју ће.

Пред сјед ник
Устав ног су да БиХ,

Др Ми о драг Си мо вић, с.р.

Упра ва за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ

На осно ву чла на 36. став (1) За ко на о ак ци за ма у Бо сни
и Хер це го ви ни (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 49/09) и
чла на 14. став (1) али не ја vii) За ко на о си сте му ин ди рект -
ног опо ре зи ва ња у Бо сни и Хер це го ви ни (“Слу жбе ни гла -
сник БиХ”, бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 и 49/09), Управ ни
од бор Упра ве за ин ди рект но опо ре зи ва ње, по при је дло зи -
ма вла да Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке
Срп ске, на 119. сјед ни ци, одр жа ној 2. марта 2012. го ди не,
д о н и о  ј е

ОД  Л У  К У

О КО ЛИ ЧИ НА МА ДИ ЗЕЛ-ГО РИ ВА НА КО ЈЕ СЕ 
НЕ ПЛА ЋА ПУ ТА РИ НА ЗА 2012. ГО ДИ НУ

I

Овом од лу ком утвр ђу ју се ко ли чи не ди зел-го ри ва ко је
се ко ри сти за по тре бе руд ни ка, тер мо е лек тра на и же ље зни -
ца на ко је се не пла ћа пу та ри на за 2012. го ди ну (у да љем
тек сту: осло ба ђа ње).

II

Ко ри сни ци осло ба ђа ња из тач ке I ове од лу ке су сље де -
ћи су бјек ти:

a) У Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не:

Ко ли чи на (ли та ра/го ди шње)

1. Руд ни ци 33.242.820

1.1. ЗД Руд ни ци “Кре ка” д.о.о. Ту зла 2.160.000

1.2. ЗД Руд ник мр ког угља “Ђур ђе вик” 
д.о.о. Ђур ђе вик 6.600.000

1.3. ЗД Руд ник мр ког угља “Ка кањ” д.о.о. 
Ка кањ 4.128.588

1.4. ЗД Руд ник мр ког угља “Зе ни ца” д.о.о. 
Зе ни ца 300.000

1.5. ЗД Руд ник мр ког угља “Бре за” д.о.о. Бре за 480.000

1.6. ЗД Руд ник мр ког угља “Абид Ло лић” 
д.о.о. Трав ник-Би ла 155.040

1.7. ЗД Руд ник угља “Гра ча ни ца” д.о.о. 
Гор њи Ва куф/Ус ко пље 780.000

1.8. Руд ни ци мр ког угља “Ба но ви ћи” д.д. 
Ба но ви ћи 14.379.996

1.9. Руд ник мр ког угља “Ка мен град” д.д. 
Ка мен град 3.999.996

1.10. ЈП Руд ни ци угља “Ту шни ца” д.о.о Лив но 259.200
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2. Же ље зни це 4.100.000

2.1. Же ље зни це Фе де ра ци је Бо сне и 
Хер це го ви не 4.100.000

Руд ни ци и Же ље зни це Фе де ра ци је БиХ у укуп ној ко ли -
чи ни за 2012. го ди ну од 37.342.820 ли та ра.

б) У Ре пу бли ци Срп ској

Ко ли чи на (ли та ра/го ди шње)

1. Руд ни ци и тер мо е лек тра не 37.972.165

1.1. “Бок сит” а.д. Ми ли ћи 4.492.000

1.2. “Руд ник бок си та Сре бре ни ца” а.д. 
Сре бре ни ца 1.299.000

1.3. “ЕФТ Руд ник и Тер мо е лек тра на 
Ста на ри” д.о.о. Ста на ри 2.600.000

1.4. “Тереx коп” д.о.о. Угље вик 1.307.145

1.5. Но ви руд ник мр ког угља “Ми ље ви на” 
а.д. Ми ље ви на 643.200

1.6. МХ “ЕРС” ЗП “Руд ник и Тер мо е лек тра на 
Гац ко” а.д. Гац ко 9.661.200

1.7. МХ “ЕРС” ЗП “Руд ник и Тер мо е лек тра на 
Угље вик” а.д. Угље вик 11.027.620

1.8. “Ар це лор Ми тал При је дор” д.о.о. 
При је дор 6.942.000

2. Же ље зни це 2.100.000

2.1. Же ље зни це РС а.д. До бој 2.100.000

Руд ни ци, тер мо е лек тра не и Же ље зни це Ре пу бли ке

Срп ске у укуп ној ко ли чи ни за 2012. го ди ну од 40.072.165

ли та ра.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Упра ва за ин ди -

рект но опо ре зи ва ње.

Упра ва за ин ди рект но опо ре зи ва ње јед ном у три мје се -

ца под ни је ће Управ ном од бо ру Из вје штај о ре а ли за ци ји

ове од лу ке.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку БиХ”, а при мје њи ва ће се од
ја ну а ра 2012. го ди не.

Од лу ка ће би ти об ја вље на и у слу жбе ним гла сни ци ма
ен ти те та.

Број: УО 0203/144/12 Пред сје да ва ју ћи
2. марта 2012. го ди не УО УИО,
Ба ња Лу ка Др Ни ко ла Шпи рић, с.р.
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1. 

- Cruiser, žice - uvodnici u koronar-
ne i periferne arterije 
- Pantera, koronarni balon kateteri 
za kardiologiju i angioplastiju 
- Pantera Leo, balon kateteri za brzu 
izmjenu 
- Pantera Lux, balon kateter za otpu-
štanje paklitaksela 
- PRO-Kinetik Energy, koronarni 
stent sistem od kobalt-hroma  
- Orsiro Sirolimus, koronarni stent 
sistem koji eluira sirolimus 
�")�*'$": 
�","��/+� ���	'7� � 7'��;�$' 
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III 06-07.1-
9281-1/11 

21.02. 
2012. 

20.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Biotro-
nik” AG, 

Ackerstras-
se 6, 8180 

Bulach, 
Švajcarska 

“Broma 
Bel” 
d.o.o, 

Dositeje-
va 2, Trn, 
Laktaši 

2. 

- Passeo -18 PTA Balloon Catheter  
periferni dilatacioni kateter 
�")�*'$": 
�","��/+� ���	'7� � 7'��;�$' 
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IIa 06-07.1-
9282-1/11 

21.02. 
2012. 

20.02. 
2017. 
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�����	��� 

“Biotro-
nik” AG, 

Ackerstras-
se 6, 8180 

Bulach, 
Švajcarska 

“Broma 
Bel” 
d.o.o, 

Dositeje-
va 2, Trn, 
Laktaši 

3. 

- PRO-Kinetic Energy Explorer 
periferni stent sistem 
- Pulsar-18 (Peripheral Vascular 
Stent System)  
periferni samošireyi stent sistem 
�")�*'$": 
�","��/+� ���	'7� � 7'��;�$' 
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IIb 06-07.1-
9284-1/11 

21.02. 
2012. 

20.02. 
2017. 
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“Biotro-
nik” AG, 

Ackerstras-
se 6, 8180 

Bulach, 
Švajcarska 

“Broma 
Bel” 
d.o.o, 

Dositeje-
va 2, Trn, 
Laktaši 

4. 

- HTL Syringes   
siringete, nastavci za pipete (sterilni i 
nesterilni) 
- HTL Pipette Tips   
plasti{ni nastavci za pipete 
�")�*'$": 
��-'��, 7'��;�$' � +","��/+� 
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Lista D 06-07.1-
9430-1/11 

27.02. 
2012. 

26.02. 
2017. 
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�	���� 

�����	��� 

“PZ HTL” 
S.A, Danis-
zewska 4, 
PL 03-230 
Warszawa, 

Poljska 

“Broma 
Bel” 
d.o.o, 

Dositeje-
va 2, Trn, 
Laktaši 
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5. - Evetric 
kompozit (ispun) IIa 06-07.1-

9543-1/11 
06.02. 
2012. 

05.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Ivoclar 
Vivadent” 
AG, Bende-
rerstrasse 2, 

FL-9494 
Schaan, Li-
echtenstein 

“Dentala 
SM” 
d.o.o, 

Branka 
Popoviya 
266, Ba-
nja Luka 

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  

IIa 06-07.1-
9195-1/10 

14.02. 
2012. 

13.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Fresenius 
Medical 

Care 
AG&Co.K
GaA”, D-
61346 Bad 
Homburg, 
Njema{ka 

“Freseni-
us Medi-
cal Care 

BH” 
d.o.o, 

Zmaja od 
Bosne  

7-7A, Sa-
rajevo 

7. 

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

IIa 06-07.1-
8439-2/11 

09.02. 
2012. 

08.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

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

60173 Ivry 
le Temple, 
Francuska 

“Gamma 
Medici-

na” 
d.o.o, Put 
srpskih 

branilaca 
33, Banja 

Luka 

8. 

- 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 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7� � 
+","��/+� ���	'7� $"�"6' %' ( 
)�����( )�,7�-'. 

III 06-07.1-
8452-2/11 

09.02. 
2012. 

08.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

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

60173 Ivry 
le Temple, 
Francuska 

“Gamma 
Medici-

na” 
d.o.o, Put 
srpskih 

branilaca 
33, Banja 

Luka 

9. 

