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1854
На основу чл. 80. и 81. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), члана 15. став 1. т. г) и ж) и члана 43. став
2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ

Језик
српског народа

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

“Члан 12а.
(1) У министарству се може као посебна организациона јединица основати Јединица за интерну ревизију, уколико су испуњени услови прописани Законом о интерној ревизији у јавном сектору Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 17/08).
(2) У случају када нису испуњени законом прописани
услови за оснивање организационе јединице из става 1.
овог члана, потребно је у правилнику систематизовати једно радно мјесто интерни ревизор.”.

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О НАЧЕЛИМА ЗА
УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ
РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКИМ ОРГАНИМА
УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 7.
Послије Одјељка 2: “Услови за оснивање унутрашњих
организационих јединица” додаје се нови члан 12б., који
гласи:

Члан 1.
У Уредби о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима
управе Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 18/09) у члану 4. у ставу 2. ријечи: “или сектори” бришу се, послије ријечи: “управама” ријеч: “и” брише се и додаје запета, а послије ријечи: “организацијама”
додају се ријечи: “и службама”.
У ставу 4. послије ријечи: “одјељење” брише се запета
и додаје ријеч: “и”, а ријечи: “и група” бришу се.

“Члан 12б.
(1) Поред општих услова предвиђених овом уредбом, за
оснивање основних организационих јединица потребно је:
а) за оснивање ресора као основне организационе јединице најмање десет извршилаца, укључујући и руководиоца ресора и
б) за оснивање сектора као основне организационе јединице најмање десет извршилаца, укључујући и руководиоца сектора.
(2) Изузетно, због специфичности и сложености послова, Влада може приликом давања сагласности на правилник републичких органа управе одредити за оснивање
основних организационих јединица и мањи број извршилаца од утврђеног броја из става 1. овог члана, али не мање од пет.
(3) Основне организационе јединице које се оснивају
са мањим бројем извршилаца од седам не могу у свом саставу имати унутрашње организационе јединице (одјељења или одсјеке).”.

Члан 2.
У члану 5. у ставу 2. ријечи: “министарства или” бришу се.
Став 3. брише се.
Члан 3.
У члану 6. у ставу 2. ријечи: “основати групу, а изузетно одсјек или одјељење” замјењују се ријечима: “изузетно
основати одсјек или одјељење”.
Члан 4.
У члану 7. став 2. мијења се и гласи:
“Изузетно, у министарствима у којима није основан ресор за одређену област може се основати одјељење, а у републичким управама и републичким управним организацијама одјељење или одсјек, уколико су испуњени услови
прописани за њихово оснивање.”.
Члан 5.
Члан 9. брише се.
Члан 6.
Послије члана 12. додаје се нови члан 12а., који гласи:

Члан 8.
У члану 13. у ставу 1. тачка а) брише се.
У тачки б) ријеч: “шест” замјењује се ријечју: “пет”, а
послије ријечи: “руководиоца одјељења” брише се запета и
додаје ријеч: “и”.
У тачки в) ријеч: “четири” замјењује се ријечју: “три”,
а ријеч: “и” на крају текста брише се и додаје тачка.
Тачка г) брише се.
Досадашње т. б) и в) постају т. а) и б).
Члан 9.
У члану 18. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “и сектором
као основним организационим јединицама” замјењују се
ријечима: “као основном организационом јединицом”.
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Т. в) и е) бришу се.
У тачки д) послије ријечи: “одјељења” брише се запета
и додаје ријеч: “и”.
Досадашње т. г), д) и ђ) постају в), г) и д).
Послије става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
“(3) Јединицом за интерну ревизију као посебном организационом јединицом руководи руководилац Јединице за
интерну ревизију.”.
Члан 10.
У члану 20. ријечи: “односно сектором” и запета бришу се.
Члан 11.
У члану 26. ријечи: “начелник сектора” и запета бришу
се, послије ријечи: “начелник одјељења” брише се запета и
додаје ријеч: “и”, а ријечи: “и руководилац групе” бришу се.
Члан 12.
Послије члана 33. додаје се нови члан 33а), који гласи:
“33а)
Ова уредба примјењује се и на запослене у стручним
службама Владе Републике Српске.”.
Члан 13.
Републички органи управе дужни су да своје правилнике ускладе са овом уредбом у року од 60 дана од дана
њеног ступања на снагу.
Члан 14.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2323/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1855
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске” број
118/08), а у вези са чланом 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник
Републике Српске” бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е
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Рогатица ..........................................................20.089,68,
Сребреница .....................................................24.352,77,
Хан Пијесак ....................................................20.564,68,
Чајниче............................................................ 25.864,69,
Шековићи ........................................................26.236,11,
Шипово ...........................................................22.789,70.
Изразито неразвијене општине
Берковићи .......................................................26.983,33,
Вукосавље .......................................................29.944,44,
Источни Дрвар ............................................... 27.044,44,
Источни Мостар .............................................29.252,82,
Источни Стари Град ......................................28.744,44,
Језеро ...............................................................30.941,67,
Калиновик .......................................................26.644,44,
Крупа на Уни ..................................................28.516,66,
Купрес .............................................................25.444,44,
Ново Горажде ................................................. 26.536,13,
Осмаци ............................................................29.344,44,
Оштра Лука .................................................... 28.366,66,
Петровац ......................................................... 25.975,00,
Рудо .................................................................28.633,37,
Трново .............................................................26.377,72.
III
Средства из ове одлуке исплатиће се са конта 481300 трансфери неразвијеним општинама у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе (организациони код
1141001), за период 1. јануар - 31. октобар 2011. године, у
износу од 837.500,00 КМ.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2315/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

ОД Л У КУ
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ НЕРАЗВИЈЕНИМ
И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ОПШТИНАМА

I
Овом одлуком одобрава се исплата новчане помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, у износу
од 837.500,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се како
слиједи:
Неразвијене општине
Братунац ..........................................................27.436,11,
Власеница .......................................................24.802,78,
Доњи Жабар ....................................................17.115,28,
Кнежево ...........................................................26.536,11,
Костајница ......................................................21.802,77,
Котор Варош ...................................................23.386,11,
Лопаре .............................................................25.102,77,
Љубиње ...........................................................22.789,69,
Невесиње ........................................................23.314,68,
Пелагићево ......................................................18.890,28,
Петрово ...........................................................25.936,11,
Рибник .............................................................21.739,68,

1856
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЈЕДИНИЦАМА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА

I
Овом одлуком одобрава се новчана помоћ јединици локалне самоуправе у ванредној ситуацији, општини Чајниче, за санацију оштећеног објекта и стварању безбједних
услова за живот и рад грађана на угроженом подручју, у
износу од 5.000,00 КМ.
II
Новчана помоћ из тачке I ове одлуке исплатиће се са
конта 481300 - трансфери јединицама локалне самоуправе у
ванредним ситуацијама, у оквиру Министарства управе и
локалне самоуправе (организациони код 1141001), за период 1. јануар - 31. октобар 2011. године, у износу од 5.000,00
КМ.
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III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2320/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1857
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЈЕДИНИЦАМА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА

I
Овом одлуком одобрава се новчана помоћ јединици локалне самоуправе у ванредној ситуацији, општини Љубиње, за хитне интервенције током вођења активности спасавања људи и материјалних добара угрожених пожаром, у
износу од 10.000,00 КМ.
II
Новчана помоћ из тачке I ове одлуке исплатиће се са
конта 481300 - трансфери јединицама локалне самоуправе
у ванредним ситуацијама, у оквиру Министарства управе и
локалне самоуправе (организациони код 1141001), за период 1. јануар - 31. октобар 2011. године, у износу од
10.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2321/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1858
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству управе и локалне самоуправе (организациони код 1141001) на План утрошка
средстава - издаци за финансирање Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској, за период 1. јануар - 31. октобар 2011. године, у износу од 15.000,00 КМ.
II
Новчана средства из тачке I ове одлуке исплатиће се
општини Котор Варош за реализацију пројекта “Систем
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48”, са позиције 511700 - издаци за финансирање Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2322/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1859
На основу члана 43. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09), чл.
3. и 12. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, број 68/07) и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници
од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ
РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком врши се усклађивање акта о оснивању
Јавне здравствене установе Завод за медицину рада и спорта Републике Српске са Законом о здравственој заштити,
Законом о систему јавних служби и Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања
(“Службени гласник Републике Српске”, број 74/10).
II
Назив здравствене установе из тачке I ове одлуке гласи:
Јавна здравствена установа Завод за медицину рада и
спорта Републике Српске (у даљем тексту: Завод).
Скраћени назив Завода гласи: ЈЗУ Завод за медицину
рада и спорта РС.
Сједиште Завода је у Бањој Луци, Улица Здраве Корде
број 4.
III
Оснивач Завода је Влада Републике Српске (у даљем
тексту: Оснивач).
IV
Завод је јавна здравствена установа за област јавног
здравства и има својство правног лица, које стиче уписом
у судски регистар код надлежног суда.
V
У правном промету са трећим лицима Завод иступа у
своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара без ограничења, свим својим средствима.
Оснивач за обавезе Завода одговара у правном промету
до висине оснивачког улога утврђеног овом одлуком.
VI
Дјелатности Завода су:
86.21 – дјелатност опште медицинске праксе:
- медицинско савјетовање и лијечење, укључујући превентивну медицинску заштиту у области опште медицине,
коју обављају доктори опште праксе,
86.22 – дјелатност специјалистичке медицинске праксе:
- медицинско савјетовање и лијечење, укључујући превентивну медицинску заштиту у области специјалистичке
медицине, коју обављају доктори специјалисти и хирурзи,
86.90 – остали видови здравствене заштите.
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У оквиру дјелатности под шифром 86.90 – остали видови здравствене заштите Завод обавља и сљедеће дјелатности:
- психофизиологија и ергономија у медицини рада,
- професионална оријентација и селекција,
- хигијена и епидемиологија,
- професионална патологија,
- оцјена радне способности,
- медицина рада за одређене дјелатности од посебног
интереса за Републику Српску.
VII
Средства потребна за финансирање рада Завода
обезбјеђују се путем:
- корисника услуга Завода,
- буџета по посебним програмима,
- Фонда здравственог осигурања,
- обављања научноистраживачке и образовне дјелатности и
- других извора.
VIII
Органи руковођења и управљања Заводом су директор
и Управни одбор.
IX
Директор руководи Заводом, представља и заступа Завод и одговоран је за законитост рада.
Директора Завода именује и разрјешава Оснивач, након
спроведеног поступка јавне конкуренције, на период од четири године.
X
Управни одбор именује и разрјешава Оснивач, након
спроведеног поступка јавне конкуренције, на период од четири године.
Управни одбор има три члана.
Члан Управног одбора не може бити лице запослено у
Заводу.
XI
Услови за избор и именовање директора и Управног одбора Завода, њихова права и обавезе утврђују се Статутом
Завода, а у складу са законом.
Оснивач даје сагласност на годишњи програм рада, финансијски план и Статут Завода.
XII
Завод је дужан да Статут усклади са овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
XIII
До избора нових органа управљања в.д. директора и
Управни одбор Завода настављају са радом.
XIV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2240/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1860
На основу члана 53. Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11),
члана 180. и члана 442. став 2. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
127/08 и 58/09 ) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6.
октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е
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ОД Л У КУ
О ПРОМЈЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА
ОСНОВНОГ ДРЖАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
УТРЦ “ТЕРМЕ-ОЗРЕН” ПЕТРОВО

