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На осно ву чла на 80. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 2. став 1. али не ја а), чла на 4. став 1. али не ја
а) и чла на 17. За ко на о по ми ло ва њу (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 34/06), пред сјед ник Ре пу бли ке,
д о н о с и

ОД  Л У  К У

О ПО МИ ЛО ВА ЊУ ОСУ ЂЕ НИХ ЛИ ЦА

I

I - Осло ба ђа се од да љег из др жа ва ња пра во сна жно
изре че не ка зне за тво ра:

1. Гр ка вац (Јо во) Сла во љуб, ро ђен 25. јула 1982. го ди -
не у Гра ди шци, гдје је и на ста њен, др жа вља нин Бо сне и
Хер це го ви не, пре су дом Основ ног су да у Ба њој Лу ци, број:
К-317/05, од 4. јуна 2007. го ди не и Окру жног су да у Ба њој
Лу ци, број: Кж-62/08, од 20. априла 2008. го ди не, осу ђен
на ка зну за тво ра у тра ја њу од 1 (јед не) го ди не и 3 (три) мје -
се ца за кри вич но дје ло - угро жа ва ње јав ног са о бра ћа ја из
чла на 410/3 Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Срп ске - Суд ко -
ји је во дио пр во сте пе ни кри вич ни по сту пак и Ми ни стар -
ство прав де да ли су по зи тив но ми шље ње о тра же њу по ми -
ло ва ња - осло ба ђа се од из др жа ва ња пре о ста лог ди је ла
пра во сна жно из ре че не ка зне за тво ра.

II - Дје ли мич но се осло ба ђа од из вр ше ња пра во сна жно
из ре че не ка зне за тво ра:

1. Ра и лић (Дра го) Да ли бор, ро ђен 4. августа 1985. го ди -
не у Ба њој Лу ци, са пре би ва ли штем у При је до ру, др жа вља -
нин Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це го ви не, пре су дом
Окру жног су да Ба ња Лу ка, број: 011-0-К-08-000-015, од 25.
марта 2008. го ди не, осу ђен је на ка зну за тво ра у тра ја њу од
2 (дви је) го ди не и 8 (осам) мје се ци због кри вич ног дје ла -
уби ство у по ку ша ју из чла на 148. став 1. у ве зи са чла ном
20. Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Срп ске - Суд ко ји је во дио
пр во сте пе ни кри вич ни по сту пак и Ми ни стар ство прав де
да ли су по зи тив но ми шље ње о тра же њу по ми ло ва ња - дје -
ли мич но се осло ба ђа од из вр ше ња пра во сна жно из ре че не
ка зне за тво ра у тра ја њу од 6 (шест) мје се ци.

2. Мар ко вић (Не дељ ко) Сло бо дан, ро ђен 2. фебруара
1956. го ди не у Звор ни ку, са пре би ва ли штем у Звор ни ку,
др жа вља нин Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це го ви не,
пре су дом Основ ног су да Звор ник, број: 083-0-К-06-000
214, од 11. септембра 2007. го ди не и Окру жног су да Би је -
љи на, број: 012-0-Кж-07-000-325, од 11. јуна 2008. го ди не,
осу ђен је на ка зну за тво ра у тра ја њу од 2 (дви је) го ди не
због кри вич ног дје ла - не са вје сно пру жа ње ље кар ске по -
мо ћи из чла на 214. став 5. у ве зи са ста вом 3. Кри вич ног
за ко на Ре пу бли ке Срп ске - Суд ко ји је во дио пр во сте пе ни
кри вич ни по сту пак дао је не га тив но ми шље ње, а Ми ни -
стар ство прав де је да ло по зи тив но ми шље ње о тра же њу
по ми ло ва ња - дје ли мич но се осло ба ђа од из вр ше ња пра во -

сна жно из ре че не ка зне за тво ра у тра ја њу од 6 (шест) мје -
се ци.

3. Ма тић (Не дељ ко) Ми ле, ро ђен 3. маја 1960. го ди не у
Звор ни ку, са пре би ва ли штем у Звор ни ку, др жа вља нин Ре -
пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це го ви не, пре су дом Основ -
ног су да у Звор ни ку, број: 83 0 К 001676 08 К, од 23. феб-
руара 2009. го ди не, ко ја је пре су дом Окру жног су да у Би -
је љи ни, број: 83 0 К 001676 09 Кж, од 25. септембра 2009.
го ди не, по твр ђе на у ци је ло сти, осу ђен је на ка зну за тво ра
у тра ја њу од 1 (јед не) го ди не због кри вич ног дје ла - угро -
жа ва ње јав ног са о бра ћа ја из чла на 410. став 3. у ве зи са ст.
2. и 1. Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Срп ске - Суд ко ји је во -
дио пр во сте пе ни кри вич ни по сту пак дао је не га тив но ми -
шље ње, а Ми ни стар ство прав де је да ло по зи тив но ми шље -
ње о тра же њу по ми ло ва ња - дје ли мич но се осло ба ђа од из -
вр ше ња пра во сна жно из ре че не ка зне за тво ра у тра ја њу од
4 (че ти ри) мје се ца.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-247-283/10                     Предсједник
29. марта 2010. године                  Републике,
Бања Лука                     Академик Рајко Кузмановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 8. став 1. Закона о запошљавању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 54/05 -
Пречишћени текст и 64/06), Влада Републике Српске, на
сједници од 19. марта 2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА “ПРОЈЕКАТ
ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА ВИСОКЕ СТРУЧНЕ

СПРЕМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ - ПРВИ ПОСАО”

I

Даје се сагласност на “Пројекат запошљавања
приправника високе стручне спреме у Републици Српској
- Први посао” (у даљем тексту: Пројекат), који ће се
спроводити у Републици Српској у току 2010. и 2011.
године, у циљу суфинансирања зарада 500 приправника са
високом стручном спремом.

II

Одобравају се средства за реализацију Пројекта у
укупном износу од 2.974.800,00 КМ.

Средства намијењена за реализацију Пројекта у 2010.
години, у износу од 2.000.000, КМ обезбијеђена су у

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net

Четвртак, 1. април 2010. године

БАЊА ЛУКА

Број 27 Год. XIX

www.slglasnik.org

Жиро-рачуни: НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34

Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

Нова бањалучка банка АД Бања Лука
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик

српског народа



буџету Републике Српске за 2010. годину у оквиру
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
(организациони код 2058), на позицији 614100 - намјенска
издвајања Заводу за запошљавање Републике Српске -
Пројекат запошљавања приправника, а средства у износу
од 974.800 КМ намијењена за реализацију Пројекта у 2011.
години, обезбиједиће се у буџету Републике Српске за
2011. годину.

III

За реализацију ове одлуке задужују се: За вод за за по -
шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске, Ми ни стар ство ра да и бо рач -
ко-ин ва лид ске за шти те 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: 04/1-012-2-461/10 Предсједник
19. марта 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

507

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), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 19. марта
2010. 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 на за кљу че ње Уго во ра о ку по про да -
ји са Сло бо да ном Ма сти ло ви ћем, син Ми ла на, из се ла
Изго ри, оп шти на Гац ко, вла сни ком не крет ни на на ло ка ци -
ји кли зи шта “Че мер но”, по ред ма ги страл ног пу та М-20
Фо ча - Гац ко, и то не крет ни на озна че них као к.ч. 2426/27,
к.ч. 2426/28 и к.ч. 2426/30 упи са них у пл. бр. 84/1 КО Дра -
жље во 1 и ЗК уло жак бр. 483 КО Дра жље во.

Пред мет ку по про да је су не крет ни не - стам бе ни обје кат
по вр ши не 107, 35 m2 са окућ ни цом, за ко је је утвр ђе но да
по сто ји опа сност од уру ша ва ња усљед ак ти ви ра ног кли зи -
шта.

II

Овла шћу је се Мла ден Ла зен дић, дипл. инж. грађ. ди -
рек тор ЈП “Пу те ви Ре пу бли ке Срп ске”, Ба ња Лу ка, за пот -
пи си ва ње уго во ра о ку по про да ји из тач ке I ове од лу ке.

Овла шћу је се ге не рал ни се кре тар Вла де Ре пу бли ке
Срп ске Вла до Бла го је вић да, у име Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске, код овла шће ног но та ра мо же пот пи са ти пу но моћ за
Мла де на Ла зен ди ћа, ди рек то ра ЈП “Пу те ви Ре пу бли ке
Срп ске”, Ба ња Лу ка, ра ди за кљу че ња на ве де ног уго во ра.

III

Сред ства за ис пла ту уго во ре не ку по про дај не ци је не за
не крет ни не из тач ке I ове од лу ке ис пла ти ће се из сред ста -
ва обез би је ђе них за екс про при ја ци ју не крет ни на ра ди трај -
ног рје ше ња кли зи шта “Че мер но”, на ма ги страл ном пу ту
М-20 Фо ча - Гац ко, за шта се за ду жу је Јав но пред у зе ће
“Пу те ви Ре пу бли ке Срп ске”, Ба ња Лу ка.

IV

За ду жу је се Пра во бра ни ла штво Ре пу бли ке Срп ске, сје -
ди ште за мје ни ка Тре би ње, да из вр ши укњи жбу пра ва вла -
сни штва на не крет ни на ма из уго во ра и тач ке I ове од лу ке у
јав ним књи га ма у ко ји ма се во де еви ден ци је о не по крет но -
сти ма у ко рист 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: 04/1-012-2-454/10 Предсједник
19. марта 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, 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), а у ве зи са чла ном 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
и 11/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 19. марта
2010. 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 ПРА ВИЛ НИК 
О ИЗ МЈЕ НА МА 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 РЕ ПУ БЛИЧ КОМ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТУ 

ЗА ЗА КО НО ДАВ СТВО

I

Да је се са гла сност на Пра вил ник о из мје на ма 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 Ре пу блич ком се кре та ри ја ту за за ко но дав ство.

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: 04/1-012-2-463/10 Предсједник
19. марта 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, 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), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 19. марта
2010. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА ВЛА СНИ ШТВА

I

Пре но си се пра во вла сни штва над пут нич ким ауто мо -
би лом “mi cu bis hi”, са Ми ни стар ства за еко ном ске од но се и
ре ги о нал ну са рад њу на Са вез же на обо ље лих од ра ка дој -
ке “Искра” Ба ња Лу ка.

II

Ми ни стар ство за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са -
рад њу пре но си основ но сред ство из тач ке I ове од лу ке без
огра ни че ња и без на кна де на Са вез же на обо ље лих од ра ка
дој ке “Искра” Ба ња Лу ка.

III

За ду жу је се Ми ни стар ство за еко ном ске од но се и ре -
гио  нал ну са рад њу да на осно ву ове од лу ке иск њи жи из
сво је еви ден ци је основ но сред ство над ко јим се пре но си
пра во вла сни штва.

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: 04/1-012-2-442/10 Предсједник
19. марта 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, 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 ве зи са За кључ ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске,
број: 04/1-012-2-2648/09, од 30. децембра 2009. го ди не,
Вла да Ре пу бли ке Срп ске на сјед ни ци, од 19. марта 2010.
го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. У рад не гру пе за из ра ду Стра те ги је раз во ја Ре пу бли -

ке Срп ске за пе ри од 2010-2015, ко је ће за јед но са Про јект -

2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 27 1.04.2010.



ним ти мом Еко ном ског ин сти ту та а.д. Ба ња  Лу ка чи ни ти
Тим са рад ни ка, име ну ју се:

1) Рад на гру па I - Не фи нан сиј ски сек тор:

1) Ми хај ло Сте ва но вић, по моћ ник ми ни стра за во до -
при вре ду у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де,

2) Зо ран Ко ва че вић, по моћ ник ми ни стра за по љо при -
вре ду и ру рал ни раз вој у Ми ни стар ству по љо при вре де,
шу мар ства и во до при вре де,

3) Ран ко Ко зо ма ра, по моћ ник ми ни стра за шу мар ство и
лов ство у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де,

4) Бо ри слав Ада мо вић, по моћ ник ми ни стра за ру дар -
ство и ге о ло ги ју у Ми ни стар ству ин ду стри је, енер ге ти ке и
раз во ја,

5) Ђу ро Гр бић, по моћ ник ми ни стра за ме тал ну, елек тро
и на мјен ску ин ду стри ју у Ми ни стар ству ин ду стри је, енер -
ге ти ке и раз во ја,

6) Љу бо Гла мо чић, по моћ ник 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 раз во -
ја,

7) Дра га на Ка ла бић, по моћ ник ми ни стра за енер ген те у
Ми ни стар ству ин ду стри је, енер ге ти ке и раз во ја,

8) Ду шан ка Те гел ти ја, по моћ ник ми ни стра за тр го ви ну
у Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри зма,

9) Ја дран ка Сто ја но вић, по моћ ник ми ни стра за ту ри зам
и уго сти тељ ство у Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри зма,

10) Ма рин ко Би ља но вић, по моћ ник ми ни стра за же ље -
знич ки, вод ни и ва зду шни са о бра ћај у Ми ни стар ству са о -
бра ћа ја и ве за,

11) Вла до Пр пош, по моћ ник ми ни стра за те ле ко му ни -
ка ци је и по штан ски са о бра ћај у Ми ни стар ству са о бра ћа ја
и ве за,

12) На та ша Ко стић, по моћ ник ми ни стра за друм ски са -
о бра ћај и пу те ве у Ми ни стар ству са о бра ћа ја и ве за,

13) Ма и да Ибри ша гић-Хр стић, по моћ ник ми ни стра за
ур ба ни зам и про стор но пла ни ра ње у Ми ни стар ству за про -
стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,

14) Свје тла на Ра ду син, по моћ ник ми ни стра за за шти ту
жи вот не сре ди не у Ми ни стар ству за про стор но уре ђе ње,
гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,

15) Ми лен ко Да кић, по моћ ник ми ни стра за гра ђе ви -
нар ство у Ми ни стар ству за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви -
нар ство и еко ло ги ју, 

16) Ми лан Ши по вац, на чел ник Одје ље ња за фи нан си је
у Ми ни стар ству за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју, 

17) Би ља на Ђу кић, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре -
пу бли ке Срп ске.

2) Рад на гру па II - Фи нан сиј ски сек тор:

1) Да ли бор То маш, по моћ ник ми ни стра за ма кро е ко -
ном ску ана ли зу и по ли ти ку у Ми ни стар ству фи нан си ја,

2) Јо во Ра ду кић, по моћ ник ми ни стра за фи скал ни си -
стем у Ми ни стар ству фи нан си ја,

3) Бо жи дар Пла вља нин, по моћ ник ми ни стра за бу џет у
Ми ни стар ству фи нан си ја,

4) Сње жа на Ру дић, по моћ ник ми ни стра за фи нан сиј ски
си стем у Ми ни стар ству фи нан си ја,

5) Рад ми ла Тр ку ља, по моћ ник ми ни стра за цен трал ну
је ди ни цу фи нан сиј ског упра вља ња, ин тер не кон тро ле и
ин тер не ре ви зи је у Ми ни стар ству фи нан си ја,

6) Дра га на Алек сић, по моћ ник ми ни стра за упра вља ње
ду гом у Ми ни стар ству фи нан си ја,

7) Во јин Ми ја то вић, по моћ ник ми ни стра за про гра ми -
ра ње и ко ор ди на ци ју Европ ске по мо ћи у Ми ни стар ству
фи нан си ја,

8) Ја смин ко Јо тић, са вјет ник ми ни стра у Ми ни стар ству
фи нан си ја,

9) Ми ле Ба ни ка, ди рек тор По ре ске упра ве,

10) Сла ви ца Ињац, ди рек тор Аген ци је за бан кар ство,

11) Та ма ра Пе јић-Пет ко вић, Аген ци ја за оси гу ра ње Ре -
пу бли ке Срп ске,

12) Ми о драг Јан дрић, пред сјед ник Ко ми си је за хар ти је
од ври јед но сти Ре пу бли ке Срп ске, 

13) 3оран Ка ра лић, из вр шни ди рек тор сек то ра за раз вој
здрав стве ног оси гу ра ња у Фон ду здрав стве ног оси гу ра ња
Ре пу бли ке Срп ске, 

14) Гор да на Ко вић - Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске - ди рек тор Фи ли ја ле Ба ња
Лу ка, 

15) Јо ван ка Ву ко вић, за мје ник ди рек то ра Фон да за дје -
чи ју за шти ту Ре пу бли ке Срп ске, 

16) Ђор ђе Мар че та, са вјет ник ди рек то ра За во да за за -
по шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске, 

17) Је ле на Ђо кић - Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре -
пу бли ке Срп ске.