- HemoCue Hb 301 Analyzer  
(121801)  
ure�aj za brzu analizu hemoglobina u 
krvi 
- HemoCue Hb 301 Microcuvettes
  (111801)  
kivete za analizu hemoglobina u krvi 
- HemoCue WBC Analyzer 
(123008)     
ure�aj za brzu analizu broja bijelih 
krvnih yelija u krvi 
- HemoCue WBC Microcuvettes 
(123004)   
kivete za analizu WBC u krvi 
- HemoCue Gl 201 Analyzer 
(120711)    
ure�aj 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)     
ure�aj za brzu analizu glukokze u 
krvi 
- HemoCue Gl RT Microcuveettes 
(114701)   
kivete za analizu glukoze u krvi 

Lista D 06-07.1-
8721-1/11 

09.02. 
2012. 

08.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“HemoCue 
Actiebo-
lag”, Ku-

vettgatan 1, 
26271 

Ängelholm, 
Švedska 

“Inel-
BH” 
d.o.o, 

Aleja lji-
ljana 1, 
Maglaj 
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10. 

- Ceralas HPD  
 diodni laser 
- Ceralas E  
 diodni laser 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7� � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( �7' )�,7�-'. 

IIb 06-07.1-
9128-1/11 

13.02. 
2012. 

12.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Cera-
mOptec” 

GmbH, Si-
emensstras-

se 44, D-
53121 Bon, 
Njema{ka 

“Inel-
Med” 
d.o.o, 

Rudarska 
20b,  

Mostar 

11. 

- 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 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7� � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( �7' )�,7�-'. 

IIa 06-07.1-
9129-1/11 

13.02. 
2012. 

12.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Cera-
mOptec” 

GmbH, Si-
emensstras-

se 44, D-
53121 Bon, 
Njema{ka 

“Inel-
Med” 
d.o.o, 

Rudarska 
20b,  

Mostar 

12. 

- Cervical screws and pediatric 
screws  
cervikalni i pedijatrijski vijci  
- Thoraco-lumbar screws torako-
lumbalni vijci 
- Connecting implants vezni 
implanti 
- Connection konektori 
- Cervical fusion and cervical 
discal prosthesis  
cervikalni spaja{ i cerviks diskalna 
proteza 
- Thoraco-lumbar fusion torakalno-
lumbalni spaja{i 
- Miscellaneous razni vijci i 
stabilizatori 
- Nuts 
matice 
- Instruments 
instrumenti  
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7� � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( �7' )�,7�-'. 

IIb 06-07.1-
8670-2/11 

03.02. 
2012. 

02.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Neuro 
France Im-
plants”, ZA 
Le Bourg- 
25 Rue des 

Ecoles, 
41160 La 
Ville aux 
Clercs, 

Francuska 

“Inel-
Med” 
d.o.o, 

Rudarska 
20b,  

Mostar 

13. 

 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 

I 06-07.1-
8671-2/11 

09.02. 
2012. 

08.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Neuro 
France Im-
plants”, ZA 
Le Bourg- 
25 Rue des 

Ecoles, 
41160 La 
Ville aux 
Clercs, 

Francuska 

“Inel-
Med” 
d.o.o, 

Rudarska 
20b,  

Mostar 
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- 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 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7� � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( �7' )�,7�-'. 

 
 

14. 

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

IIb 06-07.1-
8529-1/11 

07.02. 
2012. 

06.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic Sofa-

mor Danek 
USA” Inc, 
1800 Pyra-
mid Place, 
Memphis, 
TN 38132, 

SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 

 
 

15. 

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

IIb 06-07.1-
8530-1/11 

07.02. 
2012. 

06.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic Sofa-

mor Danek 
USA” Inc, 
1800 Pyra-
mid Place, 
Memphis, 
TN 38132, 

SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 

 
 

16. 

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

IIb 06-07.1-
8531-1/11 

07.02. 
2012. 

06.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic Sofa-

mor Danek 
USA” Inc, 
1800 Pyra-
mid Place, 
Memphis, 
TN 38132, 

SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 

 
 

17. 

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

IIb 06-07.1-
8532-1/11 

07.02. 
2012. 

06.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic Sofa-

mor Danek 
USA” Inc, 
1800 Pyra-
mid Place, 
Memphis, 
TN 38132, 

SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 

 
 

18. 

- CD HORIZON ® Spinal System 
SEXTANT II   
Sistem za perkutanu stabilizaciju 
torakolumbalne ki{me stražnjim 
pristupom  
�")�*'$": 
�7� *�-'��, -�*'$6�	' � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( )�,7�-'. 

IIb 06-07.1-
8533-1/11 

08.02. 
2012. 

07.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic Sofa-

mor Danek 
USA” Inc, 
1800 Pyra-
mid Place, 
Memphis, 
TN 38132, 

SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 

 
19. 

- CD HORIZON ® Spinal System 
LONGITUDE  
Sistem za perkutanu stabilizaciju 
torakolumbalne ki{me stražnjim 
pristupom 
�")�*'$": 
�7� *�-'��, -�*'$6�	' � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( )�,7�-'. 

IIb 06-07.1-
8534-1/11 

08.02. 
2012. 

07.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic Sofa-

mor Danek 
USA” Inc, 
1800 Pyra-
mid Place, 
Memphis, 
TN 38132, 

SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 

 
20. 

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

IIb 06-07.1-
8535-1/11 

08.02. 
2012. 

07.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic Sofa-

mor Danek 
USA” Inc, 
1800 Pyra-
mid Place, 
Memphis, 
TN 38132, 

SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 

 
21. 

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

III 06-07.1-
8536-1/11 

08.02. 
2012. 

07.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic Sofa-

mor Danek 
USA” Inc, 
1800 Pyra-
mid Place, 
Memphis, 
TN 38132, 

SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 
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22. 

- 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�-'. 

IIa 06-07.1-
9245-1/11 

17.02. 
2012. 

16.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Kimal 
plc”, Arun-
del Road, 
Uxbridge, 
Middlesex 
UB8 2SA, 
Velika Bri-

tanija 

“Medi 
Frey” 
d.o.o,  

Grbavi{-
ka 80, 

Sarajevo 

 
23. 

- 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�-'. 

III 06-07.1-
9246-1/11 

17.02. 
2012. 

16.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Kimal 
plc”, Arun-
del Road, 
Uxbridge, 
Middlesex 
UB8 2SA, 
Velika Bri-

tanija 

“Medi 
Frey” 
d.o.o,  

Grbavi{-
ka 80, 

Sarajevo 

 
24. 

- 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 

IIb 06-07.1-
9197-1/11 

20.02. 
2012. 

19.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Carl Zeiss 
Meditec” 
AG, Go-

eschwitzer 
Strasse 51-
52, 07745 
Jena, Nje-

ma{ka 

“Medi-
com” 

d.o.o, Sa-
ve Šuma-

noviya 
89,  

Bijeljina 
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25. 

- Angiographic Guidewires
 Angiografski vodi{ žice 
�")�*'$": 
�","��/+� ���	'7� � 7'��;�$' 
*'-�0�$%+�< %�'-%,"7" $"�"6' %' 
( )�����( )�,7�-'. 

III 06-07.1-
8946-1/11 

20.02. 
2012. 

19.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Navilyst 
Medical” 

Inc, 26 Fo-
rest St. 

Marlboro-
ugh, MA 
01752, 
SAD 

“Miner-
va Medi-
ca” d.o.o, 
Džemala 
Bijediya 
185/XII, 
Sarajevo 

 
26. 

- 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 
�")�*'$": 
�"6�7�, $"*	'$", 7'��;�$' � 
+","��/+� ���	'7� *'-�0�$%+�< 
%�'-%,"7" $"�"6' %' ( )�����( 
)�,7�-'. 

IIa 06-07.1-
8947-1/11 

20.02. 
2012. 

19.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Navilyst 
Medical” 

Inc, 26 Fo-
rest St. 

Marlboro-
ugh, MA 
01752, 
SAD 

“Miner-
va Medi-
ca” d.o.o, 
Džemala 
Bijediya 
185/XII, 
Sarajevo 
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27. 

- Etnia 
dioptrijski okviri I 06-07.1-

4336-2/11 
09.02. 
2012. 

08.02. 
2017. 

5 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Etnia 
Barcelona” 
S.L, Enric 
Morera 42-
44, 08950 
Esplugues 
de Llobre-
gat, Barce-
lona, Špani-

ja 

“Oculto” 
d.o.o, Še-
noina 12, 
Sarajevo 

 
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 

III 06-07.1-
9168-1/11 

13.02. 
2012. 

12.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� �
�����-

�� 

“Novintet-
hical Phar-
ma” Sagl, 
Via Pian 

Scairolo 11, 
CH-6915 

Pambio-No-
ranco, Lu-
gano, Švaj-

carska 

“Phar-
maswiss 

BH” 
d.o.o, Fra 

An�ela 
Zvizdovi-
ya 1/B7, 
Sarajevo 

 
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 

IIa 06-07.1-
109-1/12 

28.02. 
2012. 

27.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Mar-
Flow” A.G, 
Soodstrasse 

57, CH-
8134 Adli-
swil/Zue-
rich, Švaj-

carska 

“Omnia-
Medic” 
d.o.o, 

Kranj{e-
viyeva 1, 
Zenica 

 
30. 

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

IIb 06-07.1-
8359-1/11 

24.02. 
2012. 