I
Овом одлуком врши се промјена облика организовања
ОДП УТРЦ “Терме-Озрен” Петрово у друштво капитала једночлано затворено акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).
II
Друштво у пословању користи пуно пословно име
(фирму) или скраћено пословно име.
Пуно пословно име гласи: Акционарско друштво за
угоститељство и туризам “Терме-Озрен” Петрово - Какмуж.
Скраћено пословно име гласи: АД “Терме-Озрен” Петрово - Какмуж.
Сједиште Друштва је у Ул. Терме Озрен Какмуж - Петрово.
III
Друштво обавља сљедеће дјелатности:
49.41 - друмски превоз робе,
52.21 - услужне дјелатности у копненом саобраћају,
55.10 - хотели и сличан смјештај,
55.20 - одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор,
55.30 - кампови и простор за камповање,
55.90 - остали смјештај,
56.10 - дјелатности ресторана и услуге доставе хране,
56.21 - дјелатности кетеринга,
56.29 - остале дјелатности припреме и послуживања
(доставе) хране,
56.30 - дјелатности припреме и послуживања пића и
79.90 - остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности.
Друштво може, без уписа у судски регистар, да обавља
и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар, а које се уобичајено обављају уз те дјелатности у
мањем обиму или привремено.
IV
Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у
оквиру своје правне и пословне способности.
Друштво послује као затворено акционарско друштво и
акције издаје само својим оснивачима, односно ограниченом броју других лица, у складу са законом.
Друштво је правни сљедбеник ОДП УТРЦ “ТермеОзрен” Петрово, Какмуж.
V
Пословна писма и други документи Друштва, укључујући оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже: пословно име и правну форму Друштва, сједиште, регистар у који је регистровано и број регистрације, пословно име и сједиште банке код које има рачун, број
рачуна, као и порески идентификациони број и податке о
основном капиталу, назнаку да се ради о једночланом друштву, бројеве телефона и факс уређаја, e-mail адресу и
www.адресу, као и друге податке које утврди директор.
Друштво на својим пословним просторијама истиче
пословно име (фирму) и адресу сједишта Друштва.
VI
Друштво има печат, који је округлог облика, велики
пречника 30 mm и мали 20 mm, у чијем је концентричном
кругу уписано пуно пословно име са сједиштем.
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Друштво има штамбиљ који је правоугаоног облика и
садржи назив и пословно име (фирму), са мјестом за евиденциони број и датум.
VII
Друштво има свој заштитни знак чији облик, садржај и
начин коришћења утврђује Надзорни одбор.
VIII
Основни капитал Друштва је државни и износи укупно
158.719,00 КМ.
Основни капитал Друштва подијељен је на 158.719 акција.
Све акције су обичне, гласе на име и имају номиналну
вриједност 1.00 КМ.
По основу свог улога у Друштву, акционар стиче акције Друштва.
Акције и акционар са подацима предвиђеним прописима, уписују се и воде код Централног регистра хартија од
вриједности.
IX
Друштво одговара за обавезе цјелокупном својом имовином.
Акционар Друштва не одговара за обавезе Друштва,
осим до износа уговореног, а неуплаћеног улога у имовину
Друштва, у складу са законом.
X
Органи Друштва су:
- Скупштина,
- Надзорни одбор,
- Управа Друштва.
XI
Послове из надлежности Скупштине Друштва обавља
Влада Републике Српске.
По доношењу одлука из надлежности Скупштине Друштва, акционар саставља и потписује записник и донесене
одлуке уписује у књигу одлука, која се води у Друштву.
Споразуми између акционара и Друштва морају бити у
писаној форми или унесени у књигу одлука, осим ако се
ради о текућим пословима закљученим под уобичајеним
условима.
XII
Скупштина Друштва ће именовати чланове Надзорног
одбора, у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о министарским и владиним и другим именовањима
Републике Српске, те одредбама Статута Друштва.
Скупштина Друштва ће именовати чланове Привременог надзорног одбора Друштва до конституисања овог органа у складу са Законом о јавним предузећима и Законом
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, те одредбама Статута Друштва.
XIII
Друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету заступа директор, без ограничења овлашћења, у складу
са овом одлуком, Статутом и законом.
Директор је одговоран за уредно вођење пословних
књига и унутрашњи надзор пословања Друштва у складу
са законом.
До именовања Надзорног одбора Друштва Привремени надзорни одбор Друштва ће донијети одлуку о именовању вршиоца дужности директора Друштва.
XIV
Друштво ће организовати обављање дјелатности на начин којим се осигурава безбједност на раду, заштита на раду и заштита животне средине у складу са законом.
XV
Друштво је у обавези да чува акте и документе Друштва у свом сједишту или у другим мјестима познатим и
доступним оснивачу Друштва.
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XVI
Друштво води пословне књиге и саставља и подноси рачуноводствене извјештаје и финансијске извјештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
XVII
На питања која нису регулисана овом одлуком и Статутом примјењују се одредбе Закона о јавним предузећима, а
сходном примјеном Закона о привредним друштвима регулишу се питања која се односе на основни капитал, удио,
меморандум, пословне јединице, као и друга питања од
значаја за пословање Друштва која нису другачије ријешена Законом о јавним предузећима.
XVIII
Трошкове оснивања Друштва сносиће Друштво.
На основу ове одлуке ће се извршити упис Друштва у
судски регистар.
XIX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2241/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1861
На основу члана 2. став 1. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и
78/11), члана 442. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и 58/09), члана 3. и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРОМЈЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА “ОСМАЦИ”
ОСМАЦИ У ЈЕДНОЧЛАНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