3) Рад на гру па III - Укуп на др жа ва:

1) Да ли бор То маш, по моћ ник ми ни стра за ма кро е ко -
ном ску ана ли зу и по ли ти ку у Ми ни стар ству фи нан си ја,

2) Јо во Ра ду кић, по моћ ник ми ни стра за фи скал ни си -
стем у Ми ни стар ству фи нан си ја,

3) Бо жи дар Пла вља нин, по моћ ник ми ни стра за бу џет у
Ми ни стар ству фи нан си ја,

4) Сње жа на Ру дић, по моћ ник ми ни стра за фи нан сиј ски
си стем у Ми ни стар ству фи нан си ја,

5) Рад ми ла Тр ку ља, по моћ ник ми ни стра за цен трал ну
је ди ни цу фи нан сиј ског упра вља ња, ин тер не кон тро ле и
ин тер не ре ви зи је у Ми ни стар ству фи нан си ја,

6) Дра га на Алек сић, по моћ ник ми ни стра за упра вља ње
ду гом у Ми ни стар ству фи нан си ја, 

7) Во јин Ми ја то вић, по моћ ник ми ни стра за про гра ми -
ра ње и ко ор ди на ци ју Европ ске по мо ћи у Ми ни стар ству
фи нан си ја,

8) Ја смин ко Јо тић, са вјет ник ми ни стра у Ми ни стар ству
фи нан си ја,

9) Ја дран ка Лу бу рић - Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку
Ре пу бли ке Срп ске,

10) Сто јан ка Ћу ли брк, по моћ ник ми ни стра за упра ву у
Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо у пра ве, 

11) Ми лан ка Шо пин, по моћ ник ми ни стра за ло кал ну
са мо у пра ву у Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо у пра ве, 

12) Аида Бог дан, по моћ ник ми ни стра у Ми ни стар ству
за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са рад њу, 

13) 3оран Стје па но вић, по моћ ник ми ни стра у Ми ни -
стар ству за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са рад њу, 

14) Пе тар Ме ђе до вић, по моћ ник ми ни стра у Ми ни -
стар ству за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са рад њу, 

15) Вин ко Бог дан, по моћ ник ми ни стра за на у ку у Ми -
ни стар ству на у ке и тех но ло ги је,

16) Гор дан Ву ке лић, по моћ ник ми ни стра за тех но ло ги -
ју у Ми ни стар ству на у ке и тех но ло ги је,

17) Ни јаз Смај ло вић, на чел ник Упра ве по ли ци је, МУП,

18) Гој ко Ва сић, на чел ник Упра ве кри ми на ли стич ке
по ли ци је, МУП,

19) Мла ден Пе тро вић, на чел ник Упра ве за ана ли ти ку,
ин фор ма ти ку и ко му ни ка ци је, МУП,

20) Ин ди ра Ро гић, на чел ник Упра ве за прав не и ка -
дров ске по сло ве, МУП,

21) Ми ло ван Ђу рић, на чел ник Упра ве за ма те ри јал но-
фи нан сиј ске и имо вин ске по сло ве, МУП,

22) Ми ле Шик ман, на чел ник Упра ве за по ли циј ско
обра зо ва ње, МУП,

23) Ми ло мир До дер, ди рек тор Ре пу блич ке упра ве ци -
вил не за шти те,

24) Ни ко ла Ко ва че вић, по моћ ник ми ни стра за пра во су -
ђе у Ми ни стар ству прав де,
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25) Бо шко Ђу кић, по моћ ник ми ни стра за из вр ше ње
кри вич них санк ци ја у Ми ни стар ству прав де,

26) Дра ган Спа со је вић, по моћ ник ми ни стра за зе мљи -
шно-књи жне по сло ве у Ми ни стар ству прав де,

27) Ми ро сла ва Бо брек, по моћ ник ми ни стра за обра зо -
ва ње у Ми ни стар ству про свје те и кул ту ре,

28) Ире на Сол дат-Ву ја но вић, по моћ ник ми ни стра за
кул ту ру у Ми ни стар ству про свје те и кул ту ре,

29) Аме ла Ло лић, по моћ ник ми ни стра за здрав стве ну
за шти ту,

30) Не дељ ко Ми ла ко вић, по моћ ник ми ни стра за пла ни -
ра ње и фи нан си ра ње здрав стве не за шти те у Ми ни стар ству
здра вља и со ци јал не за шти те,

31) Ван да Мар ко вић-Пе ко вић, по моћ ник ми ни стра за
фар ма ци ју у Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те,

32) Ми лан Ла ти но вић, по моћ ник ми ни стра за мо ни то -
ринг и ева лу а ци ју здрав стве ног си сте ма у Ми ни стар ству
здра вља и со ци јал не за шти те,

33) Љу бо Ле пир, по моћ ник ми ни стра 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,

34) Гор дан Је лић, ди рек тор Је ди ни це за ко ор ди на ци ју
про је ка та Ми ни стар ства здра вља и со ци јал не за шти те,

35) Ра до мир Гра о нић, по моћ ник ми ни стра за бо рач ко-
ин ва лид ску за шти ту и за шти ту ци вил них жр та ва ра та у
Ми ни стар ству ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те,

36) Че до Ко ва че вић, по моћ ник ми ни стра за рад и за по -
шља ва ње у Ми ни стар ству ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за -
шти те,

37) Дра го Ву ле та, по моћ ник ми ни стра за имо вин ско-
прав не по сло ве у Ми ни стар ству за из бје гли це и ра се ље на
ли ца,

38) Не над Ђо кић, по моћ ник ми ни стра за пла ни ра ње,
про јек то ва ње и по сло ве упра вља ња смје штај ним ка па ци -
те ти ма у Ми ни стар ству за из бје гли це и ра се ље на ли ца,

39) Ма и да Ибри ша гић-Хр стић, по моћ ник ми ни стра за
ур ба ни зам и про стор но пла ни ра ње у Ми ни стар ству за про -
стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,

40) Свје тла на Ра ду син, по моћ ник ми ни стра за за шти ту
жи вот не сре ди не у Ми ни стар ству за про стор но уре ђе ње,
гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,

41) Ми лен ко Да кић, по моћ ник ми ни стра за гра ђе ви -
нар ство у Ми ни стар ству за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви -
нар ство и еко ло ги ју,

42) Ми лан Ши по вац, на чел ник Одје ље ња за фи нан си је
у Ми ни стар ству за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју,

43) Да рио Сан дић, по моћ ник ми ни стра за по ро ди цу,
омла ди ну и спорт, 

44) Дра га на Ка ла бић, по моћ ник ми ни стра за енер ген те
у Ми ни стар ству ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства,

45) Љу бо Гла мо чић, по моћ ник ми ни стра за елек тро -
енер ге ти ку у Ми ни стар ству ин ду стри је, енер ге ти ке и ру -
дар ства,

46) Бо ри слав Ада мо вић, по моћ ник ми ни стра за ру дар -
ство и ге о ло ги ју у Ми ни стар ству ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства,

47) Ђу ро Гр бић, по моћ ник ми ни стра за ме тал ну, елек -
тро и на мјен ску ин ду стри ју у Ми ни стар ству ин ду стри је,
енер ге ти ке и ру дар ства, 

48) Ми хај ло Сте ва но вић, по моћ ник ми ни стра за во до -
при вре ду у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де, 

49) 3оран Ко ва че вић, по моћ ник ми ни стра за по љо при -
вре ду и ру рал ни раз вој у Ми ни стар ству по љо при вре де,
шу мар ства и во до при вре де,

50) Ран ко Ко зо ма ра, по моћ ник ми ни стра за шу мар ство
и лов ство у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де,

51) Ма рин ко Би ља но вић, по моћ ник ми ни стра за же ље -
знич ки, вод ни и ва зду шни са о бра ћај у Ми ни стар ству са о -
бра ћа ја и ве за,

52) Вла до Пр пош, по моћ ник ми ни стра за Ре сор те ле ко -
му ни ка ци ја и по штан ског са о бра ћа ја у Ми ни стар ству са о -
бра ћа ја и ве за,

53) На та ша Ко стић, по моћ ник ми ни стра за друм ски са -
о бра ћај и пу те ве у Ми ни стар ству са о бра ћа ја и ве за,

54) Ду шан ка Те гел ти ја, по моћ ник ми ни стра за тр го ви -
ну у Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри зма, 

55) Ја дран ка Сто ја но вић, по моћ ник ми ни стра за ту ри -
зам и уго сти тељ ство у Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри зма, 

56) 3оран Ка ра лић, из вр шни ди рек тор Сек то ра за
развој здрав стве ног оси гу ра ња у Фон ду здрав стве ног оси -
гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске,

57) Гор да на Ко вић, ди рек тор Фи ли ја ле Ба ња  Лу ка -
Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке
Срп ске,

58) Јо ван ка Ву ко вић, за мје ник ди рек то ра Фон да за дје -
чи ју за шти ту Ре пу бли ке Срп ске,

59) Ђор ђе Мар че та, са вјет ник ди рек то ра За во да за за -
по шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске,

60) Ми ла дин Ђо ка но вић - Ре пу блич ка упра ва за ге о -
дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве,

61) Дра ган Ма ца но вић - Ре пу блич ка упра ва за ге о дет -
ске и имо вин ско-прав не по сло ве,

62) Ра ви јој ла Си мић-Те ша но вић - Ре пу блич ки се кре та -
ри јат за за ко но дав ство,

63) Јан ко Ве ли ми ро вић - Ре пу блич ки цен тар за ис тра -
жи ва ње рат них зло чи на,

64) Да ли бор Ћо пић - Аген ци ја за др жав ну упра ву,

65) Де јан Ћу дић - Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске
по сло ве.

4) Рад на гру па IV - До ма ћин ства и не про фит не
уста но ве ко је слу же сек то ру до ма ћин ства

1) Ми хај ло Сте ва но вић, по моћ ник ми ни стра за во до -
при вре ду у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де,

2) Зо ран Ко ва че вић, по моћ ник ми ни стра за по љо при -
вре ду и ру рал ни раз вој у Ми ни стар ству по љо при вре де,
шу мар ства и во до при вре де,

3) Ран ко Ко зо ма ра, по моћ ник ми ни стра за шу мар ство и
лов ство у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де,

4) Ра до мир Гра о нић, по моћ ник ми ни стра за бо рач ко-
ин ва лид ску за шти ту и за шти ту ци вил них жр та ва ра та у
Ми ни стар ству ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те,

5) Че до Ко ва че вић, по моћ ник ми ни стра за рад и за по -
шља ва ње у Ми ни стар ству ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за -
шти те,

6) Сто јан ка Ћу ли брк, по моћ ник ми ни стра за упра ву у
Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо у пра ве,

7) Ми лан ка Шо пин, по моћ ник ми ни стра за ло кал ну са -
мо у пра ву у Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са мо у пра ве,

8) Да рио Сан дић, по моћ ник ми ни стра за по ро ди цу,
омла ди ну и спорт,

9) Ми лан Цви јић, по моћ ник ми ни стра за ма ла и сред -
ња пред у зе ћа, про из вод но за нат ство и ин фор ма ти ку у Ми -
ни стар ству ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства,

10) Ја дран ка Сто ја но вић, по моћ ник ми ни стра за ту ри -
зам и уго сти тељ ство у Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри зма,

11) Ран ко То пић, При вред на ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске,

12) Пе ро Ћо рић, При вред на ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске,

13) Ма ри ца Бе рић, Ре пу блич ка аген ци ја за раз вој ма -
лих и сред њих пред у зе ћа,

14) Сло бо дан Мар ко вић, Ре пу блич ка аген ци ја за раз вој
ма лих и сред њих пред у зе ћа,

15) Са ња Па нић, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу -
бли ке Срп ске.
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5) Рад на гру па V - Сек тор ино стран ства:

1) Аида Бог дан, по моћ ник ми ни стра у Ми ни стар ству
за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са рад њу,

2) Јо во Ра ду кић, по моћ ник ми ни стра за фи скал ни си -
стем у Ми ни стар ству фи нан си ја,

3) Са ња Стој че вић, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку,

4) Је ле на Ђо кић, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку,

5) Ран ко То пић, При вред на ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске,

6) Пе ро Ћо рић, При вред на ко мо ра Ре пу бли ке Срп ске.

2. За да ци чла но ва рад них гру па из тач ке 1. овог рје ше -
ња су:

- ре дов но при су ство ва ње са стан ци ма рад них гру па и
ак ти ван до при нос у де фи ни са њу при о ри тет них ци ље ва из
обла сти ко ју по кри ва ју;

- пру жа ње ин фор ма ци ја чла но ви ма Про јект ног ти ма
ко ји ће ди рект но вр ши ти из ра ду Стра те ги је раз во ја Ре пу -
бли ке Срп ске за пе ри од 2010-2015. го ди не из обла сти ко је
по кри ва ју;

- пред ла га ње при о ри те та и мје ра за оства ри ва ње
развој них ци ље ва;

- ре цен зи ја и уса гла ша ва ње ма те ри ја ла при пре мље ног
од стра не Про јект ног ти ма ко ји иде у да љу про це ду ру;

- пру жа ње ин фор ма ци ја за из ра ду ак ци о них пла но ва;

- уче ство ва ње у иден ти фи ка ци ји по треб них фи нан сиј -
ских ре сур са;

- пру жа ње ин фор ма ци ја за из вје шта је о мо ни то рин гу и
им пле мен та ци ји.

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: 04/1-012-2-449/10 Предсједник
19. марта 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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На осно ву чла на 18. став 3. За ко на о унутрашњим
пословима (“Службени гласник Републике Српске”, број
48/03) и чла на 82. став 2. За ко на о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
11/09), министар унутрашњих по сло ва  д о н о с и  

П РА В И Л Н И К

О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ, ПОЛИЦИЈСКОЈ
ЗНАЧКИ И ИДЕНТИФИКАЦИОНОМ ДО КУ МЕН ТУ

РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПО СЛО ВА

Члан 1.

Овим правилником прописују се по сту пак издавања и
изглед службене легитимације и полицијске знач ке за
овлашћено службено лице, идентификационог до ку мен та
за државног службеника и намјеш теника у Министарству
унутрашњих по сло ва Републике Српске (у даљем тек сту:
Министарство), за мје не и враћање истих, као и начин во -
ђе ња евиденције.

Члан 2.

Службену легитимацију и полицијску знач ку за
овлашћено службено лице (у даљем тек сту: службена
легитимација / полицијска знач ка) и идентификациони до -
ку мент за државног службеника и намјеш теника (у даљем
тек сту: идентификациони до ку мент) издаје надлежна
основ на организациона јединица у сједишт у Мини стар -
ства (у даљем тек сту: надлежна организациона јединица). 

Члан 3.

(1) Службена легитимација је свијетлоплаве бо је изра -
ђена на обрасцу величине 6 х 9,5 cm, на чијој је предњој
страни, у горњем дијелу, исписан текст: “РЕПУ БЛИКА
СРПСКА” и “МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПО -
СЛО ВА”, а на средини утиснута слика полицијске знач ке
испод ко је је исписан текст: “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ -
МАЦИЈА”.

(2) На првој унутрашњој страни, у горњем дијелу,
уписују се регистарски и серијски број службене
легитимације, на средини је простор за уписивање имена и
презимена овлашћеног службеног лица, у до њем де сном
углу мје сто за фотографију величине 2,5 х 3 cm на ко ју се
утискују суви жиг, а у до њем лијевом углу уписује се да -
тум издавања службене легитимације, мје сто отиска
службеног пе ча та и потпис овлашћеног лица.

(3) На другој унутрашњој страни, у горњем дијелу,
исписује се овлашћење имаоца службене легитимације.

(4) Прва и друга унутрашња страна прекривене су
растерском мрежицом са ам бле мом Републике Српске.

(5) Образац службене легитимације приказан је у При -
логу број 1. и чини саставни дио овог правилника.

Члан 4.

(1) Полицијска знач ка је израђена од ме та ла у облику
штита, дужине 64 mm, висине 70 mm и ширине 2 mm, у
чијем горњем дијелу је исписана ријеч: “ПОЛИЦИЈА”
словима сребрне бо је, ко ја су висине 5 mm, на
свијетлоплавој подлози дужине 50 mm и висине 10 mm, ко -
ја је оивичена сребрном линијом дебљине 1 mm. На
средини полицијске знач ке налази се ам блем Републике
Српске пречника 30 mm, на подлози са зрацима сребрне
бо је. Испод ам бле ма Републике Српске је ме тал на плочица
сребрне бо је, дужине 19 mm и висине 8 mm, на ко јој се
уписује серијски број. Уздуж бочних страна полицијске
знач ке налази се за ста ва Републике Српске, са сте пе на сто
пореданим бо ја ма, ко је се спа ја ју у дну штита, при че му је
црвена трака прва с лијеве стране за ста ве. С лијеве стране
полицијске знач ке, гледајући од ње ног врха, по че так
црвене траке за ста ве је удаљен 14 mm, по че так пла ве траке
је удаљен 12 mm, а по че так бијеле траке је удаљен 10 mm.
С де сне стране полицијске знач ке, гледајући од ње ног
врха, по че так црвене траке за ста ве је удаљен 10 mm, по че -
так пла ве траке је удаљен 12 mm, а по че так бијеле траке је
удаљен 14 mm. Сва ка трака, ко ја је на по чет ку ширине 2
mm, оивичена је сребрном линијом ширине 0,5 mm. На
зад њем дијелу знач ке на ла зе се два причвршћивача.

(2) Униформисани радници полиције но се полицијску
знач ку на видном мје сту с лијеве стране горњег дијела
униформе, а оста ла овлашћена службена лица у црном
кожном по ве зу на преклапање, правоугаоног облика, чија
је дужина 105 mm, а висина 80 mm кад је преклопљен.
Унутрашњ ост кожног по ве за је израђена та ко да се на јед -
ну страну може причврстити полицијска знач ка, а на другу
страну смјестити службена легитимација видљива кроз по -
себ но израђен прорез, дужине 93 mm и висине 60 mm, који
је заш тићен провидном пластичном фолијом.

Члан 5.

(1) Идентификациони до ку мент је правоугаоног
облика, величине 6 х 9,5 cm, исписан на обрасцу од пу ње -
ног папира прекривеног растерском мрежицом са ам бле -
мом Републике Српске који је пластифициран.

(2) На предњој страни, при врху де сно, уписује се
текст: “РЕПУБЛИКА СРПСКА”, “МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ ПО СЛО ВА”, “ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
ДО КУ МЕНТ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА”, у горњем
лијевом углу је мје сто за фотографију величине 2,5 х 3 cm,
а испод су: простор за уписивање имена и презимена, реги -
старски број, да тум издавања, мје сто отиска службеног пе -
ча та и мје сто за потпис министра.