23.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Alcon La-
boratories 
Inc.” 6201 
South Free-
way, Fort 

Worth, Te-
xas, SAD 

“Alcon 
Pharma-
ceuticals 

BH” 
d.o.o, Fra 

An�ela 
Zvizdovi-
ya br.1, 

Sarajevo 

 
31. 

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

I 06-07.1-
434-2/12 

16.02. 
2012. 

15.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Medineks 
Tibbi 

E}itim 
Malzemele-
ri” Ith. Ihr. 
San. ve Tic. 

Ltd. ~ti, 
Zümrüte-
vler Han-

degül Sokak 
No: 55 Kar-
tal, Malte-

pe, Istanbul 

“Ari Me-
dikal” 
d.o.o, 
Urijan 
Dedina 

123,  
Sarajevo 

 
32. 

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

I 06-07.1-
2862-3/11 

24.02. 
2012. 

23.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Rudolf 
Medical” 
GmbH & 
Co. KG, 

Zollerstras-
se 1, D-

78567 Fri-
dingen, 

Njema{ka 

“Bawari-
amed” 
d.o.o,  
Jovana 
Bijeliya 

19A, Ba-
nja Luka 

 
33. 

- AVF-NEEDLES – AVF Igle 
- BLOODLINES- Krvne linije 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7�, 
7'��;�$' )"+�7"&" � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( �7' )�,7�-'. 

IIa 06-07.1-
8155-2/11 

24.02. 
2012. 

23.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Nipro 
Corpora-

tion” 3-9-3 
Honjo-Nis-
hi, Kita-ku, 
Osaka 531-
8510, Japan 

“BH Di-
jaliza” 
d.o.o, 

Osik b.b, 
712010 
Ilidža 

 
34. 

- ELISIO H – Dijalizatori 
- ELISIO M – Dijalizatori 
- PES-DL – Dijalizatori 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7�, 
7'��;�$' )"+�7"&" � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( �7' )�,7�-'. 

IIb 06-07.1-
8156-2/11 

24.02. 
2012. 

23.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Nipro 
Corpora-

tion” 3-9-3 
Honjo-Nis-
hi, Kita-ku, 
Osaka 531-
8510, Japan 

“BH Di-
jaliza” 
d.o.o, 

Osik b.b, 
712010 
Ilidža 

 
35. 

- Everstick 
dentalna medicinska sredstva 
- Stick 
dentalna medicinska sredstva 
�")�*'$": 
�7� *�-'��, -�*'$6�	' � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( �7' )�,7�-'. 

IIa 06-07.1-
6550-2/11 

07.02. 
2012. 

06.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Stick 
Tech” Ltd, 
P.O. Box 

114, 
Lemminkäi
senkatu 46, 
FI-20521 

Turku, Fin-
ska 

“Dental 
Šehovi|” 
d.o.o, En-
vera Še-
hoviya 

44, Sara-
jevo 
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36. 

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

III 06-07.1-
7888-2/11 

07.02. 
2012. 

06.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic” Inc, 
710 Med-

tronic Park-
way, Min-
neapolis, 

MN 55432, 
SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 

 
37. 

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

IIa 
06-07.1-

7890-2/11 
 

01.02. 
2012. 

31.01. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic” Inc, 
710 Med-

tronic Park-
way, Min-
neapolis, 

MN 55432, 
SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala b.b, 
Novi 
Grad 

 
38. 

FLUFSAN - pelene za odrasle, 
pelene ga|ice, podmeta�i,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) 

I 06-07.1-
9152-2/11 

09.02. 
2012. 

08.02. 
2017. 

5 �
�����-
��, ����	-
�	���� 

�����	�-
��, 
���-
������	�-
��� 
��-

��	������ 
� ������ 

�������� 
������� 

“EURO-
PROSAN” 
S.p.A. Via 

Tornale 
157, 21050 

Marnate 
(Varese), 

Italija 

“KE-
PROM” 

d.o.o, 
Vojvode 
Radomira 
Putnika 

49B,  
Isto{no 

Sarajevo 

 
39. 

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

III 06-07.1-
8225-3/10 

03.02. 
2012. 

02.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Biosense 
Webster” 
Inc, 3333 
Diamond 
Canyon 

Road, Dia-
mond Bar, 
California, 

91765, 
SAD 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 

 
40. 

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

III 06-07.1-
9207-1/11 

02.02. 
2012. 

01.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Cordis 
Corpora-

tion”, 
14201 NW 
60th Ave-

nue, Miami 
Lakes, Flo-
rida 33014, 

SAD 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
41. 

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

III 06-07.1-
9309-1/11 

27.02. 
2012. 

26.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Cordis 
Corpora-

tion”, 
14201 NW 
60th Ave-

nue, Miami 
Lakes, Flo-
rida 33014, 

SAD 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
42. 

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

IIa 06-07.1-
9365-1/11 

27.02. 
2012. 

26.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Ethicon” 
Inc, Route 
22 West, 
P.O. Box 

151, Somer-
ville, New 

Jersey, 
08876-

0151, SAD 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
43. 

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

IIa 
 

06-07.1-
9310-1/11 

 

27.02. 
2012. 

26.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Ethicon, 
LLC”, 475 

C Street, 
Los Frailes 
Industrial 

Park, Suite 
401, 

Guaynabo, 
Puerto Rico 

00969, 
SAD 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
44. 

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

I 06-07.1-
9311-1/11 

28.02. 
2012. 

27.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Gimmi” 
GmbH, 

Carl-Zeiss-
Strasse 6, 

78532 Tut-
tlingen, 

Njema{ka 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 
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45. 

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

IIa 06-07.1-
9312-1/11 

28.02. 
2012. 

27.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Gimmi” 
GmbH, 

Carl-Zeiss-
Strasse 6, 

78532 Tut-
tlingen, 

Njema{ka 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
46. 

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

I 06-07.1-
8224-3/10 

01.02. 
2012. 

31.01. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Vasco-
Med” 

GmbH, 
Hertzallee 
1, 79589 
Binzen, 

Njema{ka 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
47. 

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

III 06-07.1-
8223-3/10 

01.02. 
2012. 

31.01. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Vasco-
Med” 

GmbH, 
Hertzallee 
1, 79589 
Binzen, 

Njema{ka 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
48. 

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

I 06-07.1-
6345-3/11 

10.02. 
2012. 

09.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Endosco-
pic Tec-

hnologies, 
Inc. dba 

ESTECH”, 
2603 Cami-
no Ramon, 
Suite 100, 

San Ramon, 
California, 

94583, 
SAD 

“Mac’s 
Medical 
Interna-
tional” 
d.o.o, 

Izeta Sa-
rajliya 
b.b,  

Tuzla 

 
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�-'. 

IIa 06-07.1-
6346-3/11 

10.02. 
2012. 

09.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Endosco-
pic Tec-

hnologies, 
Inc. dba 

ESTECH”, 
2603 Cami-
no Ramon, 
Suite 100, 

San Ramon, 
California, 

94583, 
SAD 

“Mac’s 
Medical 
Interna-
tional” 
d.o.o, 

Izeta Sa-
rajliya 
b.b,  

Tuzla 

 
50. 

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

III 06-07.1-
7233-2/11 

29.02. 
2012. 

28.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“COVI-
DIEN IIc 
(formerly 
Confluent 
Surgical, 
Inc)” 15 

Hampshire 
Street, 

Mansfield 
MA 02048, 
iz SAD-a 

“Medi-
com” 

d.o.o, Sa-
ve Šuma-

noviya 
br.89,  

Bijeljina 

 
51. 

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

IIa 06-07.1-
7728-2/11 

13.02. 
2012. 

12.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Siemens” 
AG, Wit-

telsbacher-
platz 2, 
80333  

Minhen, 
Njema{ka 

“Sie-
mens” 
d.o.o, 

Milana 
Preloga 
12b, Bo-
smal City 
Centar, 

Sarajevo 

 
52. 

- Hematološki analizator 
- Analizatori elektrolita 
- Dijagnosti{ki reagensi 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7� � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( �7' )�,7�-'. 

Lista D 06-07.1-
7588-2/11 

09.02. 
2012. 

08.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“SFRI” 
Sarl, Lieu 
dit Bergan-
ton, 33127 
Saint Jean 

D’illac, 
Francuska 

“Sono 
Medical” 

d.o.o, 
Azize Ša-
yirbego-
viy b.b, 

Sarajevo 

 
53. 

- Real   
 slušni aparati 
- Flash   
 slušni aparati 
- Mind 220   
 slušni aparati 
- Mind 330   
 slušni aparati 
- Mind 440   
 slušni aparati 
- Baby  
 slušni aparati 

IIa 06-07.1-
8837-1/11 

29.02. 
2012. 

28.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Widex” 
A/S, Nymo-

ellevej 6, 
3540 

Lynge, 
Danska 

“Widex 
slušni 

aparati” 
d.o.o, 
Grada-
{a{ka 

29a, Sa-
rajevo 
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- Passion  
 slušni aparati 
- Passion 440  
 slušni aparati 
- Clear 440   
 slušni aparati 
�")�*'$": 
�7� *�-'�� $"7'-'$� %( ( ,"�'�� 
( )�����( �7' )�,7�-'. 

 
54. 

- 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�-'. 

Lista A 06-07.1-
8232-1/11 

20.02. 
2012. 