I
Овом одлуком врши се промјена облика организовања
Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта “Осмаци” Осмаци у једночлано акционарско друштво, као Јавно предузеће Ветеринарска амбуланта “Осмаци” акционарско друштво Осмаци (у даљем тексту: Јавно предузеће).
II
Јавно предузеће из тачке I ове одлуке пословаће под
пословним именом: Јавно предузеће Ветеринарска амбуланта “Осмаци” акционарско друштво Осмаци.
Скраћени назив је ЈП Ветеринарска амбуланта “Осмаци” а. д. Осмаци.
Сједиште Јавног предузећа је у Осмацима, општина
Осмаци.
III
Основни капитал Јавног предузећа износи 68.991,00
КМ.
Основни капитал Јавног предузећа је у својини Републике Српске и подијељен је у акције по номиналној вриједности од 1,00 КМ по акцији.
Све акције су обичне и гласе на име.
IV
Јавно предузеће обавља сљедеће дјелатности:
- 01.62 - помоћне дјелатности у узгоју животиња и
- 75.00 - ветеринарске дјелатности.
Јавно предузеће може обављати послове спољнотрговинског промета у оквиру уписаних дјелатности.
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Јавно предузеће може, без уписа у судски регистар,
обављати и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар надлежног суда, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено.
V
Јавно предузеће је правни сљедбеник Јавног предузећа
Ветеринарска амбуланта “Осмаци” Осмаци.
VI
Јавно предузеће за обавезе према трећим лицима одговара цјелокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа али
сноси ризик за пословање Јавног предузећа у висини вриједности својих акција.
VII
Органи управљања и руковођења Јавног предузећа су:
Скупштина, Надзорни одбор и Управа.
Послове Скупштине Јавног предузећа обавља Влада
Републике Српске.
VIII
Скупштина Јавног предузећа именује вршиоце дужности чланова Надзорног одбора, односно Привремени надзорни одбор, до конституисања Надзорног одбора након
спроведеног јавног конкурса, у складу са Законом о јавним
предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, те одредбама Статута Јавног предузећа.
IX
У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке
Влада Републике Српске ће, у функцији Скупштине, донијети статут Јавног предузећа.
X
До именовања Управе Јавног предузећа Привремени
надзорни одбор ће донијети потребне одлуке и именовати
вршиоце дужности Управе, а најдуже до 60 дана.
XI
До именовања Надзорног одбора Јавног предузећа
Привремени надзорни одбор Јавног предузећа ће доносити
потребне одлуке, ради континуитета у раду.
ХII
До уписа у судски регистар и промјена облика организовања из тачке I ове одлуке Јавно предузеће наставља пословати у досадашњем организационом облику.
ХIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2313/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1862
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 15. септембра
2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња прикључног далековода стубне трафостанице и НН мреже за
насеља Мрђеновићи и Горња Бодежишта, општина Гацко,
па се у ту сврху може извршити непотпуна експропријација непокретности, и то:
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- к.ч. бр. 1/1 у површини од 1279400 м², звана Челина,
пашњак, уписана у Зк. ул. бр. 1204 КО Дражљево I, земљишно-књижно право својине Држава са дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 1/1 уписана у Пл. бр. 97/24 КО Дражљево I,
дио посједа у површини 1274400 м² ЈП Шуме РС а.д. Соколац ШГ Ботин Невесиње са дијелом 1/1 посједа и дио
посједа у површини 5000 м² уписан у Пл. бр. 176 Мастиловић Ђура Душан са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 822/1 у површини од 1380 м², звана Пандрвица, ораница уписана у Зк. ул. бр. 164 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Хусо) Нусрет са
дијелом ¼, Шаховић (Хусо) Есма са дијелом 1/4, Шаховић
(Хусо) Нефа са дијелом 1/4 и Шаховић (Беган) Хамдије 1/4
што одговара к.ч. бр. 822/1 уписана у Пл. бр. 78/0 КО Бодежишта, дио посједа у површини 1040 м² Шаховић (Хусо)
Нусрет са дијелом 1/1 посједа и дио посједа у површини
340 м², уписана у Пл. бр. 72 Шаховић (Беган) Хамдије са
дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 822/4 у површини од 890 м², звана Пандoвица,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 145 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Туновић-Володер (Ахмет) Џафер са дијелом 1/5, Туновић-Володер (Тале) Адем са
дијелом 1/15, Туновић-Володер (Тале) Ћамил са дијелом
1/15, Туновић (Мурат) Рушид са дијелом 1/90, Туновић
(жена Буљка) Малка са дијелом 1/25, Туновић (Селим) Рашид са дијелом 1/5, Туновић рођ. Југо (Зићрија) Зејна са
дијелом 1/50, Туновић (Зићрија) Сенада са дијелом 1/50,
Туновић (Зићрија) Вехбија са дијелом 1/50, Туновић (Зићрија) Суада са дијелом 1/50, Држава Република Српска, орган располагања СО Гацко са дијелом 2/25, Пањета (рођ.
Туновић) Мулија са дијелом 1/36, Туновић (Салко) Ахмет
са дијелом 1/5, Туновић (Изет) Мухамед са дијелом 1/72,
Тасламан (рођ. Туновић) Фатима са дијелом 1/72 - што одговара к.ч. бр. 822/4 уписана у Пл. бр. 73/0 КО Бодежишта,
посјед у површини 890 м², Шаховић (Мећир) Махмут са
дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 836/2 у површини од 520 м², звана Врт, ораница, уписана у Зк. ул. бр. 19 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Шаховић (Хамид) Зећир са дијелом
1/6, Шаховић (Зећир) Нусрет са дијелом 1/4, Шаховић (Садик) Муслија са дијелом 1/4, Шаховић (Дерво) Садике
1/84, Шаховић (Дерво) Мехмед са дијелом 1/56, Реџовић
рођ. Шаховић (Дерво) Мејра са дијелом 1/84, Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом 5/288, Шаховић (Рамиз) Азим са
дијелом 5/288, Шаховић (Рамиз) Изета са дијелом 5/288,
Шаховић (Рамиз) Ифет са дијелом 5/288, Шаховић (Сајко)
Џевад са дијелом 1/16, Шаховић (Зајко) Мирсад са дијелом
1/16, Шаховић (Хајдар) Атиф са дијелом 1/12, Шаховић
(Незир) Ђенан са дијелом 1/48, Трбоња (Незир рођ. Шаховић) Нермина са дијелом 1/48, што одговара дијелу к.ч. бр.
836/2 уписана у Пл. бр. 76/0 КО Бодежишта, дио посједа у
површини 60 м² Шаховић (Фехима) Џемал са дијелом 1/2
и Шаховић (Фехида) Авдија са дијелом 1/2 и дио к.ч. бр.
836/2 уписана у Пл. бр. 82/0 у површини од 230 м², посјед
Шаховић (Зећира) Насуф са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 822/3 у површини од 4400 м², звана Пондовица,
ораница, уписана у Зк. ул. бр. 126 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Фехим) Џемал са
дијелом 1/12, Шаховић (Фехим) Авдија са дијелом 1/12, Шаховић (Хајдар) Атиф са дијелом 1/36, Шаховић (Дерво) Сабит са дијелом 1/42, Шаховић (Дерво) Мехмед са дијелом
1/28, Реџовић рођ. Шаховић (Дерво) Мејра са дијелом 1/42,
Шаховић (Мешо) Хусеин са дијелом 1/12, Шаховић (Мешо)
Хасиба са дијелом 1/12, Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом
5/144, Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 5/144, Шаховић
(Рамиз) Изет са дијелом 5/144, Шаховић (Рамиз) Ифет са
дијелом 5/144, Шаховић (Зајко) Џевад са дијелом 1/6, Шаховић (Зајко) Мирсад са дијелом 1/6, Шаховић (Незир) Ђенан
са дијелом 1/24, Трбоња (Незир рођ. Шаховић) Нермина са
дијелом 1/24, што одговара дијелу к.ч. бр. 822/3 уписана у
Пл. бр. 75/0 КО Бодежишта, у површини од 750 м², посјед
Шаховић (Дерва) Незир са дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр.
822/3 уписан у Пл. бр. 76/0 у површини од 1400 м² посјед
Шаховић (Фехима) Џемал са дијелом 1/2 посједа и Шаховић
(Фехид) Авдија са дијелом 1/2 посједа;
- к.ч. бр. 837/1 у површини од 600 м², звана Кућиште са
кућом, кућа и кућиште уписана у Зк. ул. бр. 264 КО Боде-
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жишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Џано)
Шаћир са дијелом 1/12, Шаховић (Џано) Бегана са дијелом
1/12, Шаховић (Џано) Дервиш са дијелом 1/12, Шаховић
(Џано) Хусо са дијелом 1/12, Шаховић (Хашим) Разија са
дијелом 1/24, Шаховић (Хашим) Мунта са дијелом 1/24,
Шаховић (Хашим) Мушан са дијелом 1/12, Шаковић (Бешир) Махмут са дијелом 4/18, Шаковић (Бешир) Мехо са
дијелом 1/18, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са
дијелом 1/18, Шаховић (Мушан) Едхем са дијелом 4/72,
Шаховић (Мушан) Рашид са дијелом 14/216, Шаховић
(Мушан) Халид са дијелом 5/216, Дервишкадић рођ. Шаховић (Мушан) Санела са дијелом 5/216, Гризовић рођ.
Шаховић (Мушан) Мајда са дијелом 5/216, која одговара
дијелу к.ч. бр. 837/1 уписана у Пл. бр. 73/0 КО Бодежишта
у површини од 300 м² посјед Шаховић (Бешир) Махмут са
дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр. 837/1 уписана у Пл. бр.
83/1 КО Бодежишта у површини од 300 м², посјед Шаховић (Хашим) Рашид са дијелом 10/36 посједа, Гризовић
(Мушан) Мајда са дијелом 5/36 посједа, Шаховић (Хашим)
Едхем са дијелом 6/36 посједа, Дервишкадић (Мушан) Санела са дијелом 5/36 посједа, Шаховић (Хашим) Халид са
дијелом 10/36 посједа;
- к.ч. бр. 837/2 у површини од 140 м², звана Градилиште
са појатом и гувном, градилиште, уписана у Зк. ул. бр. 264
КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Џано) Шаћир са дијелом 1/12, Шаховић (Џано) Бегана са дијелом 1/12, Шаховић (Џано) Дервиш са дијелом
1/12, Шаховић (Џано) Хусо са дијелом 1/12, Шаховић (Хашим) Разија са дијелом 1/24, Шаховић (Хашим) Мунта са
дијелом 1/24, Шаховић (Хашим) Мушан са дијелом 1/12,
Шаковић (Бешир) Махмут са дијелом 4/18, Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом 1/18, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом 1/18, Шаховић (Мушан) Едхем са
дијелом 4/72, Шаховић (Мушан) Рашид са дијелом 14/216,
Шаховић (Мушан) Халид са дијелом 5/216, Дервишкадић
рођ. Шаховић (Мушан) Санела са дијелом 5/216, Гризовић
рођ. Шаховић (Мушан) Мајда са дијелом 5/216, која одговара к.ч. бр. 837/2 уписана у Пл. бр. 73/0 КО Бодежишта у
површини од 140 м² посјед Шаховић (Бешир) Махмут са
дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/2 у површини од 620 м², звана Пандурица,
ливада, уписана у Зк. ул. бр. 60 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Шаховић (Тахир) Дерво са дијелом
1/1 која одговара к.ч. бр. 780/2 уписана у Пл. бр. 75/2 КО
Бодежишта у површини 620 м² посјед Шаховић (Дерво)
Незир са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/1 у површини од 1586940 м², звана Стрмница, пашњак, уписана у Зк. ул. бр. 347 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Држава са дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/1 уписана у Пл. бр. 17/2 КО Бодежишта у површини од 1586940 м² посјед ЈПШ Шуме РС
а.д. Соколац, ШГ Ботин Невесиње са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/108 у површини од 250 м², звана Ливада
више пута, ливада уписана у Зк. ул. бр. 45 КО Бедежишта,
земљишно-књижно право својине Туновић (Јусуф) Ахмет
са дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/108 уписана у Пл.
бр. 92/0 КО Бодежишта у површини од 250 м² посјед Туновић (Јусуф) Ахмет са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 841/1 у површинии од 760 м², звана Под појатом, башта, уписана у Зк. ул. бр. 379 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Шаћир) Бећко
са дијелом 5/54 Шаховић (Шаћир) Расим са дијелом 5/54,
Шаховић (Џано) Шаћир са дијелом 5/54, Туновић (Суљо)
Хамид са дијелом 13/72, Туновић (Суљо) Ајдин са дијелом
13/72, Шаковић (Бешир) Махмут са дијелом 13/54, Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом 13/216, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом 13/216, која одговара
дијелу к.ч. бр. 841/1 уписана у Пл. бр. 73/0 КО Бодежишта
у површини од 380 м² посјед Шаховић (Бешир) Махмут са
дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр. 841/1 уписана у Пл. бр.