(3) Образац идентификационог до ку мен та приказан је
у Прилогу број 2. и чини саставни дио овог правилника.

Члан 6.

Образац службене легитимације и образац иденти -
фикационог до ку мен та штам пају се и исписују на српском
језику, ћириличним писмом.

Члан 7.

(1) О издатим службеним легитимацијама и поли циј -
ским знач ка ма, као и о издатим идентификационим доку -
ментима во де се евиденције у облику регистра и садрже: 

а) редни број,
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б) презиме и име лица ко јем је издата службена
легитимација и полицијска знач ка, од но сно иденти -
фикациони до ку мент,

в) да тум издавања, 

г) серијски број,

д) назив организационе јединице и 

ђ) рубрику за на по ме ну.

(2) Редни број под којим се врши упис по да та ка у Реги -
стру о издатим службеним легитимацијама и полицијским
знач ка ма уписује се у службену легитимацију као
регистарски број и идентичан је броју полицијске знач ке.

(3) Редни број под којим се врши упис по да та ка у Реги -
стру о издатим идентификационим документима уписује
се у идентификациони до ку мент као регистарски број.

Члан 8.

Фотографије за службене легитимације морају бити
израђене на бијелом тан ком фотопапиру и вјерно
приказивати лик овлашћеног службеног лица у цивилном
одијелу са краватом. 

Члан 9.

(1) У слу ча ју да овлашћено службено лице, државни
службеник или намјеш теник Министарства изг уби или на
други начин оста не без службене легитимације или
полицијске знач ке, од но сно идентификационог до ку мен та,
оба ве зан је да о то ме писмено обавијести непосредног
руко  водиоца, који оба вје шта ва надлежну организациону
јединицу.

(2) О не стан ку службене легитимације или иденти -
фикационог до ку мен та надлежна организациона јединица
оба вје шта ва оста ле организационе јединице Министар -
ства ради потраге.

(3) Непосредни руководилац је дужан да у најкраћем
року изврши потребне провјере о околностима не стан ка
легитимације или полицијске знач ке, од но сно идентифи -
кационог до ку мен та.

(4) На осно ву утврђених чињеница из ста ва 3. овог чла -
на, непосредни руководилац доставља надлежној орга -
низационој јединици приједлог за израду но ве службене
леги тимације или полицијске знач ке, од но сно иденти -
фикационог до ку мен та. 

Члан 10.

(1) Радник Министарства дужан је да врати службену
легитимацију, полицијску знач ку или идентификациони
до ку мент, приликом за мје не, пријема рјешења о престанку
радног од но са или привременог удаљавања са по сло ва и
за да та ка, од но сно рјешења о распоређивању на радно мје -
сто за ко је нису предвиђена овлашћења.

(2) Из уз етно од одредбе ста ва 1. овог чла на, службену
легитимацију нису дужни да врате овлашћено службено
лице ко ме у Министарству престаје радни од нос ради
одла ска у пензију и породица овлашћеног службеног лица
ко ме је радни од нос у Министарству престао због смрти.

(3) Службена легитимација из ста ва 2. овог чла на мора
се поништ ити отиском штамбиља “ПОНИШТЕНО”, или
уписивањем ријечи: “ПОНИШТЕНО”, са овјером пе ча та.

(4) Одредбе ст. 2. и 3. овог чла на примјењују се и на
овлашћено службено лице ко ме је у Министарству престао
радни од нос ради од ла ска у пензију и на породицу овла -
шћеног службеног лица Министарства ко ме је радни од нос
престао због смрти, прије сту па ња на сна гу овог пра -
вилника. 

Члан 11.

Враћене, од но сно од у зе те службене легитимације и
иденти фикационе до ку мен те униш тава по себ на комисија
ко ју именује министар.

Члан 12.

Да ном сту па ња на сна гу овог правилника престаје да
важи Правилник о службеној легитимацији и другим

иденти  фикационим документима запослених у Министар -
ству унутрашњих по сло ва, број: К/Б-117-5993, од 19. окто -
бра 1998. године, К/Б-2044/07, од 18. јуна 2007. и С/М-
2044-1/07, од 29. октобра 2008. године.

Члан 13.

Овај правилник сту па на сна гу осмог да на од да на
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-690/10
16. марта 2010. године Министар,
Бања Лука Станислав Ча ђо, с.р.

Прилог број 1.

ОБРАЗАЦ СЛУЖБЕНЕ ЛИГИТИМАЦИЈЕ 

(На слов на страна)

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПО СЛО ВА

(слика полицијске знач ке)

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

(Прва унутрашња страна)

Регистарски број Серијски број

______________ ____________

ИМЕ: ____________________________________________

ПРЕЗИМЕ: _______________________________________

______________ Мје сто за 

Да тум издавања фотографију

___________________

Потпис овлашћеног лица

(Друга унутрашња страна)

ОВЛАШЋЕЊЕ

Ималац ове легитимације овлашћен је да легитимише
грађанина и да га приведе надлежном органу, да уђе у туђи
стан и друге просторије, да се задржи у њима и да изврши
претресање без наредбе надлежног органа, да носи
ватрено оружје и да га употријеби под условима
предвиђеним за ко ном, да се послужи туђим саобраћајним
средством и средством ве зе у случајевима предвиђеним за -
ко ном.

Прилог број 2.

ОБРАЗАЦ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ ДО КУ МЕН ТА

(На слов на страна)

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПО СЛО ВА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ДО КУ МЕНТ РАДНИКА
МИНИСТАРСТВА

Мје сто за фотографију

__________________ 

Регистарски број

________________________________________

(име и презиме)

__________________   М. П.      ______________________

(да тум издавања) (потпис министра)
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На осно ву чла на 59. став 3. За ко на о пољопривредном
земљиш ту (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
93/06, 86/07 и 14/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08 и 11/09), а са гла сно тачки V Од лу ке о распи -
сивању јав ног огла са за да ва ње у за куп пољопривредног
земљиш та у својини Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 42/07), министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О ПО СТУП КУ ДА ВА ЊА У ЗА КУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се начин, услови и по сту -
пак да ва ња у за куп пољопривредног земљиш та у својини
Републике Српске (у даљем тек сту: Република) ради
обављања пољопривредне производње.

II - ПО СТУ ПАК ДА ВА ЊА У ЗА КУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 2.

(1) Пољопривредно земљиш те у својини Републике да -
је се у за куп пу тем јав ног огла са:

а) усменим јавним над ме та њем или

б) прибављањем писаних по ну да.

(2) Министарство пољопривреде, шумарства и водо -
привреде (у даљем тек сту: Министарство) у сарадњи са
јединицама ло кал не самоуправе припрема јавни оглас о да -
ва њу у за куп пољопривредног земљиш та у својини Репу -
блике.

(3) Припрема јав ног огла са о да ва њу у за куп
пољопривредног земљиш та у својини Републике спроводи
се на сљедећи начин:

а) јединица ло кал не самоуправе прикупља податк e о
пољо привредном земљиш ту и врши ње го ву иденти -
фикацију на терену и доставља их Министарству и

б) јединица ло кал не самоуправе у сарадњи са Мини -
старством дефинише по себ не критеријуме јав ног огла са и
број бо до ва за поједине врсте пољопривредне производње.

Члан 3.

(1) Од лу ку о расписивању јав ног огла са, као и усло ве
за да ва ња у за куп пољопривредног земљиш та у својини
Републике доноси Вла да Републике Српске (у даљем тек -
сту: Вла да), на приједлог Министарства.

(2) Од лу ка из ста ва 1. овог чла на садржи:

а) начин да ва ња пољопривредног земљиш та у за куп,

б) рок на који се пољопривредно земљиш те да је у за -
куп,

в) максималну површину пољопривредног земљиш та
ко ја се може дати у за куп физичким и правним лицима и

г) друге усло ве који се од но се на да ва ње земљиш та у
за куп.

Члан 4.

(1) Јавни оглас о да ва њу у за куп пољопривредног
земљиш та у својини Републике за сва ко подручје јединице
ло кал не самоуправе Министарство објављује у днев ном
листу који је до сту пан на територији цијеле Републике.

(2) Примјерак огла са о да ва њу у за куп пољо -
привредног земљиш та истовремено се истиче на огла сној
табли јединице ло кал не самоуправе на чијој се територији
пољопривредно земљиш те да је у за куп.

(3) Рок за под но ше ње по ну да на објављени јавни оглас
не може бити краћи од 15 да на од да на објављивања.

Члан 5.

(1) За до дје лу пољопривредног земљиш та у за куп пу -
тем усме ног јав ног над ме та ња или прибављањем писаних
по ну да мо гу се пријавити физичка лица ко ја се ба ве пољо -
привредном производњом и правна лица регистрована за
обављање пољопривредне дјелатн ости, ко ја испуњавају
сљедеће оп ште усло ве:

а) да су уписани у Регистар пољопривредних газдин -
става (у даљем тек сту: Регистар) као носиоци,

б) да имају пребивалиш те, од но сно сједишт е на
подручју општ ине на ко ме се налази предметно земљиш те
ко је се да је у за куп нај ма ње годину да на прије под но ше ња
по ну де за за куп,

в) да нису добили концесију за земљиш те на подручју
Републике и

г) да по сје ду ју пољопривредну механизацију.

(2) Поред усло ва из ста ва 1. овог чла на, физичка и
правна лица морају испуњавати и по себ не усло ве из јав ног
огла са зависно од врсте пољопривредне производње.

Члан 6.

(1) Јавни оглас о да ва њу у за куп пољопривредног
земљиш та садржи:

а) број и да тум јав ног огла са,

б) по дат ке о пољопривредном земљиш ту ко је се да је у
за куп (по дат ке из земљишне књиге, од но сно катастра
некретнина),

в) начин да ва ња у за куп пољопривредног земљиш та
(усменим јавним над ме та њем или прибављањем писаних
по ну да),

г) по чет ну закупнину пољопривредног земљиш та,
према цијени у табели 1, ко ја се налази у Прилогу 1 овог
правилника и чини ње гов саставни дио,

д) начин и усло ве плаћања закупнине,

ђ) вријеме и начин уво ђе ња у по сјед,

е) рок до ко јег се примају писане по ну де, вријеме и
мје сто отварања по ну да,

ж) начин по ла га ња депозита, који износи 10% од по -
чет не цијене једногодишње закупнине ко ја се за одређену
парцелу плаћа у скла ду са овим правилником,

з) вријеме и начин увида у документацију, а за веће
ком плек се пољопривредног земљиш та и у катастарске по -
дат ке (катастарске карте и други подаци),

и) критеријуме и мјерила на осно ву којих ће бити
изабрани и проглашени најповољнији понуђачи,

ј) на по ме ну да се по ну де морају доставити у затвореној
коверти са на зна ком:

“НЕ ОТВАРАТИ - ПО НУ ДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗА -
КУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА”,

к) на по ме ну да се неблаговремене и не пот пу не пријаве
неће разматрати,

л) рок на који се закључује уговор о за ку пу
пољопривредног земљиш та,

љ) кла у зу лу да Министарство задржава право да у
било ко јем дијелу по ступ ка послије објављивања јав ног
огла са до закључивања уговора о за ку пу може одустати од
за ку па, тј. поништ ити јавни оглас или дио јав ног огла са без
образложења и

м) стандард повећања цијене приликом усме ног јав ног
над ме та ња.

(2) Уз јавни оглас за да ва ње у за куп земљиш та пу тем
писаних по ну да објављују се и обрасци пријаве на оглас,
који се на ла зе у Прилогу 2 овог правилника и чини ње гов
саставни дио.

Члан 7.

По сту пак да ва ња у за куп пољопривредног земљиш та
из чла на 1. овог правилника спроводи Комисија за да ва ње
у за куп пољопривредног земљиш та (у даљем тек сту:
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Комисија), ко ју формира министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде за сва ку општ ину на подручју
за ко је се спроводи за куп.

Члан 8.

(1) Комисија се састоји од пет чла но ва, од којих су по
два чла на представници Министарства и општ ине на чијој
се територији врши да ва ње земљиш та у за куп, а је дан члан
Комисије је представник Републичке управе за ге о дет ске и
имовинско-правне по сло ве.

(2) За чла но ве Комисије мо гу бити именовани
дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани
правник и геометар.

Члан 9.

(1) Комисија је овлашћена да:

а) разматра приспјеле по ну де и утврђује да ли су под -
не се не благовремено,

б) утврђује да ли су уз по ну ду достављени сви тражени
докази о испуњавању усло ва из јав ног огла са,

в) од ба цу је све неблаговремене и не пот пу не по ну де,

г) у скла ду са критеријумима из јав ног огла са, утврђује
ко ја је по ну да најповољнија и

д) подносиоцима по ну да доставља оба вје ште ње о
најповољнијим по ну да ма са образложењем.

(2) Текст оба вје ште ња из ста ва 1. тач ка д) овог чла на
потписује предсједник Комисије.

Члан 10.

(1) Комисија о свом раду води записник, који потписују
предсједник и чланови Комисије.

(2) Записник садржи: детаљан ток сједнице, да тум и
вријеме одржавања, списак учесника, по чет ну цијену, по -
ну ђе ну цијену, излицитирану цијену, примједбе, обра -
зложење о из бору најповољнијег по ну ђа ча и потписе чла -
но ва Комисије.

Члан 11.

(1) Комисија може прије из бора најповољнијег по ну ђа -
ча тражити стручно мишљење из одговарајућих области и
вршити кон тролу и провјеру достављених до ка за по ну ђа -
ча.

(2) По ну де по ну ђа ча који до ста ве не тач не по дат ке
Комисија неће разматрати.

Члан 12.

(1) Ако најповољнији по ну ђач од у ста не од закључења
по ну ђе ног уговора о за ку пу, губи право на враћање
положеног депозита, а уговор ће се закључити са
сљедећим најповољнијим по ну ђа чем на осно ву од лу ке
Вла де о из бору најповољнијег по ну ђа ча и додјели
пољопривредног земљиш та у за куп.

(2) Прије закључења уговора о за ку пу изабрани по ну -
ђач дужан је уплатити једногодишњу закупнину, с тим да
се упла та закупнине за прву годину за ку па ума њу је за
износ уплаћеног депозита, а оста ле годишње закупнине
дужан је платити сва ке године унапријед за наредну
годину, 30 да на прије исте ка рока од годину да на од да на
закључења уговора.

(3) У слу ча ју не у спје лог по ступ ка да ва ња земљиш та у
за куп по сту пак ће се понављати до ко нач ног да ва ња
земљиш та у за куп, у скла ду са овим правилником.

Члан 13.

(1) На приједлог Комисије, Министарство припрема
од лу ку о из бору најповољнијег по ну ђа ча и додјели
пољопривредног земљиш та у за куп и доставља је Влади на
усва ја ње.

(2) На осно ву од лу ке Вла де о из бору најповољнијег по -
ну ђа ча и додјели пољопривредног земљиш та у за куп, Ми -
ни  старство и изабрани по ну ђач закључују уговор о за ку пу.

Члан 14.

На уговор о за ку пу пољопривредног земљиш та у
својини Републике примјењују се одредбе чл. од 61. до 68.
За ко на о пољопривредном земљиш ту (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 93/06, 86/07 и 14/10).

III - ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ПУ ТЕМ УСМЕ НОГ ЈАВ НОГ 

НАД МЕ ТА ЊА

Члан 15.

(1) Да ва ње у за куп пољопривредног земљиш та у
својини Републике пу тем усме ног јав ног над ме та ња (у
даљем тек сту: јав но над ме та ње) одржава се у вријеме и на
мје сту који су одређени у јав ном огла су о да ва њу у за куп.

(2) У мје сту у ко јем се одржава да ва ње у за куп пољо -
привредног земљиш та пу тем јав ног над ме та ња дозвољен
је увид у све исправе и по дат ке који се од но се на за куп, а
нарочито исправе о катастарском ста њу пољопривредног
земљиш та.

Члан 16.

(1) Јавним над ме та њем руководи предсједник Коми -
сије, који претходно утврђује да ли су испуњени сви усло -
ви за одржавање усме ног јав ног над ме та ња.

(2) Приликом утврђивања броја учесника јав ног над ме -
та ња установиће се ко ја лица уче ству ју у сво је име, а ко ја
као пуномоћници, од но сно закон ски заступници учесника.

Члан 17.

Ако се на јав но над ме та ње пријави је дан учесник, с
тим по ну ђа чем може се закључити уговор о за ку пу на
осно ву непосредне по год бе, али не по нижој цијени од по -
чет не.

Члан 18.

(1) На кон што утврди да су испуњени услови за
одржавање јав ног над ме та ња, предсједник Комисије упо -
зна је учеснике са начином јав ног над ме та ња и позива их да
стављају по ну де, по редослиједу достављања пријава.

(2) Начин јав ног над ме та ња подразумијева и
утврђивање стандарда повећања цијене.

Члан 19.

Јав но над ме та ње траје све док се стављају веће по ну де.

Члан 20.

(1) Јав но над ме та ње ће се се закључити ако и послије
другог позива није у року од јед не минуте стављена већа
по ну да.

(2) Прије закључења јав ног над ме та ња предсједник
Комисије још јед ном понавља посљедну по ну ду, а затим
објављује да је јав но над ме та ње закључено.

Члан 21.

Ако по ну ђач сматра да по сту пак јав ног над ме та ња није
спроведен у скла ду са овим правилником и да је то имало
битног утицаја на из бор најповољније по ну де, може
поднијети приговор.

Члан 22.