19.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Abbott 
Laborato-
ries”, 100 
and 200 

Abbott Park 
Road, Ab-

bot Park, Il-
linos 60064, 

SAD 

“Abbott” 
d.o.o, 
Kolo-

dvorska 
12/3,  

Sarajevo 

 
55. 

- Architect HBsAg Qualitative II 
Manuel Diluent  
(1x100 ml)   
HBsAg tekuyina za razre�ivanje 

Lista D 06-07.1-
8233-1/11 

20.02. 
2012. 

19.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Abbott 
Laborato-
ries”, 100 
and 200 

Abbott Park 
Road, Ab-

bot Park, Il-
linos 60064, 

SAD 

“Abbott” 
d.o.o, 
Kolo-

dvorska 
12/3,  

Sarajevo 

 
56. 

- 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 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7�, $"*	'$", 
7'��;�$' � +","��/+� ���	'7� 
$"7'-'$� %( ( ,"�'�� ( )�����( 
�7' )�,7�-'. 

Lista D 06-07.1-
6262-3/11 

21.02. 
2012. 

20.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Horiba 
ABX”, Parc 
Euromede-
cine, Rue 

du Caducee 
– BP 7290, 

34184 
Montpellier, 
Francuska 

“Broma 
Bel” 
d.o.o, 

Dositeje-
va 2, Trn, 
Laktaši 

 
57. 

- Anti Jka (JK1)   
reagens za odre�ivanje prisustva 
antigena Jka na površini eritrocita  
- Anti Jkb (JK2) 
reagens za odre�ivanje prisustva 
antigena Jkb na površini eritrocita  
- Anti Fya (FY1) 
reagens za odre�ivanje prisustva 
antigena Fya na površini eritrocita  
- Anti Fyb (FY2) 
reagens za odre�ivanje prisustva 
antigena Fyb na površini eritrocita  
- AGH Maestria C3D 
reagens za odre�ivanje antigena 
eritrocita  
-  AGH Maestria IGG 
reagens za odre�ivanje antigena 
eritrocita  
- AGH Maestria IGG+C3D 
reagens za odre�ivanje antigena 
eritrocita  

Lista B 06-07.1-
9020-1/11 

22.02. 
2012. 

21.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Diagast”, 
Parc Eura-
sante – 251 

Avenue 
Eugene 
Avinee, 

59374 LO-
OS Cedex, 
Francuska 

“Broma 
Bel” 
d.o.o, 

Dositeje-
va 2, Trn, 
Laktaši 
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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' )�,�-'. 

 
58. 

- Reagensi za specifi�nu detekciju 
antigena na površini eritrocita 
- Reagensi za pove|anje reakcije 
antigen/antitijelo 
- Prazne plo�e 
- Kartice za brzo testiranje na 
krvne grupe 
- Automatski sistemi za 
odre^ivanje krvne grupe 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7�,$"*	'$" � 
+","��/+� ���	'7� $"7'-'$� %( ( 
,"�'�� ( )�����( �7' )�,7�-'. 

Lista D 06-07.1-
9021-1/11 

23.02. 
2012. 

22.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Diagast”, 
Parc Eura-
sante – 251 

Avenue 
Eugene 
Avinee, 

59374 LO-
OS Cedex, 
Francuska 

“Broma 
Bel” 
d.o.o, 

Dositeje-
va 2, Trn, 
Laktaši 

 
59. 

- Reagensi za odre^ivanje krvne 
grupe 
- Reagensi za detekciju antigena na 
površini eritrocita 
- Kontrole 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7�, $"*	'$", 
7'��;�$' � +","��/+� ���	'7� 
$"7'-'$� %( ( ,"�'�� ( )�����( 
�7' )�,7�-'. 

Lista A 06-07.1-
9022-1/11 

23.02. 
2012. 

22.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Diagast”, 
Parc Eura-
sante – 251 

Avenue 
Eugene 
Avinee, 

59374 LO-
OS Cedex, 
Francuska 

“Broma 
Bel” 
d.o.o, 

Dositeje-
va 2, Trn, 
Laktaši 

 
60. 

- Remescar 
silikonski stik za ožiljke IIa 

06-07.1-
8489-1/11 

 
27.02. 
2012. 

26.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	�-
��, �
���-

���� � 
�-
��������	�-

��� 
��-
��	������ 

“Sylphar 
NV”, Xavi-
er de Coc-
klaan 42, 

9831 Deur-
le, Belgija 

“Clinres 
Farmaci-
ja” d.o.o, 
Alipašina 
29, Sara-

jevo 

 
61. 

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

III 06-07.1-
8537-1/11 

09.02. 
2012. 

08.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“aap Bio-
materials” 
GmbH, La-

gerstra�e 
11-15, 

64807 Die-
burg,  

Njema{ka 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala bb, 
Novi 
Grad 

 
62. 

- MediShield (9380003) 
antiadhezivni gel III 06-07.1-

8538-1/11 
09.02. 
2012. 

08.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“FzioMed” 
Inc, 231 

Bonetti Dri-
ve, San Luis 
Obispo, CA 

93401, 
SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala bb, 
Novi 
Grad 

 
63. 

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

III 06-07.1-
9261-1/11 

17.02. 
2012. 

16.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic” Inc, 
710 Med-

tronic Park-
way, Min-
neapolis, 

MN 55432, 
SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala bb, 
Novi 
Grad 

 
64. 

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

III 06-07.1-
9263-1/11 

22.02. 
2012. 

21.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Medtro-
nic” Inc, 
710 Med-

tronic Park-
way, Min-
neapolis, 

MN 55432, 
SAD 

“Inter-
promet” 

d.o.o, 
Kulska 

obala bb, 
Novi 
Grad 
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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�-'. 

 
65. 

- Diamond Instrumentes 
dijamantski instrumenti 
- Ceramic Abrasives  
kerami{ki abrazivi 
- Steel Instruments  
{eli{ni instrumenti 
- Oral Maxillo Facial Surgery  
instrumenti za oralno-maksilo-
facijalnu hirurgiju 
- Flexible Polishers 
polireri 
- Tungsten Carbide Instruments 
karbidni boreri 
- Bone Management  
instrumenti za oralno-maksilo-
facijalnu hirurgiju 
�")�*'$": 
�7� 6"/,�Y'$� $"6�7� � 
7'��;�$' $"7'-'$� %( ( ,"�'�� ( 
)�����( )�,7�-'. 

IIa 06-07.1-
7430-2/11 

08.02. 
2012. 

07.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Hager & 
Meisinger” 

GmbH, 
Hanse-

mannstraße 
10, 41468 

Neuss, Nje-
ma{ka 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
66. 

- 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�-'. 

Lista D 06-07.1-
8376-1/11 

07.02. 
2012. 

06.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“Orphée” 
S.A, 19 

Chemin du 
Champ des 
Filles, 1228 

Plan Les 
Quates,  
Geneva, 

Švajcarska 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
67. 

- Frolov´s Respiration Training 
Device   
ure�aj za vježbe pravilnog disanja 

I 06-07.1-
9608-1/11 

27.02. 
2012. 

26.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 
� 
�����-
����	���� 

����	��-

���� 

“Dinamika 
Co.” Ltd, 

1st Pereulok 
Parhomen-
ko 14, No-
vosibirsk, 
630108  
Rusija 

“Kraji-
nalijek” 
a.d, Ilije 
Garašani-
na 6, Ba-
nja Luka 

 
68. 

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

IIb 06-07.1-
115-1/12 

28.02. 
2012. 

27.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	�-
��, �
���-

���� � 
�-

“Queisser 
Pharma” 
GmbH, 

Schleswiger 
Strasse 74, 

“Oktal 
Pharma” 
d.o.o, Pi-

ja{na 
14a, 
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��������	�-
��� 
��-

��	������ 

24941  
Flensburg, 
Njema{ka 

Sarajevo 

 
69. 

- 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 

IIa 06-07.1-
7970-2/11 

14.02. 
2012. 

13.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“BTL In-
dustries Li-
mited”, 161 
Cleveland 

Way, Steve-
nage, Hert-
fordshire, 
SGI 6BU, 

Velika Bri-
tanija 

“Sono 
Medical” 

d.o.o, 
Azize  

Šayirbe-
goviy bb, 
Sarajevo 

 
70. 

- 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 

IIb 06-07.1-
7971-1/11 

15.02. 
2012. 

14.02. 
2017. 

5 ����	-
�	���� 

�����	��� 

“BTL In-
dustries Li-
mited”, 161 
Cleveland 

Way, Steve-
nage, Hert-
fordshire, 
SGI 6BU, 

Velika Bri-
tanija 

“Sono 
Medical” 

d.o.o, 
Azize  

Šayirbe-
goviy bb, 
Sarajevo 

 
5��
�� ���� ���������@ �����	� �
����@ � +������ �� 1. !������� 2012. �� 29. !������� 2012 ������ �� 293. 

*���: 10-07.2-1612/12 
8. ����� 2012. ������                ��������, 
*�=� ;���                      �","/" ��(��/", .�. 

�� ���	� "���� 77. 0����� � ������	��� � ���������� ����	��� (“#������� ������ *��� � <������	���”, 
���� 58/08) '������� �� ������	� � ��������� ����	� *��� � <������	���  � � � � 	 � � � �  
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1 
ACIKLO-
VIR AL-
KALOID 

ALKALOID 
AD aciklovir mast za 

o{i 30 mg/g 5 g Rp 04-07.2-
7451/11 

18.1. 
2012. 