91/0 КО Бодежишта у површини од 380 м² посјед Туновић
(Суљо) Хамид са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 819 у површини од 5800 м², звана Обарак, ораница, уписана у Зк. ул. бр. 440 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Шаховић (Халил) Авдија са
дијелом 1/12 Шаховић (Хашим) Разија са дијелом 1/48,
Шаховић (Хашим) Мунта са дијелом 1/48, Шаховић (Ха-
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шим) Мушан са дијелом 1/24, Шаховић (Фехим) Џемал са
дијелом 1/48, Шаховић (Фехим) Авдија са дијелом 1/48,
Шаховић (Беган) Хамдија са дијелом 1/24, Салиховић рођ.
Ћаховић (Дервиш) Рушида са дијелом 1/12, Држава Република Српска - орган располагања СО Гацко са дијелом
1/12, Шаховић (Хусо) Нусрет са дијелом 1/48, Шаховић
(Хусо) Нефа са дијелом 1/48, Шаховић (Хајдар) Атиф са
дијелом 1/72, Шаковић (Бешир) Махмут са дијелом 1/9,
Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом 1/36, Кустурица рођ.
Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом 1/36, Шаховић (Мешо) Хусеин са дијелом 1/48, Шаховић (Мешо) Хасиба са
дијелом 1/48, Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом 5/288,
Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 5/288, Шаховић (Рамиз)
Изет са дијелом 5/288, Шаховић (Рамиз) Ифет са дијелом
5/288, Шаховић (Зајко) Џевад са дијелом 1/12, Шаховић
(Зајко) Мирсад са дијелом 1/12, Шаховић (Мушан) Едхем
са дијелом 4/144, Шаховић (Мушан) Рашид са дијелом
14/432, Шаховић (Мушан) Халид са дијелом 5/432, Дервишкадић рођ. Шаховић (Мушан) Санела са дијелом 5/864,
Гризовић рођ. Шаховић (Мушан) Мајда са дијелом 5/864,
која одговара дијелу к.ч. бр. 819 уписана у Пл. бр. 16/0 КО
Бодежишта у површини 480 м² посјед ДС Општина Гацко
са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/65 у површини од 750 м², звана Крива њива, ливада уписана у Зк. ул. бр. 53 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Туновић (Осман) Хаска са
дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/65 уписана у Пл. бр.
96/0 КО Бодежишта у површини од 750 м² посјед Туновић
Хаска удова Османа са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/64 у површини од 420 м², звана Крива њива, ливада уписана у Зк. ул. бр. 44 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Рамиз) Неџиб са
дијелом 1/4, Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 1/4, Шаховић (Рамиз) Изет са дијелом 1/4, Шаховић (Рамиз) Ифет са
дијелом 1/4, која одговара к.ч. бр. 780/64 уписана у Пл. бр.
77/1 КО Бодежишта у површини од 420 м² посјед Шаховић
(Рамиз) Неџиб са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз)
Азим са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Изет са
дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Ифет са дијелом 1/4
посједа;
- к.ч. бр. 780/63 у површини од 630 м², звана Крива њива, ораница уписана у Зк. ул. бр. 43 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Рамиз) Неџиб са
дијелом 1/4, Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 1/4, Шаховић (Рамиз) Изет са дијелом 1/4, Шаховић (Рамиз) Ифет са
дијелом 1/4, која одговара к.ч. бр. 780/63 уписана у Пл. бр.
77/1 КО Бодежишта у површини од 630 м² посјед Шаховић
(Рамиз) Неџиб са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз)
Азим са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Изет са
дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Ифет са дијелом 1/4
посједа;
- к.ч. бр. 835 у површини од 5000 м², звана Крива њива, ораница уписана Зк. ул. бр. 269 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Володер (Зејнил) Јусуф са
дијелом 1/4, Туновић (Осман) Фазлија са дијелом 5/84, Туновић (Осман) Златија са дијелом 1/28, Туновић (Осман)
Хаска са дијелом 13/84, Шаховић (Рамиз) Неџиб са
дијелом 1/8, Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 1/8, Шаховић (Рамиз) Изет са дијелом 1/8, Шаховић (Рамиз) Ифет са
дијелом 1/8 која одговара дијелу к.ч. бр. 835 уписана у Пл.
бр. 77/1 у површини од 1700 м² посјед Шаховић (Рамиз)
Изет са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Ифет са
дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 1/4
посједа, Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом 1/4 посједа,
дио к.ч. бр. 835 уписана у Пл. бр. 92/0 КО Бодежишта у површини од 2000 м² посјед Туновић (Јусуф) Ахмет са
дијелом 1/1 посједа, дио к.ч. бр. 835 уписана у Пл. бр. 96/0
КО Бодежишта у површини од 1000 м² посјед Туновић
(Хаска) удова Османа са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/62 у површини од 1610 м², звана Крива
њива, ораница уписана у Зк. ул. бр. 45 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Туновић (Јусуф) Ахмет са
дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/62 уписана у Пл. бр.
92/0 КО Бодежишта у површини од 1610 м² посјед Туновић
(Јусуф) Ахмет са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/60 у површини од 2100 м², звана Возници,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 52 КО Бодежишта, земљи-
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шно-књижно право својине Шаховић (Алид) Мехо са
дијелом 1/2, Шаховић (Фехим) Џемил са дијелом 1/4, Шаховић (Фехим) Авдија са дијелом 1/4, која одговара к.ч. бр.
780/60 уписана у Пл. бр. 76/0 КО Бодежишта у површини
од 2100 м² посјед Шаховић (Фехим) Џемал са дијелом 1/2
посједа и Шаховић (Фехим) Авдија са дијелом 1/2 посједа;
- к.ч. бр. 780/57 у површини од 1270 м², звана Возници,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 46 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Салиховић рођ. Шаховић
(Дервиш) Рушида са дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр.
780/57 уписана у Пл. бр. 73/0 КО Бодежишта у површини
од 1270 м² посјед Шаховић (Бешира) Махмут са дијелом
1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/56 у површини од 1610 м², звана Возници,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 48 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Зећир) Насуф са
дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/56 уписана у Пл. бр.
82/0 КО Бодежишта у површини од 1610 м² посјед Шаховић (Зећир) Насуф са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/55 у површини од 1400 м², звана Возници,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 47 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Хамид) Садик са
дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/55 уписана у Пл. бр.
79/0 КО Бодежишта у површини од 1400 м² посјед Шаховић (Садик) Муслија са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/54 у површини од 770 м², звана Возници,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 60 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Тахир) Дерво са
дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/54 уписана у Пл. бр.
75/0 КО Бодежишта у површини од 770 м² посјед Шаховић
(Дерво) Незир са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/59 у површини од 1750 м², звана Возници,
пашњак уписан у Зк. ул. бр. 347 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Држава са дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/59 уписана у Пл. бр. 17/2 КО Бодежишта у површини од 1750 м² посјед ЈПШ Шуме РС а.д. Соколац, ШГ Ботин Невесиње са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/20 у површини од 930 м², звана Студенац,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 57 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Беган) Хамдија са
дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/20 уписана у Пл. бр.
72/0 КО Бодежишта у површини од 930 м² посјед Шаховић
(Беган) Хамдија са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/16 у површини од 1820 м², звана Студенац, ораница уписана у Зк. ул. бр. 56 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (удова Хашим)
Златка са дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 780/16 уписана
у Пл. бр. 83/1 КО Бодежишта у површини од 1820 м² посјед Шаховић (Хашим) Рашид са дијелом 10/36 посједа,
Гризовић (Мушан) Мајда са дијелом 5/36 посједа, Шаховић (Хашим) Едхем са дијелом 6/36 посједа, Дервишкадић
(Мушан) Санела са дијелом 5/36 посједа, Шаховић (Хашим) Халид са дијелом 10/36 посједа;
- к.ч. бр. 777/2 у површини од 24400 м², звана Студенац, косаница уписана у Зк. ул. бр. 264 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Џано) Шаћир
са дијелом 1/12, Шаховић (Џано) Бегана са дијелом 1/12,
Шаховић (Џано) Дервиш са дијелом 1/12, Шаховић (Џано)
Хусо са дијелом 1/12, Шаховић (Хашим) Разија са дијелом
1/24, Шаховић (Хашим) Мунта са дијелом 1/24, Шаховић
(Хашим) Мушан са дијелом 1/12, Шаковић (Бешир) Махмут са дијелом 4/18, Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом
1/18, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом
1/18, Шаховић (Мушан) Едхем са дијелом 4/72, Шаховић
(Мушан) Рашид са дијелом 14/216, Шаховић (Мушан) Халид са дијелом 5/216, Дервишкадић рођ. Шаховић (Мушан) Санела са дијелом 5/216, Гризовић рођ. Шаховић
(Мушан) Мајда са дијелом 5/216, која одговара дијелу к.ч.
бр. 777/2 уписана у Пл. бр. 72/0 КО Бодежишта у површини од 1550 м² посјед Шаховић (Беган) Хамдија са дијелом
1/1 посједа, дио к.ч. бр. 777/2 у површини од 4100 м², уписана у Пл. бр. 74/0 посјед Шаховић (Џано) Дервиш са
дијелом 1/1 посједа, дио к.ч. бр. 777/2 у површини од 2050
м² уписана у Пл. бр. 78/0 посјед Шаховић (Хусо) Нусрет са
дијелом 1/1 посједа, дио к.ч. бр. 777/2 у површини од 8100
м² уписана у Пл. бр. 83/1 посјед Шаховић (Хашим) Рашид
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са дијелом 10/36 посједа Гризовић (Мушан) Мајда са
дијелом 5/36 посједа, Шаховић (Хашим) Едхем са дијелом
6/36 посједа, Дервишкадић (Мушан) Санела са дијелом
5/36 посједа, Шаховић (Хашим) Халид са дијелом 10/36
посједа;
- к.ч. бр. 24/1 у површини од 39700 м², звана Багићева
бријег, косаница уписана у Зк. ул. бр. 1200 КО Дражљево,
земљишно-књижно право својине Муљанин (звана Пашић,
Смаил) Фата са дијелом 1/24, Муљанин (звана Пашић,
Смаил) Велија са дијелом 1/18, Муљанин (звана Пашић,
Смаил) Вехбија са дијелом 11/144, Самарџић (Ћетко) Ристо са дијелом 1/12, Самарџић (Ћетко) Лазар са дијелом
1/12, Самарџић (Раде) Јован са дијелом 5/112, Самарџић
(Раде) Петар са дијелом 5/112, Самарџић (Раде) Тодор са
дијелом 5/112, Самарџић (Раде) Илија са дијелом 5/112,
Самарџић (Раде) Аница са дијелом 1/28, Самарџић (Лазар)
Милица са дијелом 1/28, Држава са дијелом 1/4, Мастиловић (удова Тома) Јања са дијелом 11/864, Самарџић (Драго)
Војислав са дијелом 1/12 и Држава РС - орган располагања
СО Гацко са дијелом 55/864 која одговара дијелу к.ч. бр.
24/1 уписана у Пл. бр. 309/0 КО Дражљево у површини од
30400 м² посјед Самарџић (Јован) Душан са дијелом 1/1
посједа и дио к.ч. бр. 24/1 у површини од 9300 м² уписана
у Пл. бр. 315/0 КО Дражљево посјед Самарџић (Раде) Тодор са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 2 у површини од 60300 м², звана Бакица Бријег, косаница уписана у Зк. ул. бр. 96 КО Дражљево, земљишно-књижно право својине Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом 1/1, која одговара дијелу к.ч.
бр. 2 уписана у Пл. бр. 81/15 КО Дражљево у површини од
14000 м² посјед ДС Општина Гацко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 775/11 у површини од 20950 м², звана Дуге рудине, косаница уписана Зк. ул. бр. 376 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Володер (Хајдар) Осман са
дијелом 1/24, Петковић (Панто) Обрен са дијелом 1/24, Жарковић (Миле) Обрен са дијелом 1/12, Ивковић (Јоле) Благоје са дијелом 1/16, Ивковић (Томо) Мато са дијелом 1/16, Ивковић (Божо) Лука са дијелом 1/16, Жарковић (уд. Риста)