(1) Приговоре који су поднесени у то ку јав ног над ме та -
ња, а до објављивања најповољнијег по ну ђа ча, Комисија
ће евидентирати у записник и о њима одлучити.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, јав но над ме та ње се
наставља на кон одлучивања по приговору, а учесници
оста ју везани за већ да те по ну де.

(3) Понуђачи мо гу у року од осам да на од да на обја -
вљи вања најповољнијег по ну ђа ча за да ва ње у за куп по љо -
привредног земљиш та уложити приговор Министар ству.

Члан 23.

На кон закључења јав ног над ме та ња, Комисија ће од -
мах утврдити и јав но објавити ко ја је по ну да, као
најповољнија, прихваћена.
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Члан 24.

(1) О јав ном над ме та њу води се записник, у који се
уноси цијели ток по ступ ка и евидентирају све достављене
по ну де и изјављени приговори.

(2) Записник потписују чланови Комисије и присутни
учесници јав ног над ме та ња.

Члан 25.

(1) Са учесником јав ног над ме та ња који је понудио
највећи износ закупнине, а на осно ву од лу ке Вла де о из -
бору најповољнијег по ну ђа ча и додјели пољопривредног
земљиш та у за куп, Министарство и изабрани по ну ђач
закључују уговор о за ку пу.

(2) Комисија уводи закупопримца у по сјед пољо при -
вредног земљиш та на кон закључивања уговора о за ку пу.

IV - ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ПУ ТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ 

ПО НУ ДА

Члан 26.

(1) Приликом за ку па пољопривредног земљиш та пу тем
прибављања писаних по ну да по ну де се под но се
непосредно или препорученом пошиљком пу тем по ште у
затвореним ковертама са именом по ну ђа ча.

(2) Уз по ну ду се прилаже сва документација
предвиђена јавним огла сом.

(3) На сва кој коверти ко ја садржи по ну ду мора бити
озна чен дан и час приспијећа по ну де.

Члан 27.

(1) На дан одређен у јав ном огла су о да ва њу у за ку пу
пољопривредног земљиш та Комисија отвара писане по ну -
де оним редом којим су достављене и утврђује исто -
времено ко је су по ну де достављене по исте ку рока на зна -
че ног у огла су.

(2) Отварању по ну да мо гу присуствовати понуђачи, од -
но сно њихови пуномоћници, који су дужни показати
пуномоћ овјерену код надлежног органа.

Члан 28.

За куп пољопривредног земљиш та пу тем прибављања
писаних по ну да може се спровести ако је достављена јед -
на благовремена и пот пу на по ну да.

Члан 29.

(1) Да ва ње у за куп пољопривредног земљиш та у
својини Републике пу тем прибављања писаних по ну да
спроводи се на осно ву бо до ва ња по ну де по ну ђа ча.

(2) Комисија ће бодовати са мо по ну де ко је су благо вре -
мене, пот пу не и ко је испуњавају критеријуме прописане
јавним огла сом.

Члан 30.

(1) Критеријуми за бо до ва ње по ну ђа ча који обављају
сточарску производњу су:

а) врста пољопривредне производње (К1),

б) социоекономски (К2),

в) пољопривредна механизација (К3),

г) по ну ђе на цијена закупнине (К4),

д) обим сточарске производње (К5) и

ђ) потреба за земљиш тем (К6).

(2) Критеријуми за бо до ва ње по ну ђа ча који обављају
друге врсте пољопривредне производње су:

а) социоекономски,

б) пољопривредна механизација и

в) по ну ђе на цијена закупнине.

Члан 31.

(1) Пољопривредна производња бо ду је се према врсти
пољопривредне производње ко ја се обавља или се планира
обављати на подручју општ ине на ко јој се врши до дје ла
пољопривредног земљиш та у за куп.

(2) Број бо до ва за врсту пољопривредне производње
дефинише се на приједлог ло кал не заједнице у распону од
један до 10 бо до ва.

(3) Максималан број бо до ва који се може добити за
врсту пољопривредне производње је 10 бо до ва, ка ко је
приказано у Табели 1, ко ја се налази у Прилогу 3 овог
правилника и чини ње гов саставни дио.

Члан 32.

(1) Социоекономски критеријуми бо ду ју се на сљедећи
начин:

а) број чла но ва пољопривредног газдинства уписаних
у Регистар - 0,50 бо до ва по чла ну;

б) старосна доб носиоца пољопривредног газдинства:

1) до 40 година - 2,50 бо до ва,

2) преко 40 година - 1,25 бо до ва;

в) сте пен образовања и стручна спрема носиоца
пољопривредног газдинства:

1) пољопривредни инжењер - 2,50 бо до ва,

2) пољопривредни техничар - 1,25 бо до ва;

г) дје лат ност пољопривредног газдинства:

1) основ на дје лат ност - 2,50 бо до ва,

2) до пун ска дје лат ност - 1,25 бо до ва.

(2) Максималан број бо до ва који се може добити за
социоекономске критеријуме из ста ва 1. овог чла на је 10
бо до ва, ка ко је приказано у Табели 2, ко ја се налази у
Прилогу 3 овог правилника и чини ње гов саставни дио.

Члан 33.

(1) Пољопривредна механизација бо ду је се на сљедећи
начин:

а) број погонских машина - 2,50 бо до ва по машини и

б) број прикључних машина - 0,50 бо до ва по машини.

(2) Максималан број бо до ва који се може добити за
пољопривредну механизацију из ста ва 1. овог чла на је 10
бо до ва, а ка ко је приказано у Табели 3, ко ја се налази у
Прилогу 3 овог правилника и чини ње гов саставни дио.

Члан 34.

(1) По ну ђе на цијене бо ду је се та ко што се по ну ђе на
цијена за предметну честицу пољопривредног земљиш та
подијели са по чет ном цијеном прописаном овим пра -
вилником и добијена вриједоност помножи коефи цијентом
корекције 2,5.

(2) Максималан број бо до ва који се може добити за по -
ну ђе ну цијену из ста ва 1. овог чла на је 10 бо до ва, ка ко је
приказано у Табели 4, ко ја се налази у Прилогу 3 овог
правилника и чини ње гов саставни дио.

Члан 35.

(1) Обим сточарске производње бо ду је се на сљедећи
начин:

а) му зна грла (крава) - 1,00 бод по грлу,

б) го ве да старости од 12 до 24 мје се ца - 0,60 бо до ва по
грлу,

в) го ве да старости од шест до 12 мјесеци - 0,30 бо до ва
по грлу,

г) телад - 0,15 бо до ва по грлу,

д) ов це и ко зе - 0,10 бо до ва по грлу,

ђ) расплодне свиња - 0,30 бо до ва по грлу,

е) свиње у то ву (од 25 до 110 кг) - 0,15 бо до ва по грлу,

ж) прасад - 0,02 бо да по грлу,

з) товни пилићи (је дан турнус) - 0,0025 бо до ва по ком. и

и) ко ке носиље (је дан турнус) - 0,004 бо да по ком.

(2) Максималан број бо до ва који се може добити за
обим сточарске производње је 40 бо до ва, ка ко је приказано
у Табели 5, ко ја се налази у Прилогу 3 овог правилника и
чини ње гов саставни дио.
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Члан 36.

(1) Потреба за земљиш тем утврђује се на сљедећи
начин:

а) бо до ва ње потребе за земљиш тем у од но су на
постојећи сточни фонд:

1) број расположивих грла,

2) производна потреба за земљиш тем по врсти домаће
животиње,

3) површина пољопривредног земљиш та уписана у
Регистар,

4) површина земљиш та на ко јој се по ну ђач не преклапа
са другим понуђачима,

5) коефицијент корекције је 1,0.;

б) бо до ва ње потребе за земљиш тем у од но су на
планирани сточни фонд:

1) број планираних грла,

2) производна потреба за земљиш тем по врсти домаће
животиње,

3) коефицијент корекције је 0,1;

(2) Производне потребе за пољопривредним земљи -
штем према врсти домаћих животиња из ста ва 1. овог чла -
на су:

а) му зно грло (крава) - 0,70 ха по грлу,

б) го ве да (старости од 12 до 24 мје се ца) - 0,40 ха по
грлу,

в) го ве да (старости од 6 до 12 мјесеци) - 0,09 ха по грлу,

г) те лад - 0,03 ха по грлу,

д) ов це и ко зе - 0,07 ха по грлу,

ђ) расплодне свиње - 0,15 ха по грлу,

е) свиње у то ву (од 25 до 110 кг) - 0,071 ха по грлу,

ж) прасад - 0,013 ха по грлу и

з) пилићи (турнус 5.000 ком.) - 1,50 ха по турнусу.

(3) Да би се извршило бо до ва ње планираног броја грла
из ста ва 1. тач ка б) овог чла на, по ну ђач мора да достави
овјерену изјаву о по сје до ва њу смјешт ајних капацит ета за
планирани број грла.

(4) Максималан број бо до ва који се може добити за
потребу за земљиш тем је 20 бо до ва, ка ко је приказано у
Табели 6, ко ја се налази у Прилогу 3 овог правилника и
чини ње гов саставни дио.

Члан 37.

Понуђачи који не до ста ве до ка зе којима се утврђује
испуњеност критеријума из чл. 33, 35. и 36. неће се
бодовати по том критеријуму.

Члан 38.

(1) Ка да је под не се на са мо јед на по ну да за
пољопривредну честицу објављену у јав ном огла су, та кву

по ну ду Комисија оцје њу је као најповољнију без обз ира на
број укупних бо до ва добијених на кон извршеног бо до ва ња
по ну де.

(2) Ка да два или више по ну ђа ча под не су по ну ду за
исту пољопривредну честицу, Комисија врши из бор
најповољнијег по ну ђа ча на осно ву укуп ног броја бо до ва
добијених на кон извршеног бо до ва ња по ну де, у скла ду са
овим правилником.

(3) Комисија, у скла ду са ст. 1. и 2. овог чла на, утврђује
најповољније по ну де и свим понуђачима доставља оба вје -
ште ње о рез ултатима да ва ња у за куп пољопривредног
земљиш та.

Члан 39.

(1) Понуђачи имају право приговора на по сту пак да ва -
ња у за куп пољопривредног земљиш та пу тем прибављања
писаних по ну да.

(2) Понуђачи мо гу у року од осам да на од да на пријема
оба вје ште ња о рез ултатима да ва ња у за куп пољо привре -
дног земљиш та изјавити приговор Министарству.

(3) На кон разматрања достављених приговора, Мини -
старство утврђује ко нач ну листу најповољнијих по ну да за
да ва ње у за куп пољопривредног земљиш та и свим пону -
ђачима доставља ко нач но оба вје ште ње о рез ултатима да ва -
ња у за куп пољопривредног земљиш та.

(4) Понуђачи чије по ну де нису прихваћене као
најповољније, као и понуђачи чије су по ну де биле небла -
говремене, не пот пу не или нису у скла ду са јавним огла сом
имају право на поврат депозита за за куп пољопривредног
земљиш та.

Члан 40.

(1) Са учесником јав ног огла са чија је по ну да утврђена
и проглашена најповољнијом, а на осно ву од лу ке Вла де о
из бору најповољнијег по ну ђа ча и додјели пољо -
привредног земљиш та у за куп, Министарство и изабрани
по ну ђач закључују уговор о за ку пу.

(2) Комисија уводи закупопримца у по сјед пољо при -
вредног земљиш та на кон закључивања уговора о за ку пу.

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Сту па њем на сна гу овог правилника престаје да важи
Правилник о по ступ ку да ва ња у за куп пољопривредног
земљиш та у својини Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 19/07).

Члан 42.

Овај правилник сту па на сна гу осмог да на од да на
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-33-2222/10
11. марта 2010. године Министар,
Бања Лука Др Радивоје Братић, с.р.
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3. ��/%)� /�!65$� � ,/%4, , ��#%4!�5 /�2�/5%65�$"%3 #�*$%"4!�6� 
4. 	�+�* � ,/��!% $�/�*%!� 
5. �6)�5�"� +�/%)� +�0/��!"�# 5)�&�'� � ,/%4, , 4,$4+% 5�#%4!�5 /5�6"�# �%(� 
6. �6)�5�"� %*)�6� /5�6"�# �%(� � ��62�', �$5�E�"�0 654!�0 /�2�/5%65�$"� /5�%*6�$'� +�� �4"�6"�0 %�% 
$�/,"4+�0 $)���!"�&C,, /�4)�$�6�', �$#�6�5�),C� 0�3�"%*�(%)�, ��)�+�!� % #5�� 4!�+�  
7. ��/%)� $%/��0� � *�65&�"�) 45�$'�) /�2�/5%65�$"�) &+��% %�% /�2�/5%65�$"�# B�+,�!�!� 

�� !��"�4! /�$�!�+� �$#�6�5� /�$"�4%��( /5%)�6� /�$ /,"�0 0�!�5%)��"�0 % +5%6%�"�0 �$#�6�5"�&C,. 
 
       	�!,0:                                                                                                                                               ��$"�4%��( /5%)�6�: 
______________                                                                                                                                   _____________________ 
 

������ 3 
������ 1. - �5%!�5%),0 654!� /�2�/5%65�$"� /5�%*6�$'� (�1) 

�54!� /�2�/5%65�$"� /5�%*6�$'�  �5�) ��$�6� 
��!�54+�  
�!���54+�  
��C�54+�  
��65!�54+�  
	5,#� 654!�   

��+4%0���" �5�) ��$�6� /� �4"�6, +5%!�5%),0� %* ������ 1. )� 10.  
 
������ 2. - �5%!�5%),0 4�(%��+�"�04+% (�2) 

��5�0�!5% �5�) ��$�6� �+,/"� 
(1x2) 

1 2 3 ���"�6% /�2�/5%65�$"�# #�*$%"4!6� 
,/%4�"% , ��#%4!�5 �5�) ���"�6� 0,50  

$� 40 2,50  �!�5�4! "�4%�(�  /�2�/5%65�$"�# 
#�*$%"4!6� (#�$.) /5�+� 40 1,25  

�4"�6"� 2,50  	)���!"�4! /�2�/5%65�$"�# #�*$%"4!6� 
	�/,"4+� 1,25  

��2�/5%65�$"% %"D�'�5 2,50  �!�/�" ��5�*�6�'� % 4!5,�"� 4/5�0� 
"�4%�(� #�*$%"4!6� ��2�/5%65�$"% !�3"%��5 1,25  

��+4%0���" �5�) ��$�6� /� �4"�6, +5%!�5%),0� %* ������ 2. )� 10. 
 
������ 3. - �5%!�5%),0 /�2�/5%65�$"� 0�3�"%*�(%)� (�3)  

�54!� /�2�/5%65�$"� 0�3�"%*�(%)� �5�) 5�4/���D%6� 
0�3�"%*�(%)� �5�) ��$�6� �+,/"� (2x3) 

1 2 3 4 
��#�"4+� 0�&%"�  - 2.50  
�5%+2,�"� 0�&%"�  - 0.50  

��+4%0���" �5�) ��$�6� /� �4"�6, +5%!�5%),0� %* ������ 3. )� 10.  
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������ 4. - �5%!�5%),0 /�",E�"� (%)�"� (�4) 
���4� /�2�/5%65�$"�# *�02%&!� ����!"� (%)�"� 

(��/3�) 
��",E�"� 

(%)�"� (��/3�) 
�+,/"� 

(3/2 x 2,5) 
1 2 3 4 

I +��4� 120 -  
II +��4� 100 -  
III +��4� 80 -  
IV +��4� 60 -  
V +��4� 50 -  

VI, VII % VIII +��4� 40 -  
/�&'�+ I +��4� 60 -  
/�&'�+ II +��4� 50 -  
/�&'�+ III +��4� 40 -  
/�&'�+ IV +��4� 30 -  
/�&'�+ V +��4� 25 -  

/�&'�+ VI, VII % VIII +��4� 20 -  
��+4%0���" �5�) ��$�6� /� �4"�6, +5%!�5%),0� %* ������ 4. )� 10. 
(���B%(%)�"! +�5�+(%)� )� 2,50.)  
 
������ 5. - �5%!�5%),0 ��%0 4!���54+� /5�%*6�$'� (�5)  

�54!� #5�� �5�) #5�� �5�) ��$�6� /� 
,4��6"�0 #5�, 

�+,/"� 
(2x3) 

1 2 3 4 
�,*"� #5�� (+5�6�) - 1  
��6�$� 4!�5�4!% �$ 12 $� 24 0)�4�(�  - 0,60  
��6�$� 4!�5�4!% �$ 6 $� 12 0)�4�(% - 0,30  
����$ - 0,15  
�6(� % +�*�  0,10  
��4/��$"� 46%'� - 0,30  
�6%'� , !�6, �$ 25 $� 110 +# - 0,15  
�5�4�$ - 0,02  
��6"% /%�%C% (!,5",4) - 0,0025  
��+� "�4%2� (!,5",4) - 0,004  

��+4%0���" �5�) ��$�6� /� �4"�6, +5%!�5%),0� %* ������ 5. )� 40. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
�,*"� #5�� 
(+5�6�)  - 0,70         
��6�$� 
4!�5�4!% �$ 
12 $� 24 
0)�4�(� 

- 0,40         

��6�$� 
4!�5�4!% �$ 
6 $� 12 
0)�4�(% 

- 0,09         

����$   0,03         
�6(� % +�*�  0,07         
��4/��$"� 
46%'� - 0,15         
�6%'� , 
!�6, �$ 25 
$� 110 +# 

- 0,071         

�5�4�$ - 0,013         
�%�%C% 5000¹ 1,50         

¹ �5�) 5000 +2,"�6� /5�$4!�62� )�$�" ,*#�)"% (%+�,4 (!,5",4). 
² ���B%(%)�"! 1,0  )� +��B%(%)�"! +�5�+(%)� *� %*5��,"�6�'� ��$�6� *� /�4!�)�C% �5�) #5��.  
³ ���B%(%)�"! 0,1 )� +��B%(%)�"! +�5�+(%)� *� %*5��,"�6�'� ��$�6� *� /��"%5�"% �5�) #5��. 
 