10.4. 
2017. 

2 

KALCI-
UM KAR-
BONAT 
ALKA-
LOID 

ALKALOID 
AD 

kalcijum-
karbonat tableta 1 g 50  

tableta BRp 04-07.2-
4154/11 

18.1. 
2012. 

3.12. 
2016. 

3 CINEDIL ALKALOID 
AD cinarizin tableta 75 mg 45 table-

ta �Rp 04-07.2-
4568/11 

18.1. 
2012. 

31.12.
2017. 

4 
PENTOK-
SIFILIN 
ALKA-
LOID 

ALKALOID 
AD pentoksifilin rastvor za 

injekciju 
100 

mg/5ml 
5 ampu-

la po  
5 ml 

ZU 04-07.2-
7456/11 

18.1. 
2012. 

10.4. 
2017. 

5 ULCODIN ALKALOID 
AD ranitidin rastvor za 

injekciju 50 mg/2ml 
5 ampu-

la po 
2ml 

ZU 04-07.2-
7453/11 

18.1. 
2012. 

10.4. 
2017. 

6 ULCODIN ALKALOID 
AD ranitidin film  

tableta 150 mg 20 film 
tableta Rp 04-07.2-

7452/11 
18.1. 
2012. 

21.9. 
2017. 

7 MICAR-
DIS PLUS 

BOEHRIN-
GER INGEL-
HEIM RCV 

GmbH & 
Co.KG 

telmisartan, 
hidrohloroti-

azid 
tableta 80 mg + 

12,5 mg 
28  

tableta Rp 04-07.2-
6300/11 

18.1. 
2012. 

14.2. 
2017. 

8 MICAR-
DIS PLUS 

BOEHRIN-
GER INGEL-
HEIM RCV 

GmbH & 
Co.KG 

telmisartan, 
hidrohloroti-

azid 
tableta 40 mg + 

12,5 mg 
28 table-

ta Rp 04-07.2-
6301/11 

18.1. 
2012. 

14.2. 
2017. 

9 MICAR-
DIS 

BOEHRIN-
GER INGEL-
HEIM RCV 

GmbH & 
Co.KG 

telmisartan tableta 80 mg 28  
tableta Rp 04-07.2-

6302/11 
18.1. 
2012. 

14.2. 
2017. 

10 MICAR-
DIS 

BOEHRINGE
R 

INGELHEIM 
RCV GmbH & 

Co.KG 

telmisartan tableta 40 mg 28 
tableta Rp 04-07.2-

6305/11 
18.1. 
2012. 

14.2. 
2017. 

11 SPIRIVA 

BOEHRIN-
GER INGEL-
HEIM RCV 

GmbH & 
Co.KG 

tiotropijum-
bromid 

prašak za 
inhalaciju, 

kapsula 
18 mcg 

30 kap-
sula sa 

praškom 
za inha-
laciju i 
Handi-

Haler in-
halator 

Rp 04-07.2-
26-2/11 

11.1. 
2012. 

6.7. 
2016. 

12 SPIRIVA 

BOEHRIN-
GER INGEL-
HEIM RCV 

GmbH & 
Co.KG 

tiotropijum-
bromid 

prašak za 
inhalaciju, 

kapsula 
18 mcg 

30 kap-
sula sa 

praškom 
za inha-
laciju 

Rp 04-07.2-
26-1/11 

11.1. 
2012. 

6.7. 
2016. 

13 ASPIRIN 
plus C 

BAYER 
SCHERING 

PHARMA AG 

acetilsalicil-
na kiselina, 
askorbinska 

kiselina 

šumeya 
tableta 

400 mg + 
240 mg 

10 šu-
meyih 
tableta 

BRp 04-07.2-
4143/11 

19.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

14 CANE-
STEN 3 

BAYER 
SCHERING 

PHARMA AG 
klotrimazol vaginalna 

tableta 200 mg 
3 vagi-
nalne  
tablete 

BRp 04-07.2-
4139/11 

19.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

15 CANE-
STEN 

BAYER 
SCHERING 

PHARMA AG 
klotrimazol krem 10 mg/g 20 g BRp 04-07.2-

4144/11 
19.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

16 LEVITRA 
BAYER 

SCHERING 
PHARMA AG 

vardenafil film table-
ta 10 mg 4 film 

tablete Rp 04-07.2-
7104/11 

19.1. 
2012. 

23.3. 
2017. 

17 LEVITRA 
BAYER 

SCHERING 
PHARMA AG 

vardenafil film table-
ta 20 mg 2 film 

tablete Rp 04-07.2-
7105/11 

19.1. 
2012. 

23.3. 
2017. 

18 LEVITRA 
BAYER 

SCHERING 
PHARMA AG 

vardenafil film table-
ta 10 mg 2 film 

tablete Rp 04-07.2-
7103/11 

19.1. 
2012. 

23.3. 
2017. 

19 LEVITRA 
BAYER 

SCHERING 
PHARMA AG 

vardenafil film table-
ta 5 mg 4 film 

tablete Rp 04-07.2-
7102/11 

19.1. 
2012. 

23.3. 
2017. 
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20 AMPIBOS BOSNALIJEK 
d.d. ampicilin 

prašak za 
otopinu za 
injekciju 

1,0 g 50 
bo{ica ZU 04-07.2-

4893/11 
19.1. 
2012. 

9.1. 
2017. 

21 CIPROL BOSNALIJEK 
d.d. 

ciprofloksa-
cin 

film table-
ta 750 mg 10 film 

tableta �Rp 04-07.2-
7273/11 

19.1. 
2012. 

9.4. 
2017. 

22 CIPROL BOSNALIJEK 
d.d. 

ciprofloksa-
cin 

film table-
ta 500 mg 10 film 

tableta �Rp 04-07.2-
7272/11 

19.1. 
2012. 

9.4. 
2017. 

23 CIPROL BOSNALIJEK 
d.d. 

ciprofloksa-
cin 

film table-
ta 250 mg 10 film 

tableta �Rp 04-07.2-
7271/11 

19.1. 
2012. 

9.4. 
2017. 

24 ENTERO-
FURYL 

BOSNALIJEK 
d.d. nifuroksazid oralna su-

spenzija 
200 mg/ 

5ml 90 ml Rp 04-07.2-
5605/11 

19.1. 
2012. 

26.1. 
2017. 

25 METRO-
ZOL 

BOSNALIJEK 
d.d. metronidazol tableta 500 mg 10  

tableta Rp 04-07.2-
7270/11 

19.1. 
2012. 

9.4. 
2017. 

26 METRO-
ZOL 

BOSNALIJEK 
d.d. metronidazol tableta 500 mg 20  

tableta Rp 04-07.2-
7281/11 

19.1. 
2012. 

9.4. 
2017. 

27 NIZON BOSNALIJEK 
d.d. prednizon tableta 5 mg 10  

tableta Rp 04-07.2-
5604/11 

19.1. 
2012. 

14.2. 
2017. 

28 NOMI-
GREN 

BOSNALIJEK 
d.d. 

propifena-
zon, kofein, 
kamilofin, 
mekloksa-

min, ergota-
min 

film table-
ta 

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

10 film 
tableta �Rp 04-07.2-

4892/11 
19.1. 
2012. 

9.1. 
2017. 

29 NOMI-
GREN 

BOSNALIJEK 
d.d. 

propifena-
zon, kofein, 
kamilofin, 
mekloksa-

min, ergota-
min 

film table-
ta 

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

20 film 
tableta �Rp 04-07.2-

4891/11 
19.1. 
2012. 

4.7. 
2018. 

30 XICLAV BOSNALIJEK 
d.d. 

amoksicilin, 
klavulanska 

kiselina 
film table-

ta 
250 mg + 
125 mg 

15 film 
tableta Rp 04-07.2-

5609/11 
19.1. 
2012. 

26.1. 
2017. 

31 XICLAV BOSNALIJEK 
d.d. 

amoksicilin, 
klavulanska 

kiselina 
film table-

ta 
500 mg + 
125 mg 

15 film 
tableta Rp 04-07.2-

5610/11 
19.1. 
2012. 

26.1. 
2017. 

32 XICLAV 
1,2 g 

BOSNALIJEK 
d.d. 

amoksicilin, 
klavulanska 

kiselina 

prašak za 
otopinu za 
injekciju 

1000 mg + 
200 mg 5 bo{ica ZU 04-07.2-

5606/11 
19.1. 
2012. 

26.1. 
2017. 

33 XICLAV 
forte 

BOSNALIJEK 
d.d. 

amoksicilin, 
klavulanska 

kiselina 

prašak za 
oralnu su-
spenziju 

(250 mg + 
62,5 mg)/5 

ml 
100 ml Rp 04-07.2-

5608/11 
19.1. 
2012. 

26.1. 
2017. 

34 XICLAV BOSNALIJEK 
d.d. 

amoksicilin, 
klavulanska 

kiselina 

prašak za 
oralnu su-
spenziju 

(125 mg + 
31,25 

mg)/5 ml 
100 ml Rp 04-07.2-

5607/11 
19.1. 
2012. 

26.1. 
2017. 

35 TENLOP 
H 

BOSNALIJEK 
d.d. 

losartan, hi-
drohlorotia-

zid 
film table-

ta 
50 mg + 
12,5 mg 

30 film 
tableta Rp 04-07.2-

6461/11 
19.1. 
2012. 