Милуша са дијелом 1/48, Жарковић (Ристо) Милутин са
дијелом 1/48, Жарковић (Ристо) Милан са дијелом 1/48,
Жарковић (Ристо) Аница са дијелом 1/48, Дурсум (Васо)
Шпиро са дијелом 1/36, Поповац (Новица) Обрад са дијелом
1/36, Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом
7/24, Жарковић (удова Сима) Јела са дијелом 1/576, Жарковић (Анто) Вељко са дијелом 3/2880, Жарковић (Анто) Босиљка са дијелом 3/2880, Жарковић (Анто) Трифко са
дијелом 1/144, Жарковић (Анто) Душан са дијелом 1/144,
Жарковић (Анто) Петра са дијелом 1/144, Жарковић (Анто)
Сава са дијелом 1/144, Жарковић (Анто) Цвијета са дијелом
1/144, Жарковић (Симо) Нада са дијелом 6/2880, Николић
(Коста) Илија са дијелом 1/45, Николић (Коста) Богдан са
дијелом 1/45, Николић (Крсто) Душан са дијелом 1/45, Николић (Јован) Миливоје са дијелом 1/45, Попара рођ. Николић (Коста) Босиљка са дијелом 1/45, Ивковић (Обрен) Тихомир са дијелом 1/64, Дутина (Обрен) Душанка са дијелом
1/64, Калиновић (Обрен) Момирка са дијелом 1/64, Цвијовић (Обрен) Ленка са дијелом 1/64, Бумбић (-) Раденко са
дијелом 3/2880 која одговара к.ч. бр. 775/11 уписана у Пл.
бр. 16/0 КО Бодежишта у површини од 20950 м² посјед ДС
Општина Гацко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 775/5 у површини од 20540 м², звана Дуге рудине, косаница уписана у Зк. ул. бр. 376 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Володер (Хајдар) Осман са
дијелом 1/24, Петковић (Панто) Обрен са дијелом 1/24, Жарковић (Миле) Обрен са дијелом 1/12, Ивковић (Јоле) Благоје са дијелом 1/16, Ивковић (Томо) Мато са дијелом 1/16, Ивковић (Божо) Лука са дијелом 1/16, Жарковић (уд. Риста)
Милуша са дијелом 1/48, Жарковић (Ристо) Милутин са
дијелом 1/48, Жарковић (Ристо) Милан са дијелом 1/48,
Жарковић (Ристо) Аница са дијелом 1/48, Дурсум (Васо)
Шпиро са дијелом 1/36, Поповац (Новица) Обрад са дијелом
1/36, Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом
7/24, Жарковић (удова Сима) Јела са дијелом 1/576, Жарковић (Анто) Вељко са дијелом 3/2880, Жарковић (Анто) Босиљка са дијелом 3/2880, Жарковић (Анто) Трифко са
дијелом 1/144, Жарковић (Анто) Душан са дијелом 1/144,
Жарковић (Анто) Петра са дијелом 1/144, Жарковић (Анто)
Сава са дијелом 1/144, Жарковић (Анто) Цвијета са дијелом
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1/144, Жарковић (Симо) Нада са дијелом 6/2880, Николић
(Коста) Илија са дијелом 1/45, Николић (Коста) Богдан са
дијелом 1/45, Николић (Крсто) Душан са дијелом 1/45, Николић (Јован) Миливоје са дијелом 1/45, Попара рођ. Николић (Коста) Босиљка са дијелом 1/45, Ивковић (Обрен) Тихомир са дијелом 1/64, Дутина (Обрен) Душанка са дијелом
1/64, Калиновић (Обрен) Момирка са дијелом 1/64, Цвијовић (Обрен) Ленка са дијелом 1/64, Бумбић (-) Раденко са
дијелом 3/2880 која одговара к.ч. бр. 775/5 уписана у Пл. бр.
18/0 КО Бодежишта у површини од 20540 м² посјед ОДПП
“Планинско добро” са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 768/1 у површини од 15500 м², звана Дуге рудине, косаница уписана у Зк. ул. бр. 143 КО Бодежишта,
земљишно-књижно право својине Држава са дијелом 1/1,
која одговара к.ч. бр. 768/1 уписана у Пл. бр. 18/0 КО Бодежишта у површини од 15500 м² посјед ОДПП “Планинско добро” са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 767/1 у површини од 18190 м², звана Дуге рудине, косаница уписана у Зк. ул. бр. 128 КО Бодежишта,
земљишно-књижно право својине Држава РС - орган
располагања СО Гацко са дијелом 1/1, која одговара дијелу
к.ч. бр. 767/1 уписана у Пл. бр. 77/1 КО Бодежишта у површини од 4000 м² посјед Шаховић (Рамиз) Изет са
дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Ифет са дијелом 1/4
посједа, Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 1/4 посједа,
Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом 1/4 посједа, која одговара дио к.ч. бр. 767/1 уписана у Пл. бр. 81/1 КО Бодежишта, у површини од 8000 м² посјед Шаховић (Зајко) Мирсад са дијелом 1/2 посједа, Шаховић (Зајко) Џевад са
дијелом 1/2 посједа, дио к.ч. 767/1 уписана у Пл. бр. 76/0
КО Бодежишта, у површини од 2190 м², посјед Шаховић
(Фехим) Џемал са дијелом 1/2 посједа, Шаховић (Фехим)
Авдија са дијелом 1/2 посједа и дио к.ч. бр. 767/1 уписана
у Пл. бр. 16/0 КО Бодежишта у површини од 4000 м² посјед ДС Општина Гацко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 767/2 у површини од 4710 м², звана Дуге рудине, косаница уписана у Зк. ул. бр. 392 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Петковић (Марко) Никола
са дијелом 3/4, Држава РС - орган располагања СО Гацко
са дијелом 7/64, Петковић (Благоје) Сретен са дијелом
9/64, која одговара дијелу к.ч. бр. 767/2 уписана у Пл. бр.
16/0 КО Бодежишта у површини од 3000 м² посјед ДС Општина Гацко са дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр. 767/2
уписана у Пл. бр. 17/2 КО Бодежишта у површини од 1710
м² посјед ЈПШ Шуме РС а.д. Соколац ШГ Ботин Невесиње
са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 678/3 у површини од 550 м², звана Дионица,
косаница уписана у Зк. ул. бр. 392 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Петковић (Марко) Никола са
дијелом 3/4, Држава РС - орган располагања СО Гацко са
дијелом 7/64, Петковић (Благоје) Сретен са дијелом 9/64,
која одговара к.ч. бр. 678/3 уписана у Пл. бр. 16/0 КО Бодежишта у површини од 550 м² посјед ДС Општина Гацко
са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 678/1 у површини од 1630 м², звана Дионица,
косаница уписана у Зк. ул. бр. 392 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Петковић (Марко) Никола са
дијелом 3/4, Држава РС - орган располагања СО Гацко са
дијелом 7/64, Петковић (Благоје) Сретен са дијелом 9/64,
која одговара к.ч. бр. 678/1 уписана у Пл. бр. 9/0 КО Бодежишта у површини од 1630 м² посјед Дамјанац Јела удова
Илије са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 678/2 у површини од 1120 м², звана Дионица,
косаница уписана у Зк. ул. бр. 141 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Николић (Коста) Илија са
дијелом 1/5, Николић (Коста) Богдан са дијелом 1/5, Николић (Крсто) Душан са дијелом 1/5, Николић (Јован) Миливоје са дијелом 1/5, Попара рођ. Николић (Коста) Босиљка
са дијелом 1/5 која одговара дијелу к.ч. бр. 678/2 уписана у
Пл. бр. 16/0 КО Бодежишта у површини од 800 м² посјед
ДС Општина Гацко са дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр.
678/2 уписана у Пл. бр. 17/2 КО Бодежишта у површини од
320 м² посјед ЈПШ Шуме РС а.д. Соколац ШГ Ботин Невесиње са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 679/1 у површини од 1600 м², звана Дионица
Шикара уписана у Зк. ул. бр. 141 КО Бодежишта земљишно-књижно право својине Николић (Коста) Илија са
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дијелом 1/5, Николић (Коста) Богдан са дијелом 1/5, Николић (Крсто) Душан са дијелом 1/5, Николић (Јован) Миливоје са дијелом 1/5, Попара рођ. Николић (Коста) Босиљка
са дијелом 1/5 која одговара к.ч. бр. 679/1 уписана у Пл. бр.
17/2 КО Бодежишта у површини од 1600 м² посјед ЈПШ
Шуме РС а.д. Соколац ШГ Ботин Невесиње са дијелом 1/1
посједа;
- к.ч. бр. 680/12 у површини од 3260 м², звана Медљен,
шикара уписана у Зк. ул. бр. 157 КО Бодежиште, земљишно-књижно право својине Терзић (Стојан) Босиљка са
дијелом 1/4, Терзић (Стојан) Босиљка са дијелом 1/2, Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом 1/4, која одговара к.ч. бр. 680/12 уписана у Пл. бр. 89/0 КО Бодежишта у површини од 3260 м² посјед Терзић (Стојан) Владо са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 680/4 у површини од 3260 м², звана Медљен,
уписана у Зк. ул. бр. 310 КО Бодежиште, земљишно-књижно право својине Мастиловић (Ђорђије) Ђуро са дијелом
1/2, Мастиловић (Глигор) Новак са дијелом 1/6, Мастиловић (Глигор) Драго са дијелом 1/6, Мастиловић (Глигор)
Мирко са дијелом 1/6, која одговара к.ч. бр. 680/4 уписана
у Пл. бр. 49/0 КО Бодежишта у површини од 3260 м², посјед Мастиловић (Ђоко) Ђуро са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 680/5 у површини од 2300 м², звана Медљен,
шикара уписана у Зк. ул. бр. 128 КО Бодежиште, земљишно-књижно право својине Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом 1/1, која одговара к.ч. бр. 680/5
уписана у Пл. бр. 17/2 КО Бодежишта у површини од 2300
м² посјед ЈПШ Шуме РС а.д. Соколац ШГ Ботин Невесиње
са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 680/13 у површини од 2000 м², звана Бубрежњак, уписана у Зк. ул. бр. 329 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Дамјанац (Ђорђо) Мајо са дијелом
5/54, Гутовић (Никола) Алекса са дијелом 19/216, Мастиловић (Ђорђије) Ђуро са дијелом 19/216, Мастиловић (Глигор)
Новак са дијелом 19/648, Мастиловић (Глигор) Драго са
дијелом 19/648, Мастиловић (Глигор) Мирко са дијелом
19/648, Драшковић (рођ. Петковић) Цвијета са дијелом
11/864, Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом
7/54, Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом
11/864, Гутовић (Тодор) Момчило са дијелом 23/108, Петковић (Гојко) Чедомир са дијелом 11/864, Петковић (Гојко)
Драган са дијелом 11/864, Петковић (Мирко) Никола са
дијелом 79/324, која одговара к.ч. бр. 680/13 уписана у Пл.
бр. 28/0 КО Бодежишта у површини од 2000 м² посјед Гутовић (Мара удова) Сима са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 658/2 у површини од 3300 м², звана Бубрежина, шума уписана у Зк. ул. бр. 329 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Дамјанац (Ђорђо) Мајо са
дијелом 5/54, Гутовић (Никола) Алекса са дијелом 19/216,
Мастиловић (Ђорђије) Ђуро са дијелом 19/216, Мастиловић (Глигор) Новак са дијелом 19/648, Мастиловић (Глигор) Драго са дијелом 19/648, Мастиловић (Глигор) Мирко
са дијелом 19/648, Драшковић (рођ. Петковић) Цвијета са
дијелом 11/864, Држава РС - орган располагања СО Гацко
са дијелом 7/54, Држава РС - орган располагања СО Гацко
са дијелом 11/864, Гутовић (Тодор) Момчило са дијелом
23/108, Петковић (Гојко) Чедомир са дијелом 11/864, Петковић (Гојко) Драган са дијелом 11/864, Петковић (Мирко)
Никола са дијелом 79/324, која одговара к.ч. бр. 658/2 уписана у Пл. бр. 30/0 КО Бодежишта у површини од 3300 м²
посјед Гутовић (Тодор) Момчило са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 658/1 у површини од 3900 м², звана Бубрежњак, шикара уписана у Зк. ул. бр. 61 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом 1/1, која одговара к.ч. бр.
658/1 уписана у Пл. бр. 17/2 КО Бодежишта у површини од
3900 м², посјед ЈПШ Шуме РС а.д. Соколац ШГ Ботин Невесиње са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 690 у површини од 1460 м², звана Слатина,
шикара уписана у Зк. ул. бр. 359 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Вишњевац (Јефто) Митар са
дијелом 1/8, Вишњевац (Јефто) Милан са дијелом 1/8, Вишњевац (Илија) Андрија са дијелом 1/12, Вишњевац (Ђуро) Ђорђије са дијелом 1/30, Вишњевац (пок. Ђуро) Милош са дијелом 1/30, Вишњевац (пок. Ђуро) Ружа са
дијелом 1/30, Јањић (рођ. Вишњевац) Василија са дијелом
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1/30, Вишњевац (удова Ђура) Стоја са дијелом 1/30, Пјешчић (Глигор) Милисав са дијелом 1/12, Пјешчић (Глигор)
Божо са дијелом 1/12, Пјешчић (Глигор) Рајко са дијелом
1/12, Терзић (Јован) Богдан са дијелом 1/9, Хрњез (унук Јованов) Димитрије са дијелом 1/54, Хрњез (унука Јованова)
Коса са дијелом 1/54, Хрњез (унук Јованов) Војислав са
дијелом 1/54, Вишњевац (Андрија) Томо са дијелом 1/24,
Вишњевац (удова Марка) Стана са дијелом 1/48, Вишњевац (удова Новака) Милка са дијелом 1/48, која одговара