��+4%0���" �5�) ��$�6� /� �4"�6, +5%!�5%),0� %* ������ 6. )� 20.  
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������ 1 
��*%6 !5#�6(�: _____________________ 
�)�$%&!�:  _________________________ 
�
�:  ______________________________ 
��4��6"� )�$%"%(�:  _________________ 
�$5�4� /5�$�)"�# 0)�4!�:  ____________ 

�����	�  
� ���
�� �����K
����  

 
�� 0���/5�$�)"�0 B%4+��"�0 5��,", �5�): ________ �$ ______20___. #�$., ,+,/"� 0���/5�$�)"� 65%)�$"�4!% �$ 

_________ ��, %*65&�" )� �!/%4 /�!5�D%6�'� �$ +,/(� , %*"�4, �$ __________ ��, &!� /5�$4!�62� 5�*�%+, %*0�E, 
0���/5�$�)"� 65%)�$"�4!% 5��,"� % "�/��C�"�# %�% B�+!,5%4�"�# %*"�4�.  
 
�,/�(:                                         �5#�6�(: 
(�5�)  %$�"!%B%+�(%�"�#  
$�+,0�"!� +,/(�: _______________) 
______________________________                                                           __________________ 
                           (/�!/%4) 

������ 2 
��*%6 !5#�6(�: _____________________ 
�)�$%&!�: _________________________ 
�
�: ______________________________ 
��4��6"� )�$%"%(�: _________________ 
�$5�4� /5�$�)"�# 0)�4!�: ____________ 


��������  
� ���
�� �����K
���� �� 	�� _________20____. #�$. 

 
��!/%4 % �5�) %$�"!%B%+�(%�"�# 

$�+,0�"!� +,/(� ��$. 
�5. 

�5�) 
0���/5�$�)"�# 

B%4+��"�# 
5��,"� 

�+,/"� 
0���/5�$�)"� 

65%)�$"�4! 
B%4+��"�# 

5��,"� 

��*�%+� %*0�E, 
0���/5�$�)"�  65%)�$"�4!% 
5��,"� % "�/��C�"�# %�% 

B�+!,5%4�"�# %*"�4� 
(, ��) 

�5�) %$�"!%-
B%+�(%�"�# 
$�+,0�"!� 

��!/%4 +,/(� 

1 2 3 4 5 6 
      
      
 �+,/"� *� $�" 

__ 20___.  #�$.     

��4!�6%�: __________________________________ 
                  (/�!/%4 �%(� +�)� )� 4��%"%�� /5�#��$)                      
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На осно ву чла на 20. став 2, чла на 49. став 3, чла на 50.
став 7. и чла на 51. став 6. За ко на о тр го ви ни (“Слу жбе ни
гла  сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 6/07) 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 и 11/09), ми ни стар тр го ви не и
ту ри зма  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 

ОБ ЛИ КУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА ТР ГО ВАЧ КЕ КЊИ ГЕ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о об ли ку и на чи ну во ђе ња тр го вач ке
књи ге (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 56/07,
83/08 и 7/10) у чла ну 10. у ста ву 5. у тач ки ђ) ри јеч: “ма ло -
про дај ној” за мје њу је се ри јеч ју: “ве ле про дај ној”.

Члан 2.

У чла ну 15. по сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4, 5. и 6,
ко ји гла се:

“(4) У ко ло ни 6. вр ши се еви ден ти ра ње по да та ка на
осно ву до ку мен та ко ји са др жи: број фи скал ног ра чу на на
ко ји се од но си ума ње ње ма ло про дај не ври јед но сти, да тум,
из нос раз ли ке из ме ђу ма ло про дај не ври јед но сти ра чу на и
на пла ће ног или фак ту ри са ног из но са, на зив од но сно име и

пре зи ме куп ца, пот пис куп ца и број иден ти фи ка ци о ног до -
ку мен та куп ца.

(5) До ку мент о одо бре ној ис прав ци по тра жи ва ња од
ку па ца са чи ња ва се за сва ког куп ца по себ но у ви ду По твр -
де о одо бре ној ис прав ци по тра жи ва ња или као пре глед, од -
но сно Из вје штај о от пи су по тра жи ва ња за од ре ђе ни дан,
ко ји са др жи по дат ке за ви ше ку па ца.

(6) По твр да о одо бре ној ис прав ци по тра жи ва ња (При -
лог 1) и Из вје штај о от пи су по тра жи ва ња (При лог 2) из
ста ва 5. овог чла на на ла зе се на кра ју овог пра вил ни ка и
чи не ње гов са став ни дио.”.

Члан 3.

У чла ну 16. у ста ву 3. у тач ки ђ) ри јеч: “ве ле про дај ној”
за мје њу је се ри јеч ју: “ма ло про дај ној”.

Члан 4.

Ми ни стар ство тр го ви не и ту ри зма ће, у ро ку од 60 да -
на од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, при пре ми ти
пре чи шће ни текст Пра вил ни ка о об ли ку и на чи ну во ђе ња
тр го вач ке књи ге.

Члан 5.

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:14-01-719/2010
17. марта 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.
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На основу члана 92. тачка 9, а у вези са чланом 82. тачка 5. Закона о научноистраживачкој дјелатности – Пречишћени
текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 112/07),  члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), а на приједлог Републичког савјета за науку, министар науке и
технологије  д о н о с и  

П РА В И Л Н И К  

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАУЧНИМ И УМЈЕТНИЧКИМ ОБЛАСТИМА, ПОЉИМА 

И УЖИМ ОБЛАСТИМА 

Члан 1.

У Правилнику о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 22/09) Прилог број 1 из члана 3. замјењује се новим Прилогом број 1, који је саставни дио овог правилника.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 19/6-010/014-10/10
9. марта 2010. године Министар,
Бања Лука Др Бакир Ајановић, с.р.
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(!5�"4/�5!"� %"B5�4!5,+!,5� )� /�$ 2.1)  
5.8.0  ��$%)% % 

+�0,"%+�(%)� 
5.8.1  ��6%"�54!6�  
5.8.2  
"B�50�(%�"� "�,+� ($5,&!6�"% �4/�+!%) 
5.8.3  �%��%�!�+�54!6�  
5.8.4  ��$%)% % 4�(%�-+,�!,5���&+� +�0,"%+�(%)� 
5.8.5  �$"�4% 4� )�6"�&C, 
5.8.6  �#��&�6�'� 
5.8.7  �53%6%4!%+� % $�+,0�"!��%4!%+� 
5.8.8  ��6"% 0�$%)% 
5.8.9  ��+4%+�#5�B%)� % �"(%+��/�$%4!%+� 

5.9.0  �4!��� 
$5,&!6�"� "�,+� 

5.9.1  ��E,$%4(%/�%"�5"� $5,&!6�"� "�,+� 
5.9.2  �4!��� $5,&!6�"� "�,+� 
5.9.3  	�0�#5�B%)� 

6.1.0  
4!�5%)� % 
�53����#%)� 
(%4!�5%)� "�,+� 
% !�3"���#%)� )� 
/�$ 6.3, %4!�5%)� 
4/�(%B%�"%3 
"�,+� )� , 
�$#�6�5�),C�0 
/�2,) 

6.1.1  
4!�5%)� 4!�5�# 6%)�+�  
6.1.2  
4!�5%)� 45�$'�# 6%)�+� 
6.1.3  
4!�5%)� "�6�# 6%)�+� 
6.1.4  
4!�5%)� 4�65�0�"�# $��� 
6.1.5  �53����#%)� (/5�%4!�5%)4+�, �"!%�+�, 45�$'�6%)�+�6"�) 

6.2.0  ��*%(% % 
+'%D�6"�4! 

6.2.1  �/&!� 4!,$%)� )�*%+�  
6.2.2  �/�(%B%�"% )�*%(%  
6.2.3  �/&!� 4!,$%)� +'%D�6"�4!% 
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6.2.6  �%"#6%4!%+� 

6.3.0  M%��*�B%)�, 
�!%+� % 5��%#%)� 

6.3.1  ���5%)� 4�*"�'� 
6.3.2  �"!���#%)� 
6.3.3  
4!�5%)� % B%��*�B%)� "�,+� % !�3"���#%)� 
6.3.4 �!%+� (%*,*�6 �!%+� /�6�*�"� *� 4/�(%B%�"� /�$����4!%) 
6.3.5  �4!�!%+� 
6.3.6  M%��*�B4+� �"!5�/���#%)� 
6.3.7  ��#%+� 
6.3.8  	�0�+5�!%)� 
6.3.9 M%��*�B%)� 5��%#%)�, !����#%)� % 5��%#%�*"�  4!,$%)� 
6.3.10 �4!��� B%��*�B4+� 4!,$%)� 

6.4.0  �0)�!"�4! 
(,0)�!"�4!, 
%4!�5%)� 
,0)�!"�4!%, 
,0)�!"�4! 
%*6�E�'�, 
0,*%+�) 
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6.4.4  �!,$%)� %*6�E�'� ,0)�!"%�+%3 $)��� (0,*%+���#%)�, 
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���� �
 �������� � ���
������ ������
�� 
!���	���� "����� 

�� �4"�6, ���"� 12. 4!�6 1. !��+� 1. % ���"� 34. �!�!,-
!� M�"$� *� /�"*%)4+� % %"6��%$4+� �4%#,5�'� ��/,��%+� 
�5/4+� (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� �5/4+�”, �5. 
68/03, 67/04, 85/07 % 105/07), �/5�6"% �$��5 M�"$�, "� 
	6�$�4�! &�4!�) 5�$�6"�) 4)�$"%(%, �$5D�"�) 23. B��5,�-
5� 2010. #�$%"�,   $ �  " % �  ) � 

" # $ # � #  
� %&'()�$'$ "#$#�#$ ���*$ &$ �)�&%("+� %  
%�,$-%*"+� �"%.�!$/) !)��0-%+) "!�"+) 

���" 1. 

� �!�!,!, M�"$� *� /�"*%)4+� % %"6��%$4+� �4%#,5�-
'� ��/,��%+� �5/4+� (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5. 68/03, 67/04, 85/07 % 105/07) , ���", 17. 4!�6 
1. !��+� 9. 5%)��%: “$%5�+!�5� B%�%)���” *�0)�',), 4� 
5%)��%0�: “5,+�6�$%�(� B%�%)���”. 

���" 2. 

� ���", 23. 4!�6 2. 5%)��: “$%5�+!�5” *�0)�',)� 4� 5%-
)��),: “5,+�6�$%��(”. 

���" 3. 

� ���", 29. 5%)��: “$%5�+!�5” 0%)�'� 4� 5%)��),: “5,-
+�6�$%��(”. 

���" 4. 

�6�) 4!�!,! ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, ��/,-
��%+� �5/4+�” /� $��%)�', 4�#��4"�4!% ���$� ��/,��%+� 
�5/4+�. 

���" 5. 

��$,D,)� 4� �!5,�"� 4�,D�� M�"$� $� , 5�+, �$ 30 $�-
"� �$ 4!,/�'� "� 4"�#, �6%3 %*0)�"� /5%/5�0% /5��%&C�-
"% !�+4! �!�!,!� M�"$� *� /�"*%)4+� % %"6��%$4+� �4%#,-
5�'� ��/,��%+� �5/4+�. 

���" 6. 

�6�) 4!�!,! 4!,/� "� 4"�#, �40�# $�"� �$ $�"� ��)�-
62%6�'� , “��,D��"�0 #��4"%+, ��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 02-26�-15/10                                         �5�$4)�$"%+ 
23. B��5,�5� 2010. #�$%"�                      �/5�6"�# �$��5�, 
�%)�2%"�                                            	5 4���� !���5, 4.5. 

!���	����� �
��� �
 ��
��
����
��� � 
���������� 

�� �4"�6, ���"� 13. 4!�6 2. ��+�"� � 0�!5���#%)% , 
��/,��%(% �5/4+�) (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02) % ���"� 190. ��+�"� � �/&!�0 
,/5�6"�0 /�4!,/+, (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02), $%5�+!�5 ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),  $ � " � 4 %  

! ( ) 6 ) / )  
� %"��/$,$/� �"-�,$ &$ �!).-)* '()!%-$ 

1. �!65E,)� 4� $� B%50� �� “��$�6�$ % +�"��%*�(%)�” 
�.$. �5�$, ,�. �%+��� ��4�� ��, �5�$, 0�D� , 46�)%0 
/5�4!�5%)�0� 65&%!% /5�#��$: 

- 6�$�0)�5� *� 3��$", 6�$,, "�*%6"�# /5�!�+� $� 10 
m³/h. 

2. �5�#��$ 0)�5%�� %* !��+� 1. �6�# 5)�&�'� 65&%C� 
/�$5,�"� �5#�"%*�(%�"� )�$%"%(� ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%), ��'� �,+�. 

3. ��$*�5 "�$ �$5D�6�'�0 /5�/%4�"%3 ,4��6� , 
����5�!�5%)% % "�$ /5�#��$�0 0)�5%�� 65&%C� 4� , 4+��$, 
4� ���"�0 21. ��+�"� � 0�!5���#%)% , ��/,��%(% �5/4+�). 

4. �6� 5)�&�'� 6�D% $�+ 4, %4/,'�"% ,4��6% %* ���"� 
13. ��+�"� � 0�!5���#%)% , ��/,��%(% �5/4+�), � "�)$,D� 
$� 24. "�6�0�5� 2019. #�$%"�. 

5. �6� 5)�&�'� ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, 
��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 05/3.00/393-02-06/09 
24. "�6�0�5� 2009. #�$%"�                   	%5�+!�5, 
��'� �,+�                            �5 ���
� '��
7�����5, 4.5. 

�� �4"�6, ���"� 13. 4!�6 2. ��+�"� � 0�!5���#%)% , 
��/,��%(% �5/4+�) (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02) % ���"� 190. ��+�"� � �/&!�0 
,/5�6"�0 /�4!,/+, (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02), $%5�+!�5 ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),  $ � " � 4 %  

! ( ) 6 ) / )   
� %"��/$,$/� �"-�,$ &$ �!).-)* '()!%-$ 

1. �!65E,)� 4� $� B%50� “Rapel” $.�.�. 
4!��"� 
��5�)�6�, ,�. �,+� ��5�Q%C� 28, 
4!��"� ��5�)�6�, 0�D� 
65&%!% /5�#��$ , 46�)%0 /5�4!�5%)�0�: 

- �5�)%�� ���+!5%�"� �"�5#%)�. 
2. �5�#��$ 0)�5%�� %* !��+� 1. �6�# 5)�&�'� 65&%C� 

/�$5,�"� �5#�"%*�(%�"� )�$%"%(� ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%), 
4!��"� ��5�)�6�. 

3. ��$*�5 "�$ �$5D�6�'�0 /5�/%4�"%3 ,4��6� , 
����5�!�5%)% % "�$ /5�#��$�0 0)�5%�� 65&%C� 4� , 4+��$, 
4� ���"�0 21. ��+�"� � 0�!5���#%)% , ��/,��%(% �5/4+�). 

4. �6� 5)�&�'� 6�D% $�+ 4, %4/,'�"% ,4��6% %* ���"� 
13. ��+�"� � 0�!5���#%)% , ��/,��%(% �5/4+�), � "�)$,D� 
$� 16. $�(�0�5� 2019. #�$%"�. 

5. �6� 5)�&�'� ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, 
��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 05/3.00/393-02-07/09 
16. $�(�0�5� 2009. #�$%"�                        	%5�+!�5, 
��'� �,+�                            �5 ���
� '��
7�����5, 4.5. 

�� �4"�6, ���"� 16. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ 
$5�#�()�"%3 0�!��� (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02) % ���"� 190. ��+�"� � �/&!�0 
,/5�6"�0 /�4!,/+, (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02), $%5�+!�5 ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),  $ � " � 4 %  

! ( ) 6 ) / )   
� &�$+� �!�%&,�8$9$ 

1. 	�$)�2,)� 4� *"�+ /5�%*6�E��� /5�$0�!� �$ 
$5�#�()�"%3 0�!��� �"�D�6%C (
�%)�) ����"% % �"�D�6%C 
(�,��!�) �,�%"+%, 6��4"%(�0� �5!��+� 5�$'� ���� 
“�%"�” �%&�#5�$, 4� /�4��6"%0 4)�$%&!�0 , ,�. �D%�+�# 
+�5/,4� 18, �%&�#5�$. 

2. �"�+ /5�%*6�E��� 4�4!�)% 4� �$ ��!%"%�"%3 ,4/5�6-
"%3 4��6� JK ,!%4",!%3 ,",!�5 D%#� ���%+� 

, �*"���"�# 5�$"%0 �5�)�0 XXIII, $%0�"*%)� 0,8 
mm x 1,25 mm. 

3. 	�$)�2�"% *"�+ /5�%*6�E��� 6�$% 4� , 5�#%4!5, 
��/,��%�+�# *�6�$� *� 4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),, 
/�$ 5�$"%0 �5�)�0 280, "� 4!5�"% 12. 

4. �� +�2�"�4!� 5�6"� 4!���� D%#� % 4!���� 0�!5%(� 
*"�+� /5�%*6�E��� !5��� ,!%4",!% �*"�+�: JK, XXIII, 280. 