12.3. 
2017. 

36 TENLOP 
H 

BOSNALIJEK 
d.d. 

losartan, hi-
drohlorotia-

zid 
film table-

ta 
100 mg + 

25 mg 
30 film 
tableta Rp 04-07.2-

6468/11 
19.1. 
2012. 

12.3. 
2017. 

37 
TAMOXI-
FEN Ebe-

we 

EBEWE Phar-
ma Ges.m.b.H. 

Nfg. KG 
tamoksifen tableta 20 mg 30  

tableta 
SZU/ 
Rp 

04-07.2-
111-2/11 

11.1. 
2012. 

14.12.
2015. 

38 
TAMOXI-
FEN Ebe-

we 

EBEWE Phar-
ma Ges.m.b.H. 

Nfg. KG 
tamoksifen tableta 10 mg 30  

tableta 
SZU/ 
Rp 

04-07.2-
111-1/11 

11.1. 
2012. 

14.12.
2015. 

39 BENSE-
DIN 

GALENIKA 
a.d. diazepam rastvor za 

injekciju 
10 mg/2 

ml 
10 am-
pula po 

2 ml 
�ZU 04-07.2-

3646/11 
19.1. 
2012. 

1.1. 
2017. 

40 BENSE-
DIN 

GALENIKA 
a.d. diazepam tableta 10 mg 30 

tableta � Rp 04-07.2-
3645/11 

19.1. 
2012. 

1.1. 
2017. 

41 BENSE-
DIN 

GALENIKA 
a.d. diazepam tableta 2 mg 30  

tableta � Rp 04-07.2-
3633/11 

19.1. 
2012. 

1.1. 
2017. 

42 BENSE-
DIN 

GALENIKA 
a.d. diazepam tableta 5 mg 30  

tableta � Rp 04-07.2-
3644/11 

19.1. 
2012. 

1.1. 
2017. 

43 DIDER-
MAL 

GALENIKA 
a.d. 

betametazon, 
gentamicin krem (0,5 + 1,0) 

mg/g 15 g Rp 04-07.2-
5415/11 

19.1. 
2012. 

1.1. 
2017. 

44 DIDER-
MAL 

GALENIKA 
a.d. 

betametazon, 
gentamicin mast (0,5 + 1,0) 

mg/g 15 g Rp 04-07.2-
5416/11 

19.1. 
2012. 

1.1. 
2017. 

45 DIKLO-
FEN 

GALENIKA 
a.d. diklofenak 

gastrore-
zistentna 
tableta 

50 mg 
20 ga-

strorezi-
stentnih 
tableta 

Rp 04-07.2-
4091/11 

20.1. 
2012. 

31.3. 
2017. 

46 DIKLO-
FEN 

GALENIKA 
a.d. diklofenak 

tableta sa 
produže-
nim oslo-
ba�anjem 

100 mg 

20 table-
ta sa 

produže-
nim 

osloba-
�anjem 

Rp 04-07.2-
4092/11 

20.1. 
2012. 

31.3. 
2017. 

47 DIKLO-
FEN 

GALENIKA 
a.d. diklofenak rastvor za 

injekciju 
75 mg/3 

ml 
5 ampu-

la po  
3 ml 

ZU 04-07.2-
2819/11 

19.1. 
2012. 

31.3. 
2017. 

48 DIKLO-
FEN 

GALENIKA 
a.d. diklofenak supozito-

rija 50 mg 10 supo-
zitorija Rp 04-07.2-

2831/11 
19.1. 
2012. 

31.3. 
2017. 
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49 IZOPA-
MIL 

GALENIKA 
a.d. verapamil film table-

ta 80 mg 45 film 
tableta Rp 04-07.2-

5422/11 
19.1. 
2012. 

1.1. 
2017. 

50 KSALOL GALENIKA 
a.d. alprazolam tableta 1 mg 30  

tableta �Rp 04-07.2-
3638/11 

19.1. 
2012. 

31.12.
2016. 

51 KSALOL GALENIKA 
a.d. alprazolam tableta 0,25 mg 30  

tableta �Rp 04-07.2-
3632/11 

19.1. 
2012. 

1.1. 
2017. 

52 PROPRA-
NOLOL 

GALENIKA 
a.d. propranolol tableta 40 mg 50  

tableta Rp 04-07.2-
3630/11 

19.1. 
2012. 

31.12.
2016. 

53 DIKLOFE-
NAK 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

diklofenak film table-
ta 50 mg 20 film 

tableta Rp 04-07.2-
3704/11 

24.1. 
2012. 

3.12. 
2016. 

54 DIKLOFE-
NAK 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

diklofenak 

tableta sa 
modifiko-

vanim 
osloba�a-

njem 

100 mg 

20 table-
ta sa 

modifi-
kovanim 
osloba-
�anjem 

Rp 04-07.2-
3705/11 

23.1. 
2012. 

31.12.
2016. 

55 DIKLOFE-
NAK 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

diklofenak rastvor za 
injekciju 

75 mg/3 
ml 

5 ampu-
la po  
3 ml 

ZU 04-07.2-
3706/11 

24.1. 
2012. 

31.12.
2016. 

56 DIKLOFE-
NAK 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

diklofenak gel 10 mg/g 40 g BRp 04-07.2-
3707/11 

24.1. 
2012. 

31.12.
2016. 

57 MIDOL C 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

acetilsalicil-
na kiselina, 
askorbinska 

kiselina 

šumeya 
tableta 

400 mg + 
240 mg 

10 šu-
meyih 
tableta 

BRp 04-07.2-
3250/11 

12.1. 
2012. 

3.12. 
2016. 

58 OMNITUS 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

butamirat 

tableta sa 
modifiko-

vanim 
osloba�a-

njem 

20 mg 

10 table-
ta sa 

modifi-
kovanim 
osloba-
�anjem 

Rp 04-07.2-
4058/11 

18.1. 
2012. 

3.12. 
2016. 

59 OMNITUS 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

butamirat sirup 4 mg/5 ml 200 ml Rp 04-07.2-
4054/11 

18.1. 
2012. 

3.12. 
2016. 

60 POVIDON 
JOD 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

povidon jod ljekovita 
pjena 

7,5 g/100 
ml 5000 ml BRp 04-07.2-

2262/11 
12.1. 
2012. 

3.10. 
2016. 

61 POVIDON 
JOD 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

povidon jod rastvor za 
kožu 

10 g/100 
ml 100 ml BRp 04-07.2-

2260/11 
12.1. 
2012. 

3.10. 
2016. 

62 POVIDON 
JOD 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

povidon jod rastvor za 
kožu 

10 g/100 
ml 500 ml BRp 04-07.2-

2261/11 
12.1. 
2012. 

3.10. 
2016. 

63 POVIDON 
JOD 

HEMOFARM 
proizvodnja 

farmaceutskih 
proizvoda, 

d.o.o. Banja 
Luka 

povidon jod vagitorija 200 mg 14 vagi-
torija BRp 04-07.2-

2263/11 
12.1. 
2012. 

3.10. 
2016. 

64 CON-
TRAL 

JADRAN - 
Galenski labo-

ratorij d.d. 
loratadin tableta 10 mg 10 table-

ta BRp 
04-07.2-

5872-
11/10 

20.1. 
2012. 

2.6. 
2016. 

65 CON-
TRAL 

JADRAN - 
Galenski labo-

ratorij d.d. 
loratadin tableta 10 mg 30 table-

ta Rp 
04-07.2-

5872-
12/10 

20.1. 
2012. 

2.6. 
2016. 

66 HEPAN 
krema 

JADRAN - 
Galenski labo-

ratorij d.d. 
heparin, dek-

spantenol krema 
(50 000 i.j. 

+ 0,5 
g)/100 g 

50 g Rp 
04-07.2-

5872-
8/10 

19.1. 
2012. 

15.5. 
2016. 
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67 
DELTA 

HÄDENS
A 

MERZ PHAR-
MA 

AUSTRIA 
GmbH 

prednizolon, 
monohlor-
karvakrol, 
ihtamol, 
mentol 

supozito-
rija 

1,0 mg + 
4,0 mg + 

50,0 mg + 
1,0 mg 

6 supo-
zitorija BRp 04-07.2-

1078/11 
19.1. 
2012. 

20.6. 
2016. 

68 
DELTA 

HÄDEN-
SA 

MERZ PHAR-
MA 

AUSTRIA 
GmbH 

prednizolon, 
monohlor-
karvakrol, 
ihtamol, 
mentol 

rektalna 
mast 

(1,5 + 0,1 
+ 2,0 + 

25,0) mg/g 
20 g BRp 04-07.2-

1079/11 
19.1. 
2012. 

20.6. 
2016. 

69 HÄDEN-
SA 

MERZ PHAR-
MA 

AUSTRIA 
GmbH 

monohlor-
karvakrol, 
ihtamol, 
mentol 

supozito-
rija 

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

6 supo-
zitorija BRp 04-07.2-

1074/11 
19.1. 
2012. 

20.6. 
2016. 

70 HÄDEN-
SA 

MERZ PHAR-
MA 

AUSTRIA 
GmbH 

monohlor-
karvakrol, 
ihtamol, 
mentol 

supozito-
rija 

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

12 supo-
zitorija BRp 04-07.2-

1075/11 
19.1. 
2012. 

20.6. 
2016. 