дијелу к.ч. бр. 690 уписана у Пл. бр. 52/0 КО Бодежишта у
површини од 490 м² посјед Миловић (Јован) Јован са
дијелом 1/1 посједа дио к.ч. бр. 690 уписана у Пл. бр. 85/0
у површини од 480 м², посјед Терзић (Богдан) Никола са
дијелом 1/2 посједа, Терзић (Богдан) Иконија са дијелом
1/2 посједа и дио к.ч. бр. 690 уписана у Пл. бр. 118/0 КО
Бодежишта у површини од 490 м² посјед Жарковић (Јела
уд. Сима) са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 657 у површини од 2400 м², звана Буква, ораница уписана у Зк. ул. бр. 80 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Држава РС - орган располагања СО
Гацко са дијелом 1/1, која одговара к.ч. бр. 657 уписана у
Пл. бр. 122/0 КО Бодежишта у површини од 2400 м², посјед Жарковић (Ђорђо) Радивоје са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 687 у површини од 17420 м², звана Слатина, косаница уписана у Зк. ул. бр. 281 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Жарковић (Тодор) Ђорђо са дијелом
1/2, Жарковић (уд. Сима) Јела са дијелом 1/48, Жарковић
(Симо) Вељко са дијелом 1/80, Жарковић (Симо) Босиљка
са дијелом 1/80, Жарковић (Симо) Митра са дијелом 1/80,
Жарковић (Анто) Трифко са дијелом 1/12, Жарковић (Анто)
Душан са дијелом 1/12, Жарковић (Анто) Петра са дијелом
1/12, Жарковић (Анто) Сава са дијелом 1/12, Жарковић (Анто) Цвијета са дијелом 1/12, Жарковић (Симо) Нада са
дијелом 1/40, која одговара к.ч. бр. 687 уписана у Пл. бр.
122/0 КО Бодежишта у површини од 17420 м² посјед Жарковић (Ђорђо) Радивоје са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 682/1 у површини од 16500 м², звана Пашин
до, пашњак, уписана у Зк. ул. бр. 347 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Држава - ерар са дијелом
1/1, која одговара к.ч. бр. 682/1 уписана у Пл. бр. 17/2 КО
Бодежишта у површини од 16500 м², посјед ЈПШ Шуме РС
а.д. Соколац ШГ Ботин Невесиње са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 510 у површини од 20000 м², звана Буква, ораница уписана у Зк. ул. бр. 222 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Дамјанац (Сава) Иван са дијелом
1/4, Дамјанац (Аћим) Блажо са дијелом 1/10, Дамјанац
(Аћим) Ђорђо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Босиљка
са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Љубица са дијелом 1/10,
Дамјанац (Аћим) Милош са дијелом 1/10, Буха (Јован)
Илинка са дијелом 1/12, Дамјанац (Илија) Вучић са
дијелом 1/6, која одговара к.ч. бр. 510 уписана у Пл. бр.
18/0 КО Бодежишта у површини од 20000 м² посјед ОДПП
“Планинско Добро” Гацко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 499/1 у површини од 24800 м², звана Буква,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 224 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Дамјанац (Сава) Иван са
дијелом 1/4, Дамјанац (Аћим) Блажо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Ђорђо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим)
Босиљка са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Љубица са
дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Милош са дијелом 1/10, Буха (Јован) Илинка са дијелом 1/12, Дамјанац (Илија) Вучић
са дијелом 1/6, која одговара к.ч. бр. 499/1 уписана у Пл.
бр. 9/0 КО Бодежишта у површини од 24800 м² посјед Дамјанац Јела (удова Илије) са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 499/2 у површини од 7100 м², звана Буква, пашњак уписана у Зк. ул. бр. 224 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Дамјанац (Сава) Иван са дијелом
1/4, Дамјанац (Аћим) Блажо са дијелом 1/10, Дамјанац
(Аћим) Ђорђо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Босиљка
са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Љубица са дијелом 1/10,
Дамјанац (Аћим) Милош са дијелом 1/10, Буха (Јован)
Илинка са дијелом 1/12, Дамјанац (Илија) Вучић са
дијелом 1/6, која одговара к.ч. бр. 499/2 уписана у Пл. бр.
9/0 КО Бодежишта у површини од 7100 м² посјед Дамјанац
Јела (удова Илије) са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 500 у површини од 6440 м², звана Мокри Врт,
шикара уписана у Зк. ул. бр. 299 КО Бодежишта, земљи-
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шно-књижно право својине Дамјанац (Сава) Иван са
дијелом 1/4, Дамјанац (Аћим) Блажо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Ђорђо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим)
Босиљка са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Љубица са
дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Милош са дијелом 1/10, Буха (Јован) Илинка са дијелом 1/12, Дамјанац (Илија) Вучић
са дијелом 1/6, која одговара к.ч. бр. 500 уписана у Пл. бр.
9/0 КО Бодежишта у површини од 6440 м² посјед Дамјанац
Јела (удова Илије) са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 501 у површини од 54600 м², звана Плани, шикара уписана у Зк. ул. бр. 294 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Гутовић (Видак) Михајло са
дијелом 1/14, Гутовић (Видак) Ристо са дијелом 1/14, Гутовић (Видак) Мирко са дијелом 1/14, Гутовић (Видак) Данило са дијелом 1/14, Гутовић (Видак) Госпава са дијелом
1/14, Гутовић (Видак) Анђа са дијелом 1/14, Гутовић (Видак) Стана са дијелом 1/14, Гутовић (Трифко) Недељко са
дијелом 1/2, која одговара дијелу к.ч. бр. 501 уписана у Пл.
бр. 29/1 КО Бодежишта у површини од 36400 м² посјед Гутовић (Радован) Велимир са дијелом 9/120 посједа, Гутовић (Мирко) Бориша са дијелом 24/120 посједа, Гутовић
(Мирко) Лука са дијелом 24/120 посједа, Гутовић (Радован) Радослав са дијелом 9/120 посједа, Гутовић Божана
(удова Мирка) са дијелом 20/120 посједа, Гутовић (Мирко)
Вукашин са дијелом 24/120 посједа, Радовић (Радован)
Винка рођ. Гутовић са дијелом 5/120 посједа, Гамбелић
(Радован) Босиљка рођ. Гутовић са дијелом 5/120 посједа;
- к.ч. бр. 418 у површини од 4700 м², звана Марина Главица, ораница уписана у Зк. ул. бр. 72 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Гутовић (Видак) Михајло
са дијелом 1/7, Гутовић (Видак) Мирко са дијелом 1/7, Гутовић (Видак) Госпава са дијелом 1/7, Гутовић (Видак) Анђа
са дијелом 1/7, Гутовић (Видак) Стана са дијелом 1/7, Гутовић (ж. Мирко) Божана са дијелом 2/42, Гутовић (Мирко)
Бориша са дијелом 2/35, Гутовић (Мирко) Лука са дијелом
2/35, Гутовић (Мирко) Вукашин са дијелом 2/35, Гутовић
(Радован) Радослав са дијелом 96/2380, Радовић (рођ. Гутовић) Илинка са дијелом 2/126, Гутовић рођ. Шупић Радојка
са дијелом 96/7140, Гутовић (Велемир) Далибор са дијелом
96/7140, Гутовић (Велемир) Драган са дијелом 96/7140 која
одговара к.ч. бр. 418 уписана у Пл. бр. 29/1 КО Бодежишта
у површини од 4700 м² посјед Гутовић (Радован) Велимир
са дијелом 9/120 посједа, Гутовић (Мирко) Бориша са
дијелом 24/120 посједа, Гутовић (Мирко) Лука са дијелом
24/120 посједа, Гутовић (Радован) Радослав са дијелом
9/120 посједа, Гутовић Божана (удова Мирка) са дијелом
20/120 посједа, Гутовић (Мирко) Вукашин са дијелом 24/120
посједа, Радовић (Радован) Винка рођ. Гутовић са дијелом
5/120 посједа, Гамбелић (Радован) Босиљка рођ. Гутовић са
дијелом 5/120 посједа;
- к.ч. бр. 433 у површини од 18900 м², звана Пут, пут
уписана у Зк. ул. бр. 227 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Држава - јавно добро са дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 433 уписана у Пл. бр. 15/0 КО Бодежишта у површини од 18900 м² посјед ДС Путеви са дијелом
1/1 посједа;
- к.ч. бр. 419 у површини од 4600 м², звана Марина главица, ораница уписана у Зк. ул. бр. 224 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Дамјанац (Сава) Иван са
дијелом 1/4, Дамјанац (Аћим) Блажо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Ђорђо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим)
Босиљка са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Љубица са
дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Милош са дијелом 1/10, Буха (Јован) Илинка са дијелом 1/12, Дамјанац (Илија) Вучић
са дијелом 1/6, која одговара к.ч. бр. 419 уписана у Пл. бр.
9/0 КО Бодежишта у површини од 4600 м² посјед Дамјанац
Јела (удова Илије) са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 420 у површини од 9200 м², звана Марина главица, ораница уписана у Зк. ул. бр. 222 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Дамјанац (Сава) Иван са
дијелом 1/4, Дамјанац (Аћим) Блажо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Ђорђо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим)
Босиљка са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Љубица са
дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Милош са дијелом 1/10, Буха (Јован) Илинка са дијелом 1/12, Дамјанац (Илија) Вучић
са дијелом 1/6, која одговара к.ч. бр. 420 уписана у Пл. бр.
8/0 КО Бодежишта у површини од 9200 м² посјед Дамјанац
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(Сава) Милош са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 421 у површини од 4420 м², звана Марина главица, ораница уписана у Зк. ул. бр. 296 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Ковачевић (Марко) Трифко са дијелом 1/2, Ковачевић (Јово) Никола са дијелом 1/8,
Ковачевић (Јово) Слободан са дијелом 1/8, Ковачевић (Јово) Светислав са дијелом 1/8, Ковачевић (Јово) Крсто са
дијелом 1/8, која одговара к.ч. бр. 421 уписана у Пл. бр.
41/0 КО Бодежишта у површини од 4420 м² посјед Ковачевић (Јово) Светислав са дијелом 1/4 посједа, Ковачевић
(Јово) Слободан са дијелом 1/4 посједа, Ковачевић (Јово)
Никола са дијелом 1/4 посједа, Ковачевић (Јово) Крсто са
дијелом 1/4 посједа;
- к.ч. бр. 422 у површини од 6660 м², звана Буквић, ораница уписана у Зк. ул. бр. 318 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Гутовић (Недељко) Обрад са
дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 422/2 уписана у Пл. бр.
126/0 КО Бодежишта у површини од 1710 м² посјед Гутовић (Мирко) Радован са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 432/3 КО Бодежишта - увјерење бр. 095-1Нар-11-000-701 од 07.06.2011. године, која одговара к.ч. бр.
432/3 звана Поткућница у површини од 300 м² уписана у
Пл. бр. 126/0, посјед Гутовић (Мирко) Радован са дијелом
1/1 посједа;
- к.ч. бр. 432/2 у површини од 3900 м², звана Поткућница, ораница уписана у Зк. ул. бр. 318 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Гутовић (Недељко) Обрад
са дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 432/2 уписана у Пл. бр.
31/0 КО Бодежишта у површини од 3600 м² посјед Гутовић
(Трифко) Недељко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 432/1 у површини од 300 м², звана Кућиште,
кућиште уписана у Зк. ул. бр. 318 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Гутовић (Недељко) Обрад са
дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 432/1 уписана у Пл. бр.
31/0 КО Бодежишта у површини од 300 м² посјед Гутовић
(Трифко) Недељко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 431/2 у површини од 13490 м², звана Глог, ораница уписана у Зк. ул. бр. 277 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Гутовић (Лака) Спасоје са дијелом
1/2, Гутовић (Новица) Милош са дијелом 1/4, Гутовић (Тодор) Момчило са дијелом 1/4 која одговара дијелу к.ч. бр.
431/2 уписана у Пл. бр. 28/0 КО Бодежишта у површини од
2000 м² посјед Гутовић Мара удова Сима са дијелом 1/1
посједа;
- к.ч. бр. 423 у површини од 11260 м², звана Марина
Продо, ораница уписана у Зк. ул. бр. 72 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Гутовић (Видак) Михајло
са дијелом 1/7, Гутовић (Видак) Мирко са дијелом 1/7, Гутовић (Видак) Госпава са дијелом 1/7, Гутовић (Видак) Анђа са дијелом 1/7, Гутовић (Видак) Стана са дијелом 1/7,