5. �5�%*6�E�� /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� %* !��+� 
1. �6�# 5)�&�'� $,D�" )� $�4!�6%!% 0�!5%(, *"�+� /5�%-
*6�E��� "�$��D"�0 �$)�2�', *� 6�5%B%+�(%), % "�$*�5 

4!��"� ��5�)�6� 5�$% ,*%0�'� �!%4+�, +�� % *"�+ /5�%-
*6�E���, "�)+�4"%)� 15 $�"� �$ $�"� $�4!�62�'� �)�&�'�. 

6. �6� 5)�&�'� 6�D% $�+ 4, %4/,'�"% ,4��6% %* ���"� 
15. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� , 
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��/,��%(% �5/4+�), � "�)$,D� $� 3. $�(�0�5� 2019. 
#�$%"�. 

7. �6� 5)�&�'� ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, 
��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 05/3.00/393-03-17/09 
30. "�6�0�5� 2009. #�$%"�                     	%5�+!�5, 
��'� �,+�                            �5 ���
� '��
7�����5, 4.5. 

�� �4"�6, ���"� 16. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ 
$5�#�()�"%3 0�!��� (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02) % ���"� 190. ��+�"� � �/&!�0 
,/5�6"�0 /�4!,/+, (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02), $%5�+!�5 ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),  $ � " � 4 %  

! ( ) 6 ) / )  
� &�$+� �!�%&,�8$9$ 

1. 	�$)�2,)� 4� *"�+ /5�%*6�E��� /5�$0�!� �$ $5�-
#�()�"%3 0�!��� ��E� (��"�$) 	5�#�"%, 6��4"%(% 
�5#�6%"4+� 5�$'� “�!%�” ��+!�&%, 4� /�4��6"%0 
4)�$%&!�0 , ,�. ��5�E�5E�6� ��, ��+!�&%. 

2. �"�+ /5�%*6�E��� 4�4!�)% 4� �$ ��!%"%�"%3 
,4/5�6"%3 4��6� TD ,!%4",!%3 ,",!�5 D%#�  

, �*"���"�# 5�$"%0 �5�)�0 XXXIV $%0�"*%)� 
0,8 mm x 1,25 mm. 

3. 	�$%)�2�"% *"�+ /5�%*6�E��� 6�$% 4� , 5�#%4!5, 
��/,��%�+�# *�6�$� *� 4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),, 
/�$ 5�$"%0 �5�)�0 281, "� 4!5�"% 12. 

4. �� +�2�"�4!� 5�6"� 4!���� D%#� % 4!���� 0�!5%(� 
*"�+� /5�%*6�E��� !5��� ,!%4",!% �*"�+�: TD, XXXIV, 
281. 

5. �5�%*6�E�� /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� %* !��-
+� 1. �6�# 5)�&�'� $,D�" )� $�4!�6%!% 0�!5%(, *"�+� /5�-
%*6�E��� "�$��D"�0 �$)�2�', *� 6�5%B%+�(%), % "�$*�5 
��'� �,+� 5�$% ,*%0�'� �!%4+�, +�� % *"�+ /5�%*6�E���, 
"�)+�4"%)� 15 $�"� �$ $�"� $�4!�62�'� �)�&�'�. 

6. �6� 5)�&�'� 6�D% $�+ 4, %4/,'�"% ,4��6% %* ���"� 
15. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� , 
��/,��%(% �5/4+�), � "�)$,D� $� 4. $�(�0�5� 2019. 
#�$%"�. 

7. �6� 5)�&�'� ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, 
��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 05/3.00/393-03-18/09 
4. $�(�0�5� 2009. #�$%"�                     	%5�+!�5, 
��'� �,+�                            �5 ���
� '��
7�����5, 4.5. 

�� �4"�6, ���"� 16. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ 
$5�#�()�"%3 0�!��� (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02) % ���"� 190. ��+�"� � �/&!�0 
,/5�6"�0 /�4!,/+, (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02), $%5�+!�5 ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),  $ � " � 4 %  

! ( ) 6 ) / )   
� &�$+� �!�%&,�8$9$ 

1. 	�$)�2,)� 4� *"�+ /5�%*6�E��� /5�$0�!� �$ $5�-
#�()�"%3 0�!��� �,5,"!�& (�%�%6�)�) �5�"+%, 6��4"%(% 
��� “M & Z” �6�5"%+, 4� /�4��6"%0 4)�$%&!�0 , ,�. �6�-
!�# ��6� 3/3, �6�5"%+. 

2. �"�+ /5�%*6�E��� 4�4!�)% 4� �$ ��!%"%�"%3 
,4/5�6"%3 4��6� TB ,!%4",!%3 ,",!�5 D%#� ���%+�  

 , �*"���"�# 5�$"%0 �5�)�0 XXI, $%0�"*%)� 
0,8 mm x 1,25 mm. 

3. 	�$%)�2�"% *"�+ /5�%*6�E��� 6�$% 4� , 5�#%4!5, 
��/,��%�+�# *�6�$� *� 4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),, 
/�$ 5�$"%0 �5�)�0 282, "� 4!5�"% 12. 

4. �� +�2�"�4!� 5�6"� 4!���� D%#� % 4!���� 0�!5%(� 
*"�+� /5�%*6�E��� !5��� ,!%4",!% �*"�+�: TB, XXI, 282. 

5. �5�%*6�E�� /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� %* !��-
+� 1. �6�# 5)�&�'� $,D�" )� $�4!�6%!% 0�!5%(, *"�+� /5�-
%*6�E��� "�$��D"�0 �$)�2�', *� 6�5%B%+�(%), % "�$*�5 
�%)�2%"� 5�$% ,*%0�'� �!%4+�, +�� % *"�+ /5�%*6�E���, 
"�)+�4"%)� 15 $�"� �$ $�"� $�4!�62�'� �)�&�'�. 

6. �6� 5)�&�'� 6�D% $�+ 4, %4/,'�"% ,4��6% %* ���"� 
15. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� , 
��/,��%(% �5/4+�), � "�)$,D� $� 28. $�(�0�5� 2019. 
#�$%"�. 

7. �6� 5)�&�'� ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, 
��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 05/3.00/393-03-19/09 
28. $�(�0�5� 2009. #�$%"�                     	%5�+!�5, 
��'� �,+�                           �5 ���
� '��
7�����5, 4.5. 

�� �4"�6, ���"� 16. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ 
$5�#�()�"%3 0�!��� (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02) % ���"� 190. ��+�"� � �/&!�0 
,/5�6"�0 /�4!,/+, (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02), $%5�+!�5 ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),  $ � " � 4 %  

! ( ) 6 ) / )  
� &�$+� �!�%&,�8$9$ 

1. 	�$)�2,)� 4� *"�+ /5�%*6�E��� /5�$0�!� �$ $5�-
#�()�"%3 0�!��� �53�6�( (�!�"+�) 6%)�!%, 6��4"%(% 
���� “�/��” ��4�%C, 4� /�4��6"%0 4)�$%&!�0 , ,�. 
���+4�$5� ��)+�6%C� ��, ��4�%C. 

2. �"�+ /5�%*6�E��� 4�4!�)% 4� �$ ��!%"%�"%3 
,4/5�6"%3 4��6� CV ,!%4",!%3 ,",!�5 D%#� ���%+� 

, �*"���"�# 5�$"%0 �5�)�0 IV, $%0�"*%)� 
0,8 mm x 1,25 mm. 

3. 	�$%)�2�"% *"�+ /5�%*6�E��� 6�$% 4� , 5�#%4!5, 
��/,��%�+�# *�6�$� *� 4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),, 
/�$ 5�$"%0 �5�)�0 283, "� 4!5�"% 12. 

4. �� +�2�"�4!� 5�6"� 4!���� D%#� % 4!���� 0�!5%(� 
*"�+� /5�%*6�E��� !5��� ,!%4",!% �*"�+�: CV, IV, 283. 

5. �5�%*6�E�� /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� %* !��-
+� 1. �6�# 5)�&�'� $,D�" )� $�4!�6%!% 0�!5%(, *"�+� /5�-
%*6�E��� "�$��D"�0 �$)�2�', *� 6�5%B%+�(%), % "�$*�5 
��'� �,+� 5�$% ,*%0�'� �!%4+�, +�� % *"�+ /5�%*6�E���, 
"�)+�4"%)� 15 $�"� �$ $�"� $�4!�62�'� �)�&�'�. 

6. �6� 5)�&�'� 6�D% $�+ 4, %4/,'�"% ,4��6% %* ���"� 
15. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$  $5�#�()�"%3 0�!��� , 
��/,��%(% �5/4+�), � "�)$,D� $� 28. $�(�0�5� 2019. 
#�$%"�. 

7. �6� 5)�&�'� ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, 
��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 05/3.00/393-03-20/09 
28. $�(�0�5� 2009. #�$%"�                    	%5�+!�5, 
��'� �,+�                            �5 ���
� '��
7�����5, 4.5. 

�� �4"�6, ���"� 16. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ 
$5�#�()�"%3 0�!��� (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02) % ���"� 190. ��+�"� � �/&!�0 
,/5�6"�0 /�4!,/+, (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02), $%5�+!�5 ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),  $ � " � 4 %  

! ( ) 6 ) / )   
� &�$+� �!�%&,�8$9$ 

1. 	�$)�2,)� 4� *"�+ /5�%*6�E��� /5�$0�!� �$ $5�-
#�()�"%3 0�!��� �����&%C (K%6+�) ��"%, 6��4"%(% ��� 
“���$” ��+!�&%, 4� /�4��6"%0 4)�$%&!�0 , ,�. 
��5�E�5E�6� ��, ��+!�&%.  

2. �"�+ /5�%*6�E��� 4�4!�)% 4� �$ ��!%"%�"%3 
,4/5�6"%3 4��6� MN ,!%4",!%3 ,",!�5 D%#� ���%+�  

, �*"���"�# 5�$"%0 �5�)�0 XV, $%0�"*%)� 0,8 
mm x 1,25 mm. 
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3. 	�$%)�2�"% *"�+ /5�%*6�E��� 6�$% 4� , 5�#%4!5, 
��/,��%�+�# *�6�$� *� 4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),, 
/�$ 5�$"%0 �5�)�0 284, "� 4!5�"% 12. 

4. �� +�2�"�4!� 5�6"� 4!���� D%#� % 4!���� 0�!5%(� 
*"�+� /5�%*6�E��� !5��� ,!%4",!% �*"�+�: MN, XV, 284. 

5. �5�%*6�E�� /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� %* !��-
+� 1. �6�# 5)�&�'� $,D�" )� $�4!�6%!% 0�!5%(, *"�+� /5�-
%*6�E��� "�$��D"�0 �$)�2�', *� 6�5%B%+�(%), % "�$*�5 
��'� �,+� 5�$% ,*%0�'� �!%4+�, +�� % *"�+ /5�%*6�E���, 
"�)+�4"%)� 15 $�"� �$ $�"� $�4!�62�'� �)�&�'�. 

6. �6� 5)�&�'� 6�D% $�+ 4, %4/,'�"% ,4��6% %* ���"� 
15. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� , 
��/,��%(% �5/4+�), � "�)$,D� $� 1. B��5,�5� 2020. 
#�$%"�. 

7. �6� 5)�&�'� ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, 
��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 05/3.00/393-03-01/10 
1. B��5,�5� 2010. #�$%"�                      	%5�+!�5, 
��'� �,+�                           �5 ���
� '��
7�����5, 4.5. 

�� �4"�6, ���"� 16. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ 
$5�#�()�"%3 0�!��� (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02) % ���"� 190. ��+�"� � �/&!�0 
,/5�6"�0 /�4!,/+, (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02), $%5�+!�5 ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),  $ � " � 4 %  
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1. 	�$)�2,)� 4� *"�+ /5�%*6�E��� /5�$0�!� �$ $5�-
#�()�"%3 0�!��� �5�$�"�6%C (�%�%"+�) ��5%, 6��4"%(% 
����� “����"�” ��*�54+� 	,�%(�, 4� /�4��6"%0 4)�$%-
&!�0 , ,�. ��)6�$� �,!"%+� �5. 11, ��*�54+� 	,�%(�.  

2. �"�+ /5�%*6�E��� 4�4!�)% 4� �$ ��!%"%�"%3 
,4/5�6"%3 4��6� PM ,!%4",!%3 ,",!�5 D%#� ���%+�  

, �*"���"�# 5�$"%0 �5�)�0 X, $%0�"*%)� 0,8 
mm x 1,25 mm. 

3. 	�$%)�2�"% *"�+ /5�%*6�E��� 6�$% 4� , 5�#%4!5, 
��/,��%�+�# *�6�$� *� 4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),, 
/�$ 5�$"%0 �5�)�0 285, "� 4!5�"% 12. 

4. �� +�2�"�4!� 5�6"� 4!���� D%#� % 4!���� 0�!5%(� 
*"�+� /5�%*6�E��� !5��� ,!%4",!% �*"�+�: PM, X, 285. 

5. �5�%*6�E�� /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� %* !��-
+� 1. �6�# 5)�&�'� $,D�" )� $�4!�6%!% 0�!5%(, *"�+� /5�-
%*6�E��� "�$��D"�0 �$)�2�', *� 6�5%B%+�(%), % "�$*�5 
��'� �,+� 5�$% ,*%0�'� �!%4+�, +�� % *"�+ /5�%*6�E���, 
"�)+�4"%)� 15 $�"� �$ $�"� $�4!�62�'� �)�&�'�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. �6� 5)�&�'� 6�D% $�+ 4, %4/,'�"% ,4��6% %* ���"� 
15. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� , 
��/,��%(% �5/4+�), � "�)$,D� $� 1. B��5,�5� 2020. 
#�$%"�. 

7. �6� 5)�&�'� ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, 
��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 05/3.00/393-03-02/10 
1. B��5,�5� 2010. #�$%"�                      	%5�+!�5, 
��'� �,+�                           �5 ���
� '��
7�����5, 4.5. 

�� �4"�6, ���"� 16. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ 
$5�#�()�"%3 0�!��� (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02) % ���"� 190. ��+�"� � �/&!�0 
,/5�6"�0 /�4!,/+, (“��,D��"% #��4"%+ ��/,��%+� 
�5/4+�”, �5�) 13/02), $%5�+!�5 ��/,��%�+�# *�6�$� *� 
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1. 	�$)�2,)� 4� *"�+ ,6�*"%+� /5�$0�!� �$ $5�-
#�()�"%3 0�!��� �����&%C (���,$) ��4��+,, �4"%6��, 
“Malbašic company” $.�.�. ��'� �,+�, 4� /�4��6"%0 
4)�$%&!�0 , ,�. ��4��%"� ��4��&� �5. 1, ��'� �,+�. 

2. �"�+ ,6�*"%+� 4�4!�)% 4� �$ ��!%"%�"%3 ,4/5�6"%3 
4��6� MC ,!%4",!%3 ,",!�5 D%#� ���%+� 

, �*"���"�# 5�$"%0 �5�)�0 LII, $%0�"*%)� 0,8 
mm x 1,25 mm. 

3. 	�$%)�2�"% *"�+ ,6�*"%+� 6�$% 4� , 5�#%4!5, 
��/,��%�+�# *�6�$� *� 4!�"$�5$%*�(%), % 0�!5���#%),, 
/�$ 5�$"%0 �5�)�0 12, "� 4!5�"% 1. 

4. �� +�2�"�4!� 5�6"� 4!���� D%#� % 4!���� 0�!5%(� 
*"�+� ,6�*"%+� !5��� ,!%4",!% �*"�+�: MC, LII, 12. 

5. �6�*"%+ /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� %* !��+� 1. 
�6�# 5)�&�'� $,D�" )� $�4!�6%!% 0�!5%(, *"�+� ,6�*"%+� 
"�$��D"�0 �$)�2�', *� 6�5%B%+�(%), % "�$*�5 ��'� �,-
+� 5�$% ,*%0�'� �!%4+�, +�� % *"�+ ,6�*"%+�, "�)+�4"%)� 
15 $�"� �$ $�"� $�4!�62�'� �)�&�'�. 

6. �6� 5)�&�'� 6�D% $�+ 4, %4/,'�"% ,4��6% %* ���"� 
15. ��+�"� � +�"!5��% /5�$0�!� �$ $5�#�()�"%3 0�!��� , 
��/,��%(% �5/4+�), � "�)$,D� $� 14. $�(�0�5� 2019. 
#�$%"�. 

7. �6� 5)�&�'� ��)�6%C� 4� , “��,D��"�0 #��4"%+, 
��/,��%+� �5/4+�”. 
�5�): 05/3.00/393-08-03/09 
14. $�(�0�5� 2009. #�$%"�                   	%5�+!�5, 
��'� �,+�                            �5 ���
� '��
7�����5, 4.5. 

 
Уставни суд Босне и Херцеговине

Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија у
предмету број АП 864/07, рјешавајући апелацију Општине
Центар Сарајево, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 59. став 2. алинеја 2., члана 61. ст. 1. и 2. и
члана 64. став 1. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05 и 64/08), у
саставу:

- Миодраг Симовић, предсједник,

- Валерија Галић, потпредсједница,

- Сеада Палаврић, потпредсједница,

- Мато Тадић, судија и

- Крстан Симић, судија,

на сједници одржаној 24. јуна 2009. године  д о н и о  ј е

ОД Л У К У

О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усваја се апелација Општине Центар Сарајево.

Утврђује се повреда члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине.

Укида се Пресуда Врховног суда Федерације Босне и
Херцеговине број Рев-1285/05 од 18. јануара 2007. године.

Предмет се враћа Врховном суду Федерације Босне и
Херцеговине који је дужан да по хитном поступку донесе нову
одлуку у складу са чланом II/3.к) Устава Босне и Херцеговине.