71 HÄDEN-
SA 

MERZ PHAR-
MA 

AUSTRIA 
GmbH 

monohlor-
karvakrol, 
ihtamol, 
mentol 

rektalna 
mast 

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

42 g BRp 04-07.2-
1077/11 

19.1. 
2012. 

20.6. 
2016. 

72 HÄDEN-
SA 

MERZ PHAR-
MA 

AUSTRIA 
GmbH 

monohlor-
karvakrol, 
ihtamol, 
mentol 

rektalna 
mast 

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

20 g BRp 04-07.2-
1076/11 

19.1. 
2012. 

20.6. 
2016. 

73 GLIVEC 
NOVARTIS 
PHARMA 

Services AG 
imatinib film table-

ta 400 mg 30 film 
tableta 

SZU/ 
Rp 

04-07.2-
3799/11 

19.1. 
2012. 

10.11.
2016. 

74 GLIVEC 
NOVARTIS 
PHARMA 

Services AG 
imatinib film table-

ta 100 mg 120 film 
tableta 

SZU/ 
Rp 

04-07.2-
3798/11 

19.1. 
2012. 

10.11.
2016. 

75 LEPONEX 
NOVARTIS 
PHARMA 

Services AG 
klozapin tableta 100 mg 50  

tableta �Rp 04-07.2-
3801/11 

20.1. 
2012. 

3.11. 
2016. 

76 LEPONEX 
NOVARTIS 
PHARMA 

Services AG 
klozapin tableta 25 mg 50  

tableta �Rp 04-07.2-
3800/11 

20.1. 
2012. 

3.11. 
2016. 

77 MONO-
PRIL 

PHARMA-
SWISS d.o.o. fosinopril tableta 10 mg 28  

tableta Rp 04-07.2-
2641/11 

18.1. 
2012. 

2.10. 
2016. 

78 MONO-
PRIL 

PHARMA-
SWISS d.o.o. fosinopril tableta 20 mg 28  

tableta Rp 04-07.2-
2642/11 

18.1. 
2012. 

3.10. 
2016. 

79 ANDOL C 
PLIVA HR-
VATSKA 

d.o.o. 

acetilsalicil-
na kiselina, 
askorbinska 

kiselina 

šumeya 
tableta 

500 mg + 
250 mg 

10 šu-
meyih 
tableta 

BRp 04-07.2-
2466/11 

24.1. 
2012. 

7.11. 
2016. 

80 ADRIA-
NOL 

ZDRAVLJE  
AD 

fenilefrin, 
trimazolin 

kapi za 
nos, 

rastvor 
(1,0 +1,5) 

mg/ml 10 ml BRp 04-07.2-
3306/11 

19.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

81 ADRIA-
NOL T 

ZDRAVLJE  
AD 

fenilefrin, 
trimazolin 

kapi za 
nos, 

rastvor 
(0,5 +0,5) 

mg/ml 10 ml BRp 04-07.2-
3307/11 

19.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

82 ALPHA 
D3 

ZDRAVLJE  
AD alfakalcidol kapsula, 

meka 0,25 mcg 50  
kapsula Rp 04-07.2-

4266/11 
12.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

83 ACIKLO-
VIR 

ZDRAVLJE  
AD aciklovir tableta 200 mg 25  

tableta Rp 04-07.2-
4268/11 

12.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

84 ACIKLO-
VIR 

ZDRAVLJE  
AD aciklovir krem 50 mg/g 5 g Rp 04-07.2-

4271/11 
12.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

85 CISAP ZDRAVLJE  
AD cisaprid tableta 5 mg 30  

tableta Rp 04-07.2-
4272/11 

19.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

86 CISAP ZDRAVLJE  
AD cisaprid tableta 10 mg 30  

tableta Rp 04-07.2-
4417/11 

19.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

87 LOPERA-
MID 

ZDRAVLJE  
AD loperamid tableta 2 mg 20  

tableta Rp 04-07.2-
4270/11 

12.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

88 ENALA-
PRIL 

ZDRAVLJE  
AD enalapril tableta 20 mg 20  

tableta Rp 04-07.2-
4408/11 

12.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 

89 ENALA-
PRIL 

ZDRAVLJE  
AD enalapril tableta 10 mg 20 

tableta Rp 04-07.2-
4276/11 

12.1. 
2012. 

2.12. 
2016. 
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Након сравњења са оригиналним текстом у Правил -
нику 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
д а ј е

ИСПРАВКА

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

Такође у Правилнику о изградњи постројења за запа-
љиве течности и о складиштењу и претакању запаљивих
течности (“Службени гласник Републике Српске”, број
26/12, од 22. марта 2012. године) уочена је техничка греш-
ка, 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 Министар,
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

667 За кон о до пу ни За ко на о при ва ти за ци ји 
по слов них згра да, по слов них про сто ри ја 
и га ра жа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

668 За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о 
тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти . . . . . . . . . . . . . . .1

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

669 Од лу ка о за шти ти Спо ме ни ка при ро де 
“Жу та бу ква”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

670 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-307/12 . . . . .17

671 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-524/12 . . . . .17

672 Од лу ка о да ва њу саглaсности на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-526/12 . . . . .17

673 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-422/12 . . . . .17

674 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-546/12 . . . . .18

675 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-572/12 . . . . .18

676 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-573/12 . . . . .18

677 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-551/12 . . . . .18

678 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-423/12 . . . . .19

679 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва, број: 04/1-012-2-424/12 . . . . .19

680 Од лу ка о да ва њу са гла сно сти на План 
утро шка сред ста ва за ка пи тал на ула га ња, 
број: 04/1-012-2-525/12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

681 Од лу ка о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма за из бор 
и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра 
Аген ци је за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске  . . . . .19

682 Од лу ка о рас пи си ва њу Јав ног кон кур са 
за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног 
од бо ра Аген ци је за бан кар ство Ре пу бли ке 
Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

683 Од лу ка о утвр ђи ва њу стан дар да и критеријума 
за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра 
ЈЗУ Ин сти тут за јав но здрав ство  . . . . . . . . . . . . . .20

684 Од лу ка о рас пи си ва њу Јав ног кон кур са за 
избoр и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра 
ЈЗУ Ин сти тут за јав но здрав ство  . . . . . . . . . . . . . .21

685 Од лу ка о утвр ђи ва њу стан дар да и критеријума 
за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног 
од бо ра Оп ште бол ни це Звор ник  . . . . . . . . . . . . . .21

686 Од лу ка о рас пи си ва њу Јав ног кон кур са за 
избoр и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра 
Оп ште бол ни це Звор ник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

687 Од лу ка о утвр ђи ва њу стан дар да и критеријума 
за из бор и име но ва ње ди рек то ра Бол ни це за 
фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју 
“Мље ча ни ца” Ко зар ска Ду би ца . . . . . . . . . . . . . . .22

688 Од лу ка о рас пи си ва њу Јав ног кон кур са за 
из бор и име но ва ње ди рек то ра Бол ни це за 
фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју 
“Мље ча ни ца” Ко зар ска Ду би ца . . . . . . . . . . . . . . .23

689 Од лу ка о рас по ре ду сред ста ва, 
број: 04/1-012-2-596/12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

690 Од лу ка о утвр ђи ва њу оп штег ин те ре са, 
број: 04/1-012-2-527/12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

691 Од лу ка о утвр ђи ва њу оп штег ин те ре са, 
број: 04/1-012-2-386/12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

692 Од лу ка о при хва та њу имо ви не усту пље не 
Ре пу бли ци Срп ској, број: 04/1-012-2-491/12  . . . .26

693 Од лу ка о при хва та њу ства ри пре не се них 
у сво ји ну Ре пу бли ке Срп ске, 
број: 04/1-012-2-521/12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

694 Од лу ка број: 04/1-012-2-502/12  . . . . . . . . . . . . . . .27

695 Од лу ка о до пу ни Од лу ке о утвр ђи ва њу 
оп штег ин те ре са, број: 04/1-012-2-531/12  . . . . . .27

696 Рје ше ње о да ва њу са гла сно сти за за кљу чи ва ње 
Ди рект ног уго во ра, број: 04/1-012-2-611/12 . . . . .28

697 Рје ше ње о да ва њу са гла сно сти на Анекс 
Уговорa о кон це си ји зa ко ри шће ње-
екс пло а та ци ју угља на екс пло а та ци о ним 
по љи ма ле жи шта “Ра шко вац”, “Дра га лов ци” 
и “Остру жња” у Ста на ри ма, оп шти на До бој  . . . .28

СА Д РЖ А Ј



698 Рје ше ње о да ва њу са гла сно сти на Анекс III 
Уговорa о кон це си ји зa из град њу и ко ри шће ње 
“Тер мо е лек тра не Ста на ри”  . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

699 Рје ше ње о да ва њу са гла сно сти на Анекс II 
Уговорa о кон це си ји зa ис тра жи ва ње и 
екс пло а та ци ју пит ке и ин ду стриј ске во де на 
ле жи шту “Дра га лов ци”, оп шти на До бој  . . . . . . .28