Гутовић (ж. Мирко) Божана са дијелом 2/42, Гутовић
(Мирко) Бориша са дијелом 2/35, Гутовић (Мирко) Лука са
дијелом 2/35, Гутовић (Мирко) Вукашин са дијелом 2/35,
Гутовић (Радован) Радослав са дијелом 96/2380, Радовић
(рођ. Гутовић Радован) Илинка са дијелом 2/126, Гутовић
рођ. Шупић Радојка са дијелом 96/7140, Гутовић (Велемир) Далибор са дијелом 96/7140, Гутовић (Велемир) Драган са дијелом 96/7140 која одговара к.ч. бр. 423 уписана у
Пл. бр. 29/1 КО Бодежишта у површини од 11260 м² посјед
Гутовић (Радован) Велимир са дијелом 9/120 посједа, Гутовић (Мирко) Бориша са дијелом 24/120 посједа, Гутовић
(Мирко) Лука са дијелом 24/120 посједа, Гутовић (Радован) Радослав са дијелом 9/120 посједа, Гутовић Божана
(удова Мирка) са дијелом 20/120 посједа, Гутовић (Мирко)
Вукашин са дијелом 24/120 посједа, Радовић (Радован)
Винка рођ. Гутовић са дијелом 5/120 посједа, Гамбелић
(Радован) Босиљка рођ. Гутовић са дијелом 5/120 посједа;
- к.ч. бр. 430 у површини 7420 м², звана Црквина, ораница уписана у Зк. ул. бр. 291 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Гутовић (Трифко) Неђељко са
дијелом 1/1, која одговара к.ч. бр. 430 уписана у Пл. бр.
31/0 КО Бодежишта у површини од 7420 м² посјед Гутовић
(Трифко) Неђељко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 841/4 у површини од 3080 м², звана Ражиште,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 5 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Володер (Зејнил) Јусуф са дијелом
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1/4, Туновић (Зејнил) Хаџо са дијелом 1/2, Туновић (Јусуф)
Ахмет са дијелом 1/4, која одговара к.ч. бр. 841/4 уписана
у Пл. бр. 77/1 КО Бодежишта у површини од 1540 м² посјед Шаховић (Рамиз) Изет са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Ифет са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз)
Азим са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Неџиб са
дијелом 1/4 посједа;
- к.ч. бр. 780/103 у површини од 360 м², звана Ражиште,
пашњак уписана у Зк. ул. бр. 42 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаковић (Бешир) Махмут са
дијелом 2/3 посједа, Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом
1/6, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом
1/6, која одговара к.ч. бр. 780/103 уписана у Пл. бр. 73/0 КО
Бодежишта у површини од 360 м² посјед Шаковић (Бешир)
Махмут са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 843 у површини од 60 м², звана Градилиште,
градилиште уписана у Зк. ул. бр. 272 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Туновић (рођ. Гредељ)
Зејна са дијелом 1/30, Володер-Туновић (рођ. Гребовић)
Зејна са дијелом 1/240, Лончарић рођ. Володер-Туновић
(уд. Смаја) Мелћа са дијелом 7/1920, Лого рођ. ВолодерТуновић Нурја са дијелом 7/1920, Туновић (уд. Адема) Шаћира са дијелом 37/2520, Туновић (жена Буљка) Малка са
дијелом 1/25, Туновић (Буљко) Мухарем са дијелом 2/25,
Туновић (Селим) Рашид са дијелом 1/5, Туновић (рођ. Југо
Зићрија) Зејна са дијелом 1/50, Туновић (Зићрија) Сенада
са дијелом 1/50, Туновић (Зићрија) Вехбија са дијелом
1/50, Туновић (Зићрија) Суада са дијелом 1/50, Шаховић
(Зећир) Насуф са дијелом 1/5, Пањета (рођ. Туновић) Мулија са дијелом 25777/86400, Туновић (Салко) Ахмет са
дијелом 1/5, Туновић (Изет) Мухамед са дијелом
257777/1728000, Тасламан (рођ. Туновић) Фатима са
дијелом 257777/1728000, Шаховић (Зајко) Џевад, Шаховић
(Зајко) Мирсад, која одговара к.ч. бр. 843 уписана у Пл. бр.
77/1 КО Бодежишта у површини од 60 м² посјед Шаховић
(Рамиз) Изет са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз)
Ифет са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Азим са
дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом
1/4 посједа;
- к.ч. бр. 841/2 у површини од 700 м², звана Кућа и кућиште, уписана у Зк. ул. бр. 214 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Володер (рођ. Чустовић) Ђумиша са дијелом 1/8, Туновић (Суљо) Хамид са дијелом
7/32, Туновић (Суљо) Ајдин са дијелом 7/32, Туновић
(Смаил) Азиз са дијелом 7/40, Туновић (Смаил) Атиф са
дијелом 21/80, која одговара дијелу к.ч. бр. 841/2 уписана у
Пл. бр. 91/0 КО Бодежишта у површини од 350 м², посјед
Туновић (Суљо) Хамид са дијелом 1/1 посједа и дио к.ч.
бр. 841/2 уписана у Пл. бр. 97/0 у површини од 350 м² посједа Туновић (Смајо) Заим са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 780/97 у површини од 420 м², звана Долић, ливада уписана у Зк. ул. бр. 42 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Шаковић (Бешир) Махмут са
дијелом 2/3 посједа, Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом
1/6, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом
1/6, која одговара к.ч. бр. 780/97 уписана у Пл. бр. 73/0 КО
Бодежишта у површини од 420 м² посјед Шаховић (Бешир)
Махмут са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 845 у површини од 7400 м², звана Поткућница,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 126 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Фехим) Џемал са
дијелом 1/12, Шаховић (Фехим) Авдија са дијелом 1/12, Шаховић (Хајдар) Атиф са дијелом 1/36, Шаховић (Дерво) Сабит са дијелом 1/42, Шаховић (Дерво) Мехмед са дијелом
1/28, Реџовић рођ. Шаховић (Дерво) Мејра са дијелом 1/42,
Шаховић (Мешо) Хусеин са дијелом 1/12, Шаховић (Мешо)
Хасиба са дијелом 1/12, Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом
5/144, Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 5/144, Шаховић
(Рамиз) Изет са дијелом 5/144, Шаховић (Рамиз) Ифет са
дијелом 5/144, Шаховић (Зајко) Џевад са дијелом 1/6, Шаховић (Зајко) Мирсад са дијелом 1/6, Шаховић (Незир) Ђенан
са дијелом 1/24, Трбоња (Незир рођ. Шаховић) Нермина са
дијелом 1/24, која одговара дијелу к.ч. бр. 845 уписана у Пл.
бр. 77/1 КО Бодежишта у површини од 200 м² посјед Шаховић (Рамиз) Изет са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз)
Ифет са дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Азим са
дијелом 1/4 посједа, Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом 1/4
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посједа и дио к.ч. бр. 845 уписана у Пл. бр. 81/1 КО Бодежишта у површини од 2470 м² посјед Шаховић (Зајко) Мирсад
са дијелом 1/2 посједа, Шаховић (Зајко) Џевад са дијелом
1/2 посједа, дио к.ч. бр. 845 уписана у Пл. бр. 76/0 КО Бодежишта у површини од 2470 м² посјед Шаховић (Фехим) Џемал са дијелом 1/2 посједа, Шаховић (Фехим) Авдија са
дијелом 1/2 посједа и дио к.ч. бр. 845 уписана у Пл. бр. 75/0
КО Бодежишта у површини од 1440 м² посјед Шаховић
(Дерво) Незир са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 855 у површини од 2060 м², звана Поткућница,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 145 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Туновић-Володер (Ахмет) Џафер са дијелом 1/5, Туновић-Володер (Тале) Адем са
дијелом 1/15, Туновић-Володер (Тале) Ћамил са дијелом
1/15, Туновић (Мурат) Рушид са дијелом 1/90, Туновић (жена Буљка) Малка са дијелом 1/25, Туновић (Селим) Рашид
са дијелом 1/5, Туновић рођ. Југо (Зићрија) Зејна са дијелом
1/50, Туновић (Зићрија) Сенада са дијелом 1/50, Туновић
(Зићрија) Вехбија са дијелом 1/50, Туновић (Зићрија) Суада
са дијелом 1/50, Држава РС, орган располагања СО Гацко са
дијелом 2/25, Пањета (рођ. Туновић) Мулија са дијелом
1/36, Туновић (Салко) Ахмет са дијелом 1/5, Туновић (Изет)
Мухамед са дијелом 1/72, Тасламан (рођ. Туновић) Фатима
са дијелом 1/72, која одговара к.ч. бр. 855 уписана у Пл. бр.
82/0 КО Бодежишта у површини од 2060 м² посјед Шаховић
(Зећир) Насуф са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 849/1 у површини од 1680 м², звана Суљова
њива, ораница уписана у Зк. ул. бр. 264 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Џано) Шаћир
са дијелом 1/12, Шаховић (Џано) Бегана са дијелом 1/12,
Шаховић (Џано) Дервиш са дијелом 1/12, Шаховић (Џано)
Хусо са дијелом 1/12, Шаховић (Хашим) Разија са дијелом
1/24, Шаховић (Хашим) Мунта са дијелом 1/24, Шаховић
(Хашим) Мушан са дијелом 1/12, Шаковић (Бешир) Махмут са дијелом 4/18, Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом
1/18, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом
1/18, Шаховић (Мушан) Едхем са дијелом 4/72, Шаховић
(Мушан) Рашид са дијелом 14/216, Шаховић (Мушан) Халид са дијелом 5/216, Дервишкадић рођ. Шаховић (Мушан) Санела са дијелом 5/216, Гризовић рођ. Шаховић
(Мушан) Мајда са дијелом 5/216 која одговара дијелу к.ч.
бр. 849/1 уписана у Пл. бр. 72/0 КО Бодежишта у површини од 420 м² посјед Шаховић (Беган) Хамдија са дијелом
1/1 посједа, дио к.ч. бр. 849/1 уписана у Пл. бр. 78/0 КО Бодежишта у површини од 420 м² посјед Шаховић (Хусо) Нусрет са дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр. 849/1 уписана у
Пл. бр. 74/0 КО Бодежишта у површини од 840 м², посјед
Шаховић (Џано) Дервиш са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 849/3 у површини од 380 м², звана Суљова њива, косаница уписана у Зк. ул. бр. 264 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Џано) Шаћир
са дијелом 1/12, Шаховић (Џано) Бегана са дијелом 1/12,
Шаховић (Џано) Дервиш са дијелом 1/12, Шаховић (Џано)
Хусо са дијелом 1/12, Шаховић (Хашим) Разија са дијелом
1/24, Шаховић (Хашим) Мунта са дијелом 1/24, Шаховић
(Хашим) Мушан са дијелом 1/12, Шаковић (Бешир) Махмут са дијелом 4/18, Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом
1/18, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом
1/18, Шаховић (Мушан) Едхем са дијелом 4/72, Шаховић
(Мушан) Рашид са дијелом 14/216, Шаховић (Мушан) Халид са дијелом 5/216, Дервишкадић рођ. Шаховић (Мушан) Санела са дијелом 5/216, Гризовић рођ. Шаховић
(Мушан) Мајда са дијелом 5/216 која одговара дијелу к.ч.
бр. 849/3 уписана у Пл. бр. 72/0 КО Бодежишта у површини од 100 м² посјед Шаховић (Беган) Хамдија са дијелом
1/1 посједа, дио к.ч. бр. 849/3 уписана у Пл. бр. 78/0 КО Бодежишта у површини од 90 м 2, посјед Шаховић (Хусо)
Нусрет са дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр. 849/3 уписана
у Пл. бр. 74/0 КО Бодежишта у површини од 190 м², посјед
Шаховић (Џано) Дервиш са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 850/2 у површини од 180 м², звана Ораница
под колибом, ораница уписана у Зк. ул. бр. 271 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Смајо)
Саид са дијелом 10/63, Шаховић (Омер) Зејмил са дијелом
1/16, Шаховић (Омер) Смајил са дијелом 1/15, Шаховић
(Омер) Фата са дијелом 1/15, Шаховић (Омер) Ђула са
дијелом 1/15, Шаховић (Омер) Малка са дијелом 1/15, Шаховић (Хашим) Разија са дијелом 52/4496, Шаховић (Ха-
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шим) Мунта са дијелом 52/4496, Шаховић (Хашим) Мушан са дијелом 13/562, Шаховић (Беган) Хамдија са
дијелом 13/567, Салиховић рођ. Шаховић (Дервиш) Рушида са дијелом 26/567, Шаховић (Хусо) Нусрет са дијелом
13/1134, Шаховић (Хусо) Нефа са дијелом 13/1134, Шаховић (Хајдар) Атиф са дијелом 11/1134, Шаховић (Дерво)
Сабит са дијелом 11/1302, Шаховић (Дерво) Мехмед са
дијелом 33/2646, Реџовић рођ. Шаховић (Дерво) Мејра са
дијелом 11/1302, Шаковић (Бешир) Махмут са дијелом
104/1701, Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом 52/5402, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом 52/5402,
Шаховић (Зајко) Џевад са дијелом 1078/18522, Шаховић
(Зајко) Мирсад са дијелом 1078/18522, Шаховић (Мушан)
Едхем са дијелом 52/3372, Шаховић (Мушан) Рашид са
дијелом 91/5058, Шаховић (Мушан) Халид са дијелом
65/10116, Дервишкадић рођ. Шаховић (Мушан) Санела са
дијелом 65/20232, Гризовић рођ. Шаховић (Мушан) Мајда