Налаже се Врховном суду Федерације Босне и Херцеговине да
у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке обавијести
Уставни суд Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем
да се изврши ова одлука у складу са чланом 74. став 5. Правила
Уставног суда Босне и Херцеговине.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херце -
говине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херце -
говине”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном
гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е

I - Увод

1. Општина Центар Сарајево (у даљем тексту: апеланткиња),
коју заступа Правобранилаштво Општине Центар Сарајево,
поднијела је 22. марта 2007. године апелацију Уставном суду
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) против
Пресуде Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Врховни суд) број Рев-1285/05 од 18. јануара 2007. године.



II - Поступак пред Уставним судом 

2. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од
Врховног суда и Фехима Бичакчића затражено је 3. априла 2007.
године да доставе одговор на апелацију. 

3. Врховни суд је 13. априла 2007. године доставио одговор на
апелацију, а Фехим Бичакчић 19. априла 2007. године.

4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговор
Врховног суда и Фехима Бичакчића достављен је апеланткињи 2.
јуна 2009. године.

III - Чињенично стање

5. Чињенице предмета које произилазе из навода апелације и
докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин.

6. Пресудом Општинског суда у Сарајеву (у даљем тексту:
Општински суд) број П-1668/00 од 16. априла 2004. године
одбијен је тужбени захтјев Фехима Бичакчића (у даљем тексту:
тужилац). Наиме, тужилац је тражио да се утврди да је сопственик
пословног простора који се налази у улици Маршала Тита број 19,
површине 21,04 м², изграђеног на земљишту поближе означеном у
предметној пресуди. Такође је, слиједом тога, тражио да се
апеланткиња обавеже да призна и трпи да се тужилац на основу
ове пресуде укњижи као сопственик у земљишним књигама
Општинског суда. Такође је одбијен тужиочев алтернативно
постављени тужбени захтјев којим је тражио да се апеланткиња
обавеже да му исплати износ од 35.566 КМ са законском затезном
каматом, уз накнаду трошкова поступка. Даље, одбијена је
апеланткињина противтужба, односно захтјев којим је тражила да
се тужилац обавеже да јој накнади штету у виду измакле добити у
износу од 15.203 КМ са законском затезном каматом. Одређено је
да свака странка сноси своје трошкове поступка.

7. У образложењу пресуде Општински суд је навео да је у току
поступка утврђено да је Рјешењем Општинског секретаријата за
просторно уређење и стамбене послове број 07/31-374-557/93 од 12.
октобра 1993. године одређено да је заједничка просторија-смет-
љарник у улици Маршала Тита број 19, површине 5,30 м² изгубила
првобитну намјену, да носиоцима станарског права престаје право
коришћења те просторије и да се предметни сметљарник претвара
у пословни простор. При томе је одређено да су Сарајевостан и
Пословни фонд СО Центар Сарајево дужни да предметну просто-
рију уврсте у евиденцију пословних простора, да је оспособе за
обављање дјелатности, те да спроведу поступак издавања у закуп.
Даље, суд је навео да је закључком општинског начелника од 31.
децембра 1997. године предметни сметљарник додијељен тужиоцу
ради претварања у пословни простор. Такође је наведено да је
тужилац обавезан да код надлежног органа покрене поступак за
добијање одговарајућих сагласности за успостављање нове намјене
предметног простора. У вези с тим, суд је навео да је неспорно да је
тужилац на основу Уговора о додјељивању грађевинског земљишта
и Уговора о уређењу грађевинског земљишта уплатио износе од
2.104 ДЕМ и 6.312 ДЕМ, те износ од 660 ДЕМ за технички пријем.
Међутим, сходно мишљењу суда, извршене уплате не могу да буду
основ за стицање права својине на пословном простору зато што се
у конкретном случају не ради о исплати купопродајне цијене. Суд је
истакао да уплаћени новчани износи само потврђују спровођење
претварања сметљарника у пословни простор, те да ниједан доказ
не указује на то да је тужилац стекао право својине на том просто-
ру у смислу члана 23. Закона о својинскоправним односима
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 6/98 и
29/03).

8. Даље, суд је навео да је неоснован тужиочев захтјев за утвр-
ђивање права на основу грађења у смислу чл. 23, 24, 25. и 27. Закона
о својинскоправним односима будући да се у конкретном случају
радило о претварању већ постојеће заједничке просторије-сметљар-
ника у пословни простор. Наиме, суд је навео да је у току поступка
утврђено да се не ради о новом посебном дијелу зграде који је тужи-
лац изградио, већ о постојећем дијелу који је тужилац адаптацијом
претворио у пословни простор. У вези с тим, суд је истакао да при-
хвата налаз вјештака грађевинске струке да се ради о новоизграђе-
ном пословном простору, међутим, да то не може да се поистовјети
са новим и посебним дијелом зграде, већ може да се сматра само
пословним простором који је настао претварањем сметљарника као
заједничког дијела зграде у пословни простор. Суд је навео да је
неспорно да је тужилац својим радом и средствима извршио пре-
тварање сметљарника у пословни простор, али да је то урадио на
сопствени ризик зато што је знао да сва релевантна документација
гласи на апеланткињу. С обзиром на то да је пословни простор
изграђен на земљишту које се налази у друштвеној својини, те да је
изграђен на већ постојећем објекту, суд је закључио да у конкрет-
ном случају не могу да се примијене одредбе члана 27, као ни члана
29. Закона о својинскоправним односима.

9. Сем тога, суд је навео да је чланом 8. Одлуке о претварању
заједничких просторија у стамбеним зградама у пословне просто-
рије (“Службене новине Града Сарајева”, број 22/89) одређено да
је СИЗ становања Града Сарајева дужан да уведе пословне про-
сторије у евиденцију пословног простора којим располаже носи-

лац права располагања, да га оспособи за обављање дјелатности у
складу са Одлуком о распореду пословних дјелатности Општине
Центар и да спроведе поступак за издавање у закуп. Суд је навео
да је, у складу са наведеном одлуком, тужиоцу понуђено да закљу-
чи уговор о закупу са апеланткињом, али да је тужилац то одбио
сматрајући се сопствеником предметног пословног простора.
Такође, суд се позвао на одредбе члана 16а Закона о промету непо-
кретности којима је прописано да станови и пословне просторије
као посебни дијелови зграда у друштвеној својини не могу да се
преносе, отуђују, замјењују и да се на други начин располаже
њима ако су прибављени у друштвену својину на основу Закона о
национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта. 

10. У погледу алтернативно постављеног тужбеног захтјева
који се односи на средства уложена у претварање сметљарника у
пословни простор у износу од 35.515,85 КМ, суд је навео да тај
захтјев не може да буде предмет ове, већ неке друге парнице.
Наиме, будући да апеланткиња, која има право располагања на
непокретности, не тражи предају у посјед, а да тужилац који је
уложио средства у пословни простор тај простор држи у посједу и
несметано користи, суд је навео да у овом моменту не може да се
говори о стицању без основа на апеланткињиној страни. При томе
је суд истакао да је одредбама члана 215. Закона о облигационим
односима прописано да корисни и неопходни трошкови могу да се
накнаде до износа који представља увећање вриједности само у
моменту враћања. Што се тиче апеланткињиног противтужбеног
захтјева за исплату закупнине, суд је навео да у конкретном слу-
чају нису испуњени услови за подношење противтужбе у смислу
члана 74. став 1. Закона о парничном поступку, те да је против-
тужбени захтјев због тога неоснован.

11. Против првостепене пресуде тужилац је изјавио жалбу
Кантоналном суду у Сарајеву (у даљем тексту: Кантонални суд)
који је Пресудом број Гж-1128/04 од 5. јула 2005. године жалбу
одбио и потврдио првостепену пресуду. У образложењу пресуде
Кантонални суд је навео да је првостепени суд правилно поступио
када је одбио тужиочев тужбени захтјев за утврђивање права
својине на основу грађења у смислу одредби чл. 23, 24, 25. и 27.
Закона о својинскоправним односима будући да се у конкретном
случају ради о претварању већ постојеће заједничке просторије-
сметљарника у пословни простор. Кантонални суд је истакао да је
првостепени суд правилно закључио да се не ради о новом посеб-
ном дијелу зграде који је тужилац изградио, већ о постојећем
дијелу који је тужилац адаптацијом претворио у пословни про-
стор. Даље, Кантонални суд је навео да је првостепени суд пра-
вилно примијенио одредбе члана 8. Одлуке о претварању зајед-
ничких просторија у стамбеним зградама у пословне просторије,
као и одредбе члана 16а Закона о промету непокретности. Такође,
Кантонални суд је навео да је првостепени суд правилно поступио
када се позвао на одредбе члана 215. Закона о облигационим одно-
сима и одбио тужиочев алтернативно постављени тужбени захтјев
за исплату уложених средстава будући да тужилац и даље користи
предметни пословни простор, а да апеланткиња не тражи његову
предају у посјед.

12. Врховни суд је, међутим, одлучујући о тужиочевој реви-
зији против другостепене пресуде, донио Пресуду број Рев-
1285/05 од 18. јануара 2007. године којом је ревизија дјелимично
уважена, па су нижестепене пресуде преиначене тако што је утвр-
ђено да је тужилац сопственик пословног простора, што је апе-
ланткиња дужна да призна и трпи. У преосталом дијелу ревизија
је одбијена. У образложењу пресуде Врховни суд је навео да је на
основу спроведених доказа неспорно утврђено да је апеланткиња
рјешењем од 12. октобра 1993. године претворила сметљарник у
пословни простор, те да је 1997. године предметни сметљарник
додијељен тужиоцу ради претварања у пословни простор. Даље,
суд је навео да је утврђено да је тужилац уплатио све радове и
дозволе (иако се апеланткиња водила као инвеститор), те да је
вјештачењем утврђено да је тужилац уплатио износ од 35.566 КМ
за извођење радова око новоизграђеног пословног простора. При
оваквом стању ствари, Врховни суд је навео да је тужиочев туж-
бени захтјев основан “јер је тужилац као савјестан градитељ гра-
ђењем у туђој згради и на земљишту у својини тужене и уз сагла -
сност тужене као сопственика земљишта и зграде (члан 27. став 1.
Закона о својинскоправним односима) саградио од свог мате-
ријала и својим средствима нову ствар (члан 25. став 1. Закона о
својинскоправним односима)”. Сем тога, Врховни суд је навео да
основаност тужиочевог тужбеног захтјева произилази и из одред-
бе члана 2. Закона о својини на дијеловима зграда који предвиђа
да грађанин може да има у својини посебан дио зграде. С обзиром
на то да из земљишнокњижног улошка произилази да ова зграда
није уписана, суд је навео да нема услова за укњижбу овог послов-
ног простора у земљишним књигама зато што би досуђењем тог
дијела тужбеног захтјева одлука била неизвршива.

IV - Апелација

а) Наводи из апелације 

13. Апеланткиња се жали на то да јој је оспореном одлуком
повријеђено право на правично суђење из члана II/3.е) Устава
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Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту:
Европска конвенција) и право на имовину из члана II/3.к) Устава
Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску кон-
венцију. Апеланткиња наводи да члан 27. став 1. Закона о својин-
скоправним односима регулише стицање права на земљишту на
ком је изграђен грађевински објекат, те да је Врховни суд погре -
шно примијенио материјално право када се позвао на те одредбе и
удовољио тужиочевом тужбеном захтјеву за утврђење права
својине на предметном пословном простору.

б) Одговор на апелацију

14. У одговору на апелацију Врховни суд је навео да су нео -
сновани апеланткињини наводи о повреди њеног права на имови-
ну, те да Врховни суд и даље остаје при разлозима наведеним у
образложењу Пресуде број Рев-1285/05 од 18. јануара 2007. годи-
не.

15. У одговору на апелацију тужилац је навео да је Пресуда
Врховног суда број Рев-1285/05 од 18. јануара 2007. године пра-
вилна и законита, те предлаже да Уставни суд предметну апела-
цију одбије као неосновану.

V - Релевантни прописи

16. У Закону о својинскоправним односима (“Службене нови-
не Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 6/98 и 29/03) релевантне
одредбе гласе:

Члан 23.

Право својине стиче се по самом закону, на основу правног
посла, одлуком надлежног органа и насљеђивањем.

Члан 24.

По самом закону право својине се стиче стварањем нове ства-
ри, спајањем, мијешањем, грађењем на туђем земљишту,
одвајањем плодова, одржајем, стицањем од несопственика, окупа-
цијом и у другим случајевима одређеним законом.

Члан 25.

(1) Лице које од свог материјала својим радом изради нову
ствар стиче на њу право својине.

[...]

Члан 27.

(1) Лице које изгради грађевински објекат трајне намјене на
земљишту на ком други има право својине (градитељ) стиче право
својине и на земљиште на ком је изграђен грађевински објекат, као
и на земљиште које је неопходно за његову употребу, ако није
знало нити је могло да зна да гради на туђем земљишту, а соп-
ственик земљишта је знао за изградњу и није се одмах успроти-
вио.

[...]

VI - Допустивост

17. У складу са чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини.

18. Уставни суд, прије свега, подсјећа да апеланткиња као
носилац јавне власти не ужива заштиту права загарантованих
одредбама Европске конвенције и њених протокола који регулишу
однос јавне власти и појединаца и пружају појединцима заштиту
људских права и основних слобода у односу са јавном влашћу.
Међутим, Уставни суд се позива на свој став установљен у Одлуци
број АП 39/03 од 27. фебруара 2004. године у којој је закључено да
Европска конвенција пружа минимум заштите у погледу људских
права и основних слобода док Устав Босне и Херцеговине даје
ширу заштиту, те да, сходно члану VI/3.б) Устава Босне и
Херцеговине, свако ко је био странка у одређеном поступку и ко
има пресуду било ког суда за коју сматра да су му њоме повријеђе-
на права може да поднесе апелацију Уставном суду. У цитираној
одлуци је, сем наведеног, закључено да државни органи и јавна
власт као учесници судских поступака уживају гаранције права на
правичан поступак и права на имовину из члана II/3.е) и к) Устава
Босне и Херцеговине. Имајући у виду наведено, Уставни суд ће да
испита наводе апелације у односу на апеланткињино уставно
право на правично суђење и право на имовину из члана II/3.е) и к)
Устава Босне и Херцеговине.

19. У складу са чланом 16. став 1. Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресу-
де, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјело-
творни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлу-
ку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

20. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је
Пресуда Врховног суда број Рев-1285/05 од 18. јануара 2007. годи-

не против које нема других дјелотворних правних лијекова могу-
ћих према закону. Затим, оспорену пресуду апеланткиња је при-
мила 30. јануара 2007. године, а апелација је поднесена 22. марта
2007. године, тј. у року од 60 дана како је прописано чланом 16.
став 1. Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и
услове из члана 16. ст. 2. и 4. Правила Уставног суда зато што није
очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други фор-
мални разлог због ког апелација није допустива. 

21. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16. ст. 1, 2. и 4. Правила Уставног суда,
Уставни суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у
погледу допустивости.

VII - Меритум

22. Апеланткиња сматра да јој је оспореном одлуком
Врховног суда повријеђено право на правично суђење и право на
имовину из чл. II/3.е) и II/3.к) Устава Босне и Херцеговине.

Право на имовину

23. Члан II/3.к) Устава Босне и Херцеговине у релевантном
дијелу гласи: 

Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и слободе из става 2. овог члана, што укључује:

[…]

к) Право на имовину.

24. Приликом разматрања да ли је повријеђен члан II/3.к)
Устава Босне и Херцеговине, Уставни суд, прије свега, мора да
утврди да ли апеланткиња има “имовину” у смислу члана II/3.к)
Устава Босне и Херцеговине. Имајући у виду да је апеланткиња
сопственик спорног пословног простора, Уставни суд сматра да
предметни пословни простор, без сумње, представља апелантки-
њину имовину која ужива заштиту из члана II/3.к) Устава Босне и
Херцеговине. 

25. Даље, Уставни суд запажа да је оспореном пресудом
Врховног суда утврђено да је тужилац постао сопственик пред-
метног пословног простора, што је апеланткиња дужна да призна
и трпи, те да се таквом одлуком, несумњиво, умијешало у апелан-
ткињину имовину. С обзиром на то, за Уставни суд остаје да одго-
вори на сљедећа питања: (а) да ли је мијешање предвиђено зако-
ном, (б) да ли мијешање служи законитом циљу у јавном интере-
су и (ц) да ли је мијешање пропорционално циљу, тј. да ли успо-
ставља правичну равнотежу између апеланткињиног права и
општег јавног интереса.