700 Рје ше ње број: 04/1-012-2-414/12  . . . . . . . . . . . . . .28

701 Рје ше ње број: 04/1-012-2-415/12  . . . . . . . . . . . . . .29

702 Рје ше ње број: 04/1-012-2-595/12  . . . . . . . . . . . . . .29

703 Рје ше ње број: 04/1-012-2-550/12  . . . . . . . . . . . . . .29

704 Рје ше ње о утвр ђи ва њу јав ног ин те ре са 
за до дје лу кон це си је за оба вља ње 
по љо при вред не про из вод ње на под руч ју 
оп шти не Би је љи на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

705 Рје ше ње о утвр ђи ва њу јав ног ин те ре са за 
до дје лу кон це си је за ко ри шће ње угља на 
ле жи шти ма “Бо гу то во Се ло” и “Угље вик 
Ис ток”, оп шти на Угље вик  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

706 Рје ше ње о име но ва њу Од бо ра Плат фор ме 
Ре пу бли ке Срп ске за сма ње ње ри зи ка од 
ка та стро фа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

707 Рје ше ње о име но ва њу в.д. чла но ва Над зор ног 
од бо ра “Skу Srp ska” а.д. Ба ња Лу ка  . . . . . . . . . . .30

708 Рје ше ње о ра зр је ше њу пред сјед ни ка Над зор ног 
од бо ра ЈП За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства а.д. Ис точ но Са ра је во  . . . . . . . . . . . . . . .30

709 Рје ше ње о ра зр је ше њу чла на пред став ни ка 
сту де на та у Управ ном од бо ру Јав не уста но ве 
Сту дент ски цен тар Па ле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

710 Рје ше ње о име но ва њу чла но ва пред став ни ка 
сту де на та у Управ ни од бор Јав не уста но ве 
Сту дент ски цен тар Па ле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

711 Рје ше ње о име но ва њу Ко ми си је за из бор и 
име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Јав не 
уста но ве Дје чи је по зо ри ште Ре пу бли ке 
Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

712 Рје ше ње о име но ва њу Ко ми си је за из бор и 
име но ва ње ди рек то ра Јав не уста но ве Дје чи је 
по зо ри ште Ре пу бли ке Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . .31

Рје ше ње о ра зр је ше њу ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор за упра вља ње 
ин ве сти ци ја ма у Ми ни стар ству фи нан си ја 
Ре пу бли ке Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор за упра вља ње 
ин ве сти ци ја ма у Ми ни стар ству фи нан си ја 
Ре пу бли ке Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Рје ше ње о ра зр је ше њу ду жно сти по моћ ни ка 
ми ни стра за Ре сор за упра вља ње ду гом у 
Ми ни стар ству фи нан си ја Ре пу бли ке Срп ске  . . . .32

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор за упра вља ње 
ду гом у Ми ни стар ству фи нан си ја Ре пу бли ке 
Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Рје ше ње о ра зр је ше њу ду жно сти по моћ ни ка 
ми ни стра за Ре сор ло кал не са мо у пра ве у 
Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо у пра ве . . . .32

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор ло кал не 
са мо у пра ве у Ми ни стар ству упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор упра ве у 
Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо у пра ве . . . .32

Рје ше ње о по ста вље њу по моћ ни ка ми ни стра 
у Ми ни стар ству за еко ном ске од но се и 
ре ги о нал ну са рад њу Ре пу бли ке Срп ске у 
Ре со ру за еко ном ску са рад њу  . . . . . . . . . . . . . . . .33

Рје ше ње о по ста вље њу по моћ ни ка ми ни стра 
у Ми ни стар ству за еко ном ске од но се и 
ре ги о нал ну са рад њу Ре пу бли ке Срп ске у 
Ре со ру за европ ске ин те гра ци је . . . . . . . . . . . . . . .33

Рје ше ње о по ста вље њу по моћ ни ка ми ни стра 
у Ми ни стар ству за еко ном ске од но се и 
ре ги о нал ну са рад њу Ре пу бли ке Срп ске у 
Ре со ру за ре ги о нал ну и ин сти ту ци о нал ну 
са рад њу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Рје ше ње о по ста вље њу в.д. по моћ ни ка 
ми ни стра за енер ген те у Ми ни стар ству 
ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства  . . . . . . . . . . .33

Рје ше ње о по ста вље њу в.д. по моћ ни ка 
ми ни стра за елек тро е нер ге ти ку у 
Ми ни стар ству ин ду стри је, енер ге ти ке и 
ру дар ства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Рје ше ње о ра зр је ше њу по моћ ни ка ми ни стра 
у Сек то ру за фар ма ци ју у Ми ни стар ству 
здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу бли ке 
Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра у Сек то ру за фар ма ци ју 
у Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те 
Ре пу бли ке Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Рје ше ње о ра зр је ше њу по моћ ни ка ми ни стра 
у Сек то ру за здрав стве ну за шти ту у 
Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те 
Ре пу бли ке Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра у Сек то ру за здрав стве ну 
за шти ту у Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не 
за шти те Ре пу бли ке Срп ске . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Рје ше ње о ра зр је ше њу по моћ ни ка ми ни стра 
у Сек то ру за со ци јал ну, по ро дич ну и дје чи ју 
за шти ту у Ми ни стар ству здра вља и 
со ци јал не за шти те Ре пу бли ке Срп ске . . . . . . . . . .34

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ми ни стра у Сек то ру за со ци јал ну, 
по ро дич ну и дје чи ју за шти ту у Ми ни стар ству 
здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу бли ке 
Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Рје ше ње о ра зр је ше њу се кре та ра 
Ми ни стар ства здра вља и со ци јал не за шти те 
Ре пу бли ке Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
се кре та ра Ми ни стар ства здра вља и со ци јал не 
за шти те Ре пу бли ке Срп ске . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Аген ци је за др жав ну упра ву  . . . . . . . .35

Рје ше ње о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ди рек то ра за Под руч ни цен тар 
Би јељи на у По ре ској упра ви Ре пу бли ке Срп ске  . .35

Рје ше ње о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа “Роб не ре зер ве 
Ре пу бли ке Срп ске” а.д. Ба ња Лу ка  . . . . . . . . . . . .35

Рје ше ње о по ста вља њу по моћ ни ка 
ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког 
са о бра ћај ног ин спек то ра у Ре пу блич кој 
упра ви за ин спек циј ске по сло ве  . . . . . . . . . . . . . .35
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Рје ше ње о по ста вља њу по моћ ни ка 
ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког 
ур ба ни стич ко-гра ђе вин ског и еко ло шког 
ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви за 
ин спек циј ске по сло ве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Рје ше ње о по ста вља њу по моћ ни ка 
ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког 
здрав стве ног ин спек то ра у Ре пу блич кој 
упра ви за ин спек циј ске по сло ве  . . . . . . . . . . . . . .36

Рје ше ње о по ста вља њу по моћ ни ка 
ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког 
тр жи шног ин спек то ра у Ре пу блич кој 
упра ви за ин спек циј ске по сло ве  . . . . . . . . . . . . . .36

Рје ше ње о по ста вља њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког 
ин спек то ра за хра ну у Ре пу блич кој упра ви 
за ин спек циј ске по сло ве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Рје ше ње о по ста вља њу вр ши о ца ду жно сти 
по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког 
по љо при вред ног ин спек то ра у Ре пу блич кој 
упра ви за ин спек циј ске по сло ве  . . . . . . . . . . . . . .36

Рје ше ње о ра зр је ше њу вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Јав не уста но ве “Ака дем ска и 
ис тра жи вач ка мре жа Ре пу бли ке Срп ске” - 
Sar net Ба ња Лу ка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Рје ше ње о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Јав не уста но ве “Ака дем ска и 
ис тра жи вач ка мре жа Ре пу бли ке Срп ске” - 
Sar net Ба ња Лу ка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Рје ше ње о ра зр је ше њу ди рек то ра Оп ште 
бол ни це Звор ник  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Рје ше ње о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Оп ште бол ни це Звор ник  . . . . . . . . . . .37

Рје ше ње о ра зр је ше њу вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Спе ци јал не би бли о те ке за сли је па 
и сла бо ви да ли ца Ре пу бли ке Срп ске . . . . . . . . . . .37

Рје ше ње о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Спе ци јал не би бли о те ке за сли је па 
и сла бо ви да ли ца Ре пу бли ке Срп ске . . . . . . . . . . .37

Рје ше ње о ра зр је ше њу пред став ни ка Ак циј ског 
фон да Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка и 
Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске а.д. 
Ба ња Лу ка у дру штву КП “По лет” а.д. 
Сре бре ни ца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И
СПОРТА

713 Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за фи нан си ра ње 
и су фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та у 
обла сти по др шке по ро ди ци  . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ

714 Пра вил ник о пре вен тив ним мје ра ма за 
без бје дан и здрав рад на рад ном мје сту  . . . . . . . .45

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

715 Рјешење о ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње 
дје лат но сти из обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не, број: 14-Е/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Од лу ка о пла ћа њу до при но са За штит ном 
фон ду Ре пу бли ке Срп ске у 2012. го ди ни  . . . . . . .51

АГЕН ЦИ ЈА ЗА АГРАР НА ПЛА ЋА ЊА

Пра вил ник о из мје на ма и допунaмa 
Пра вил ни ка о уну тра шњој ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Аген ци ји 
за аграр на пла ћа ња  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

УСТАВНИ СУД БиХ

Од лу ка о до пу сти во сти и ме ри ту му, 
број: АП 1527/09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Од лу ка о до пу сти во сти и ме ри ту му, 
број: АП 118/09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
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Ц Ј Е Н О В Н И К  

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.