26. У вези са првим питањем, Уставни суд запажа да је
Врховни суд своју одлуку засновао на одредбама члана 25. став 1.
и члана 27. став 1. Закона о својинскоправним односима. Уставни
суд подсјећа да је одредбама члана 25. став 1. наведеног закона
прописано да лице које од свог материјала својим радом изради
нову ствар стиче право својине на тој ствари. Даље, да је
одредбама члана 27. став 1. истог закона прописано да лице које
изгради грађевински објекат трајне намјене на земљишту на ком
други има право својине стиче право својине и на земљишту на
ком је изграђен грађевински објекат и на земљишту које је
неопходно за његову употребу, ако није знало нити је могло да зна
да гради на туђем земљишту, а сопственик земљишта је знао за
изградњу и није се одмах успротивио. Из наведеног јасно
произилази да се члан 25. став 1. Закона о својинскоправним
односима односи на стицање права својине на новој израђеној
ствари, а у конкретном случају ради се о адаптацији већ постојеће
непокретности ради промјене намјене, како је то утврдио редовни
суд, што не може да се сматра новом ствари. С друге стране,
одредбе чл. 27, 28. и 29. наведеног закона се односе на стицање
права својине на непокретностима. Наиме, наведене одредбе
регулишу стицање права својине грађењем на туђем земљишту,
што укључује земљиште и грађевинске објекте, али под
одређеним условима који се тичу савјесности лица које гради
грађевински објекат и понашања сопственика земљишта на ком се
гради такав објекат. У вези с тим, Уставни суд сматра да је у
конкретном случају неспорно да је тужилац знао да реновира
предметни пословни простор који је апеланткињина својина, што
значи да није испуњен услов савјесности. С друге стране,
апеланткиња није предузимала никакве радње усмјерене против
такве градње искључиво зато што је као сопственик објекта и
земљишта својим актом дозволила тужиоцу да предметни
сметљарник приведе намјени у складу са одлуком о претварању
тог простора у пословни простор. Имајући у виду наведено,
Уставни суд сматра да је Врховни суд произвољно примијенио
одредбе члана 25. став 1. и члана 27. став 1. Закона о
својинскоправним односима када је утврдио да је у складу с тим
тужилац стекао право својине на предметном пословном простору
чиме је апеланткињу лишио њене имовине. С обзиром на то,
Уставни суд сматра да мијешање у апеланткињину имовину није
извршено “у складу са законом”, па остали аспекти члана II/3.к)
Устава Босне и Херцеговине нису релевантни, те их Уставни суд
неће разматрати.
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27. На основу изложеног, Уставни суд закључује да је оспоре-
ном пресудом Врховног суда у конкретном случају прекршено
апеланткињино право на имовину из члана II/3.к) Устава Босне и
Херцеговине.

Остали наводи

28. С обзиром на закључак у погледу повреде члана II/3.к)
Устава Босне и Херцеговине, Уставни суд сматра да није потребно
да се посебно разматрају наводне повреде члана II/3.е) Устава
Босне и Херцеговине.

VIII - Закључак

29. Уставни суд сматра да постоји кршење права на имовину
из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине када је судска одлука,
која је основ мијешања у апеланткињину имовину, заснована на
произвољној примјени материјалног права.

30. На основу члана 61. ст. 1. и 2. и члана 64. став 1. Правила
Уста вног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлу-
ке. 

31. Сходно члану VI/4. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

Предсједник 
Уставног суда БиХ,

Др Миодраг Симовић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија у
предмету број АП 585/07, рјешавајући апелацију Славице
Вујмиловић, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 59. став 2. алинеја 2., члана 61. ст. 1. и 2.
Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:

- Миодраг Симовић, предсједник, 

- Валерија Галић, потпредсједница,

- Сеада Палаврић, потпредсједница,

- Крстан Симић, судија и

- Мирсад Ћеман, судија,

на сједници одржаној 11. новембра 2009. године,  д о н и о  ј е

ОД Л У К У

О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усваја се апелација Славице Вујмиловић.

Утврђује се повреда члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине
и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права
и основних слобода у односу на доношење одлуке у разумном
року у предмету који је окончан Пресудом Окружног суда у Бањој
Луци број 011-0-Гж-09-000269 од 29. маја 2009. године.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херце -
говине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херце -
говине”, “Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службе -
ном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л о ж е њ е

I - Увод

1. Славица Вујмиловић (у даљем тексту: апеланткиња) из
Бање Луке поднијела је 6. фебруара 2007. године пријаву
Комисији за људска права при Уставном суду Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Комисија). Апеланткиња је затра-
жила заштиту због дугог вођења поступка у Основном суду у
Бањој Луци (у даљем тексту: Основни суд) у предметном поступ-
ку поднесеном ради накнаде штете. На основу члана 5.
Споразума, а у складу са чланом XIV Анекса 6 Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини, који су стране потписа-
ле 25. септембра 2003. године (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број 35/03), Комисија је 14. фебруара 2007. године
наведену пријаву доставила Уставном суду Босне и Херце говине
(у даљем тексту: Уставни суд). Пријава је регистрована под бројем
АП 585/07. Апеланткиња је 3. августа 2007. године на тражење
Уставног суда допунила/прецизирала апелацију. 

II - Поступак пред Уставним судом 

2. На основу члана 22. став 1. Правила Уставног суда, од
Основног суда је 5. јуна 2009. године затражено да достави одго-
вор на апелацију и спис број П 3211/97. Уставни суд је 12. августа
2009. године затражио спис и од Окружног суда у Бањој Луци (у
даљем тексту: Окружни суд).

3. Основни суд је доставио одговор на апелацију 22. јуна 2009.
године, те је, у вези са траженим списом, обавијестио Уставни суд
да је у међувремену донесена првостепена пресуда и да се пред-
мет налази у Окружном суду ради одлучивања о жалби тужене.
Међутим, Окружни суд је 25. августа 2009. године обавијестио
Уставни суд да је одлучио о жалби, те да је Основном суду доста -

вљен цијели спис. Основни суд је 12. септембра 2009. године
Уставном суду доставио тражени спис.

4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговор
на апелацију достављен је апеланткињи 20. октобра 2009. године. 

III - Чињенично стање

5. Чињенице предмета које произилазе из апеланткињиних
навода и докумената предочених Уставном суду могу да се суми-
рају на сљедећи начин.

6. Апеланткиња је 26. децембра 1997. године Основном суду
поднијела тужбу против “Крајина-осигурања” д.д. Бања Лука (у
даљем тексту: првотужени), Републике Српске, које заступа
Републичко војно правобранилаштво (у даљем тексту: друготуже-
на), Општине - Града Бања Лука, коју заступа Републичко јавно пра-
вобранилаштво (у даљем тексту: трећетужена), ДП “Matex” (у
даљем тексту: четвртотужени) и Ђоке Станчевића (у даљем тексту:
петотужени). Апеланткиња је поднијела тужбу ради накнаде штете
проузроковане саобраћајном несрећом коју је скривио петотужени.

7. Основни суд је након подношења тужбе па до доношења пре-
суде заказао пет рочишта. На рочишту од 24. октобра 2008. године
Основни суд је закључио главну расправу. Основни суд је прву про-
цесну радњу предузео 13. јуна 2006. године, те је доставио тужбу на
одговор туженима. Прво рочиште за главну расправу суд је заказао
за 9. октобар 2007. године. Међутим, оно је одложено због неуре-
дног достављања за четвртотуженог. На рочиштима од 14. новембра
2007. године и 4. јуна 2008. године суд је констатовао да је апелан-
ткиња повукла тужбу у односу на трећетужену и четвртотуженог.
Такође, суд је одредио медицинско вјештачење, па је апеланткињу
обавезао да уплати на депозит суда износ од 400,00 КМ на име
медицинског вјештачења. Суд је 15. новембра 2007. године и 11.
априла 2008. године ван рочишта донио рјешење којим је одредио
медицинско вјештачење у овој правној ствари које ће да изврше
вјештаци др Драгољуб Ећим и др Драган Данелишен. Такође је
наложио апеланткињи да уреди тужбу тако да тачно наведе адресу
трећетуженог. Рочиште заказано за 21. август 2008. године суд је
одгодио због коришћења годишњих одмора, а рочиште заказано за
22. септембар 2008. године је одложио како би се прибавили докази
које је на припремном рочишту предложила првотужена (службена
забиљешка о саобраћајној несрећи, цртеж лица мјеста и фото-доку-
ментација, налаз и мишљење вјештака саобраћајне струке и кри-
вични спис К-483/97). Суд је на рочишту одржаном 24. октобра
2008. године, након што је спровео доказни поступак, остварио
увид у кривични спис суда број К-483/97, налаз и мишљење вје -
штака медицинске струке и исправе сачињене о саобраћајној несре-
ћи, закључио главну расправу, а пресуду израдио 24. новембра 2008.
године. 

8. Пресудом Основног суда број П-3211/97 од 24. новембра
2008. године дјелимично је усвојен апеланткињин тужбени захтјев,
а друготужена и петотужени су обавезани да апеланткињи на име
накнаде штете солидарно исплате износе поближе наведене у изре-
ци првостепене пресуде. У преосталом дијелу тужбени захтјев
преко досуђеног износа и захтјев за накнаду трошкова у односу на
ове тужене одбијен је као неоснован. У односу на првотужену туж-
бени захтјев је у цијелости одбијен као неоснован. У односу на тре-
ћетужену и четвртотуженог утврђено је да је тужба повучена.

9. Пресудом Окружног суда број 011-0-Гж-09-000269 од 29.
маја 2009. године жалба друготужене је одбијена и потврђена је
наведена пресуда Основног суда у оспореном досуђујућем дијелу
одлуке о тужбеном захтјеву. 

IV - Апелација

а) Наводи из апелације 

10. Апеланткиња у апелацији наводи да поступак пред
Основним судом у предметном спору траје дуже од десет година.
Истиче да јој је повријеђено право на суђење у разумном року као
један од основних принципа правичног суђења из члана II/3.е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвен-
ције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тек-
сту: Европска конвенција). 

б) Одговор на апелацију

11. У одговору на апелацију Основни суд је навео да је у овом
пре дмету донио пресуду 24. новембра 2008. године, те да се предмет
налази у Окружном суду ради одлучивања о жалби друготужене.

12. Окружни суд је у одговору на апелацију навео да је спис
прво степеног суда достављен овом суду 11. маја 2005. године како
би ријешио о жалби друготужене против пресуде Основног суда.
Такође је навео да је 29. маја 2009. године донио пресуду поводом
жалбе друготужене којом је жалбу одбио и потврдио првостепену
пресуду у досуђујућем дијелу одлуке о тужбеном захтјеву. Након
доношења другостепене одлуке, одлука је достављена странкама.
Такође, спис и другостепена одлука су достављени првостепеном
суду.

V - Релевантни прописи

13. У Закону о парничном поступку (“Службени лист СФРЈ”,
бр. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и
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35/91, те “Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/93, 14/94
и 32/94) релевантне одредбе гласе:

Члан 10.

Суд је дужан да настоји да се поступак спроведе без одуго-
влачења и са што мање трошкова и да онемогући сваку злоупо-
требу права која странкама припадају у поступку.

14. У Закону о парничном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 58/03, 85/03 и 74/05) релевантне одредбе
гласе:

Члан 10.

Суд је дужан да поступак спроведе без одуговлачења и са што
мање трошкова и да онемогући сваку злоупотребу права која
странкама припадају у поступку.

Члан 69.

Тужба са прилозима се доставља туженом на одговор у року
од 30 дана од дана пријема исправне и потпуне тужбе у суду. 

VI - Допустивост

15. У складу са чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини.

16. У складу са чланом 16. став 1. Правила Уставног суда, Уста -
вни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде,
односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјелотворни
правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у року од 60
дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о
посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

17. У конкретном случају апеланткиња се обратила Уставном
суду због тога што није донесена одлука у разумном року у
поступку у ком су, у вријеме трајања поступка пред Уставним
судом, окончани поступци у Основном суду и Окружном суду, а
поводом жалбе друготужене на првостепену пресуду. Иако је под-
несена прије него што је предметни поступак окончан, сходно
члану 16. став 3. Правила Уставног суда, апелација је допустива
због тога што Уставни суд може изнимно да разматра апелацију и
када нема одлуке надлежног суда, уколико апелација указује на
озбиљна кршења права и основних слобода које штите Устав
Босне и Херцеговине или међународни документи који се
примјењују у Босни и Херцеговини. Коначно, апелација испуњава
и услове из члана 16. ст. 1, 2. и 4. Правила Уставног суда, јер није
очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други фор-
мални разлог због ког апелација није допустива. 

18. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16. ст. 1, 2. и 4. Правила Уставног суда,
Уставни суд закључује да предметна апелација испуњава услове у
погледу допустивости.

VII - Меритум

19. Апеланткиња сматра да јој је због неразумно дугог трајања
парничног поступка пред Основним судом, који је покренула ради
накнаде штете, повријеђено право на правично суђење из члана
II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске
конвенције. 

Члан II/3.е) Устава Босне и Херцеговине гласи:

Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и слободе из става 2. овог члана, што укључује:

[...]

е) Право на правично саслушање у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези са кривичним поступком. [...]

Члан 6. став 1. Европске конвенције у релевантном дијелу
гласи:

Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или осно-
ваности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има
право на правично суђење и јавну расправу у разумном року. [...]

Суђење у разумном року

а) Релевантни принципи

20. Сходно конзистентној пракси Европског суда за људска
права (у даљем тексту: Европски суд) и Уставног суда, разумност
дужине трајања поступка мора да се оцијени у свјетлу околности
појединог предмета. При томе мора да се води рачуна о крите-
ријумима успостављеним судском праксом Европског суда, а
нарочито о сложености предмета, понашању страна у поступку и
надлежног суда или других јавних власти, те о значају који кон-
кретна правна ствар има за апеланта (види Европски суд, Микулић
против Хрватске, апликација број 53176/99 од 7. фебруара 2002.
године, Извјештај број 2002-I, став 38).

Период који се узима у обзир

21. Апеланткиња је 26. децембра 1997. године у Основном суду
покренула поступак ради накнаде штете. Поступак је у вријеме

трајања поступка пред Уставним судом окончан Пресудом
Окружног суда број 011-0-Гж-09-000269 од 29. маја 2009. године.
Дакле, поступак је у овом предметном случају трајао пуних 11 годи-
на. 

б) Анализа разумности трајања поступка

22. У конкретном случају се ради о парничном поступку ради
накнаде штете који нема никаквих специфичности због којих би
се закључило да је посебно сложен. Основни суд је апеланткињи-
ну тужбу од 1997. године доставио туженима на одговор тек у јуну
2006. године, иако је, сходно релевантним одредбама члана 69.
Закона о парничном поступку (у даљем тексту: ЗПП), био дужан
да у року од 30 дана достави исправну и потпуну тужбу на одго-
вор туженима. Надлежном суду је, дакле, требало шест, односно
три године након ступања на снагу новог ЗПП да тужбу достави
на одговор туженима. Потпуни изостанак било какве процесне
активности поводом предметне тужбе у периоду од подношења
тужбе до достављања тужбе на одговор не може да оправда неак-
тивност суда пуних девет година. Основни суд није доставио одго-
вор на апелацију, с обзиром на то да није био у посједу списа, али
из даљег тока поступка Уставни суд закључује да нису постојале
никакве околности које би оправдале овако дуго непоступање
суда. Дакле, никакве процесне радње нису предузимане у периоду
од подношења тужбе до јуна 2006. године, када је тужба достав-
љена на одговор туженима. С друге стране, Уставни суд није могао
да закључи да је апеланткиња на било који начин допринијела
дужини поступка у конкретном случају. Уставни суд закључује да
нема никаквог оправдања за неактивност, односно за непредузи-
мање нити једне радње Основног суда пуних девет година. Даље,
Основном суду је требало преко 10 година да донесе мериторну
одлуку о апеланткињиној тужби ради накнаде штете. Уставни суд
запажа да је Окружни суд, након што му је првостепени спис
достављен 11. маја 2009. године, одлуку о жалби донио 29. маја
2009. године. Дакле, то показује да је Окружни суд поступао ажур-
но, те да није допринио одуговлачењу поступка. Одуговлачење
поступка може у потпуности да се стави на терет понашању
Основног суда.

23. Имајући у виду изнесену оцјену сваког од елемената који
су предмет разматрања у контексту оцјене разумности трајања
дужине поступка, те узимајући у обзир и значај који исход тог
поступка има за апеланткињу, затим понашање надлежног прво-
степеног суда, Уставни суд закључује да је повријеђено апелан-
ткињино право на суђење у разумном року из члана II/3.е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције.

VIII - Закључак

24. Уставни суд закључује да постоји повреда права на прави-
чан поступак у односу на право на доношење одлуке у разумном
року као сегменту права на правично суђење из члана II/3.е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвен-
ције. Наиме, ова повреда се огледа у томе што свеукупно трајање
поступка може да се стави на терет Основном суду, те што тај суд
није дао разлоге који би могли да се сматрају разумним и објек-
тивним оправдањем за овако дуго трајање поступка, посебно
имајући у виду чињеницу да је првостепена одлука донесена
након пуних 10 година.

25. На основу члана 61. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке. 

26. Сходно члану VI/4. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

Предсједник 
Уставног суда БиХ,

Др Миодраг Симовић, с.р.

Координациони одбор врховних институција 

за ревизију

На основу члана 46. став 6. Закона о ревизији институ-
ција БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 12/06), Коорди -
национи одбор врховних институција за ревизију, на 53.
сједници,  д о н и о  ј е

ОД Л У К У

О ФИНАНСИРАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА 

ВРХОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ 

ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се начин финансирања
Координационог одбора врховних институција за ревизију
(у даљем тексту: Координациони одбор) за 2010. годину
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Члан 2.

(1) На име трошкова Координационог одбора за 2010.
годину утврђен је износ од 120.000,00 КМ.

(2) Финансирање Координационог одбора сносе инсти-
туције за ревизију, и то:

а) Канцеларија за ревизију институција Босне и
Херцеговине - 70.000,00 КМ,

б) Уред за ревизију институција у Федерацији Босне и
Херцеговине - 25.000,00 КМ, и

ц) Главна служба за ревизију јавног сектора Републике
Српске - 25.000,00 КМ.

(3) Институције из става (2) т. б) и ц), уплату средстава
вршиће квартално, у једнаким износима.

Члан 3.

Предсједавајући Координационог одбора посебним
актом одређује висину и намјену средстава из члана 2. став
(1) ове одлуке, у складу са инструкцијама Министарства
финансија и трезора Босне и Херцеговине и Програмом
рада Координационог одбора.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима
ентитета.

Број: 12-16-1-4/2010 Предсједавајући
17. фебруара 2010. године Координационог одбора,
Сарајево Миленко Шего, с.р.
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