са дијелом 65/20232, Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом
55/4536, Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 55/4536, Шаховић (Рамиз) Изет са дијелом 55/4536 посједа, Шаховић (Рамиз) Ифет са дијелом 55/4536 посједа, Шаховић (Незир)
Ђенан са дијелом 11/756, Трбоња (Незир) рођ. Шаховић
Нермина са дијелом 11/756, која одговара к.ч. бр. 850/2
уписана у Пл. бр. 125/1 КО Бодежишта у површини од 180
м² посјед Шаховић (Меша) Хусеин са дијелом 1/2 посједа,
Шаховић (Меша) Хасиб са дијелом 1/2 посједа;
- к.ч. бр. 850/3 у површини од 3600 м², звана Котлине,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 19 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Хамид) Зећир са
дијелом 1/6, Шаховић (Зећир) Нусрет са дијелом 1/4, Шаховић (Садик) Муслија са дијелом 1/4, Шаховић (Дерво)
Сабит са дијелом 1/84, Шаховић (Дерво) Мехмед са
дијелом 1/56, Реџовић рођ. Шаховић (Дерво) Мејра са
дијелом 1/84, Шаховић (Рамиз) Неџиб са дијелом 5/288,
Шаховић (Рамиз) Азим са дијелом 5/288, Шаховић (Рамиз)
Изет са дијелом 5/288, Шаховић (Рамиз) Ифет са дијелом
5/288, Шаховић (Зајко) Џевад са дијелом 1/16, Шаховић
(Зајко) Мирсад са дијелом 1/16, Шаховић (Хајдар) Атиф са
дијелом 1/12, Шаховић (Незир) Ђенан са дијелом 1/48, Трбоња (Незир) рођ. Шаховић Нермина са дијелом 1/48, која
одговара дијелу к.ч. бр. 850/3 уписана у Пл. бр. 125/1 КО
Бодежишта у површини од 450 м² посјед Шаховић (Мешо)
Хусеин са дијелом 1/2 посједа, Шаховић (Мешо) Хасиб са
дијелом 1/2 посједа, дио к.ч. бр. 850/3 уписана у Пл. бр.
82/0 КО Бодежишта у површини од 900 м² посјед Шаховић
(Зећир) Насуф са дијелом 1/1 посједа, дио к.ч. бр. 850/3
уписана у Пл. бр. 75/0 КО Бодежишта у површини од 330
м² посјед Шаховић (Дерво) Незир са дијелом 1/1 посједа,
дио к.ч. бр. 850/3 уписана у Пл. бр. 81/1 КО Бодежишта у
површини од 680 м² посјед Шаховић (Зајко) Мирсад са
дијелом 1/2 посједа, Шаховић (Зајко) Џевад са дијелом 1/2
посједа, дио к.ч. бр. 850/3 уписана у Пл. бр. 79/0 КО Бодежишта у површини од 900 м², посјед Шаховић (Садик) Муслија са дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр. 850/3 уписана у
Пл. бр. 125/1 КО Бодежишта у површини од 450 м² посјед
Шаховић (Мешо) Хусеин са дијелом 1/2 посједа, Шаховић
(Мешо) Хасиб са дијелом 1/2 посједа;
- к.ч. бр. 850/5 у површини од 2900 м², звана Поткућница, ораница уписана у Зк. ул. бр. 145 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Туновић-Володер (Ахмет) Џафер са дијелом 1/5, Туновић-Володер (Тале) Адем са
дијелом 1/15, Туновић-Володер (Тале) Ћамил са дијелом
1/15, Туновић (Мурат) Рушид са дијелом 1/90, Туновић (жена Буљка) Малка са дијелом 1/25, Туновић (Селим) Рашид
са дијелом 1/5, Туновић рођ. Југо (Зићрија) Зејна са дијелом
1/50, Туновић (Зићрија) Сенада са дијелом 1/50, Туновић
(Зићрија) Вехбија са дијелом 1/50, Туновић (Зићрија) Суада
са дијелом 1/50, Држава РС, орган располагања СО Гацко са
дијелом 2/25, Пањета (рођ. Туновић) Мулија са дијелом
1/36, Туновић (Салко) Ахмет са дијелом 1/5, Туновић (Изет)
Мухамед са дијелом 1/72, Тасламан (рођ. Туновић) Фатима
са дијелом 1/72, која одговара к.ч. бр. 850/5 уписана у Пл.
бр. 16/0 КО Бодежишта у површини од 2900 м² посјед ДС
Општина Гацко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 356 у површини од 2400 м², звана Поткућница,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 242 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Жарковић (Тодор) Ђорђо са
дијелом 1/2, Жарковић (уд. Сима) Јела са дијелом 1/48, Жар-
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ковић (Симо) Вељко са дијелом 3/240, Жарковић (Симо) Босиљка са дијелом 3/240, Жарковић (Анто) Трифко са
дијелом 1/12, Жарковић (Анто) Душан са дијелом 1/12, Жарковић (Анто) Петра са дијелом 1/12, Жарковић (Анто) Сава
са дијелом 1/12, Жарковић (Анто) Цвијета са дијелом 1/12,
Жарковић (Симо) Нада са дијелом 1/40, Бумбић Раденко са
дијелом 3/240 која одговара к.ч. бр. 356 уписана у Пл. бр.
118/0 КО Бодежишта у површини од 2400 м² посјед Жарковић Јела удова Сима Радивоје са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 429 у површини од 3560 м², звана Код куће,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 290 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Жарковић (Јован) Мирко са
дијелом 1/2, Жарковић (Милинко) Миладин са дијелом
1/60, Жарковић (Милинко) Вукашин са дијелом 1/60, Жарковић (Милинко) Бранислав са дијелом 1/60, Жарковић (уд.
Милинка) Достиња са дијелом 11/180, која одговара к.ч.
бр. 429 уписана у Пл. бр. 120/0 КО Бодежишта у површини од 3560 м² посјед Жарковић Достиња удова Милинка са
дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 427 у површини 1200 м², звана Кућиште, уписана у Зк. ул. бр. 286 КО Бодежишта, земљишно-књижно
право својине Жарковић (Перко) Михајло са дијелом 2/9,
Жарковић (Перко) Јефто са дијелом 1/3, Жарковић (Јован)
Илинка са дијелом 1/18, Жарковић (Јован) Милева са
дијелом 1/18, Жарковић (Јован) Мирко са дијелом 1/9, Држава РС, орган располагања СО Гацко са дијелом 1/9, Жарковић (Милинко) Вукашин са дијелом 1/60, Жарковић
(Милинко) Бранислав са дијелом 1/60, Жарковић (уд. Милинка) Достиња са дијелом 11/180, која одговара к.ч. бр.
427 уписана у Пл. бр. 120/0 КО Бодежишта у површини од
1200 м² по сјед Жарковић До стиња (уд. Милинка) са
дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 401/1 у површини од 1874200 м², звана Греде,
пашњак уписана у Зк. ул. бр. 347 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Држава - ерар са дијелом 1/1
која одговара дијелу к.ч. бр. 401/1 уписана у Пл. бр. 16/0
КО Бодежишта у површини од 340 м², посјед ДС Општина
Гацко са дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр. 401/1 уписана у
Пл. бр. 17/2 КО Бодежишта у површини од 1873860 м² посјед ЈПШ Шуме РС а.д. Соколац ШГ Ботин Невесиње са
дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 386 у површини од 3220 м², звана Башићевина, ораница уписана у Зк. ул. бр. 186 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Жарковић (Перко) Михајло са дијелом 1/5, Жарковић (Перко) Јефто са дијелом 1/5,
Жарковић (Сава) Ђуро са дијелом 2/35, Жарковић (Сава)
Којо са дијелом 1/35, Жарковић (Јован) Илинка са дијелом
1/30, Жарковић (Јован) Милева са дијелом 1/30, Жарковић
(Јован) Мирко са дијелом 1/15, Жарковић (удова Саве) Ружа са дијелом 1/35, Савић (Стеван) Пајо са дијелом 1/105,
Савић (Стеван) Новак са дијелом 1/105, Савић (Стеван)
Душан са дијелом 1/105, Жарковић (Гајо) Зорка са дијелом
1/10, Жарковић (Гајо) Милан са дијелом 1/10, Жарковић
(Анто) Симо са дијелом 1/70, Држава РС, орган располагања СО Гацко са дијелом 50/525, Жарковић (Милинко) Миладин са дијелом 1/100, Жарковић (Милинко) Вукашин са
дијелом 1/100, Жарковић (Милинко) Бранислав са дијелом
1/100, Жарковић (Ђорђо) Радивоје са дијелом 1/70, Жарковић (уд. Милинка) Достиња са дијелом 11/300, која одговара к.ч. бр. 386 уписана у Пл. бр. 120/0 КО Бодежишта у површини од 3220 м² посјед Жарковић Достиња (ул. Милинка) са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 379 у површини од 3720 м², звана звана Башићевина, ораница уписана у Зк. ул. бр. 183 КО Бодежишта,
земљишно-књижно право својине Жарковић (Перко) Михајло са дијелом 1/6, Жарковић (Перко) Јефто са дијелом
1/4, Жарковић (Јован) Илинка са дијелом 1/24, Жарковић
(Јован) Милева са дијелом 1/24, Жарковић (Јован) Мирко
са дијелом 1/12, Жарковић (Гајо) Зорка са дијелом 1/8,
Жарковић (Гајо) Милан са дијелом 1/8, Држава РС, орган
располагања СО Гацко са дијелом 1/12, Жарковић (Милинко) Миладин са дијелом 1/80, Жарковић (Милинко) Вукашин са дијелом 1/80, Жарковић (Милинко) Бранислав са
дијелом 1/80, Жарковић (уд. Милинка) Достиња са дијелом
11/240, која одговара дијелу к.ч. бр. 379/1 уписана у Пл. бр.
120/0 КО Бодежишта у површини од 2000 м² посјед Жарковић Достиња (ул. Милинка) са дијелом 1/1 посједа и к.ч.
бр. 379/2 уписана у Пл. бр. 120/0 КО Бодежишта у површи-
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ни од 1720 м² посјед Жарковић Достиња (ул. Милинка) са
дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 377 у површини од 3400 м², звана Поткућница, ораница уписана у Зк. ул. бр. 284 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Миловић (уд. Јована) Достиња са дијелом 1/4, Миловић (Радомир) Радован са
дијелом 1/24, Миловић (Радомир) Боривоје са дијелом
1/24, Миловић (уд. Радомира) Љубица са дијелом 1/6, Миловић (Јован) Симо са дијелом 1/2, која одговара к.ч. бр.
377 уписана у Пл. бр. 52/0 КО Бодежишта у површини од
3400 м² посјед Миловић (Јован) Јован са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 333/1 у површини од 1300 м², кућиште са двориштем, кућиште и двориште, уписана у Зк. ул. бр. 302 КО
Бодежишта, земљишно-књижно право својине Терзић (Видак) Стојан са дијелом 1/1 која одговара дијелу к.ч. бр. 333/1
уписана у Пл. бр. 89/0 КО Бодежишта у површини од 700 м²
посјед Терзић (Стојан) Владо са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 330/4 у површини од 400 м², звана Поткућница, ораница уписана у Зк. ул. бр. 265 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Петковић (Марко) Никола
са дијелом 1/4, Петковић (Марко) Ђуро са дијелом 3/16,
Драшковић рођ. Петковић Цвијета са дијелом 1/16, Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом 11/64, Грубачић (рођ. Петковић) Божана са дијелом 1/16, Петковић
(Благоје) Сретен са дијелом 3/32, Петковић (Гојко) Чедомир са дијелом 1/16, Петковић (Гојко) Драган са дијелом
1/16, која одговара к.ч. бр. 330/4 уписана у Пл. бр. 59/0 КО
Бодежишта у површини од 900 м² посјед Петковић (Гојко)
Чедомир са дијелом 1/2 посједа, Петковић (Гојко) Драган
са дијелом 1/2 посједа;
- к.ч. бр. 322 у површини од 2820 м², звана Башлук,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 2 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Аџић (Гаврило) Владо са дијелом
1/1 која одговара к.ч. бр. 322 уписана у Пл. бр. 4/0 КО Бодежишта у површини од 2820 м² посјед Аџић Софија удова Влада са дијелом 1/3 посједа, Аџић (Владо) Пеко са
дијелом 1/3 посједа, Аџић (Владо) Михољка са дијелом 1/3
посједа;
- к.ч. бр. 324/3 у површини од 1530 м², звана Поткућница, ораница уписана у Зк. ул. бр. 169 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Хаџић (Вуле) Перо са
дијелом 1/1 која одговара к.ч. бр. 324/3 уписана у Пл. бр.
4/0 КО Бодежишта у површини од 1530 м² посјед Аџић Софија удова Влада са дијелом 1/3 посједа, Аџић (Владо) Пеко са дијелом 1/3 посједа, Аџић (Владо) Михољка са
дијелом 1/3 посједа;
- к.ч. бр. 316/3 у површини од 990 м², звана Алатузова
Појхата, ораница уписана у Зк. ул. бр. 177 КО Бодежишта,
земљишно-књижно право својине Терзић (Јован) Богдан са
дијелом 2/3, Хрњез (унук Јованов) Димитрије са дијелом
1/9, Хрњез (унука Јованова) Коса са дијелом 1/9, Хрњез
(унук Јованов) Војислав са дијелом 1/9, која одговара к.ч. бр.
316/3 уписана у Пл. бр. 16/0 КО Бодежишта у површини од
990 м² посјед ДС Општина Гацко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 317 у површини од 3920 м², звана Алатузова
Појхата, ораница уписана у Зк. ул. бр. 177 КО Бодежишта,
земљишно-књижно право својине Терзић (Јован) Богдан са
дијелом 2/3, Хрњез (унук Јованов) Димитрије са дијелом
1/9, Хрњез (унука Јованова) Коса са дијелом 1/9, Хрњез
(унук Јованов) Војислав са дијелом 1/9, која одговара к.ч.
бр. 317 уписана у Пл. бр. 85/0 КО Бодежишта у површини
од 3920 м² посјед Терзић (Богдан) Никола са дијелом 1/2
посједа, Терзић (Богдан) Иконија са дијелом 1/2 посједа;
- к.ч. бр. 318 у површини од 900 м², звана Вртић, ораница уписана у Зк. ул. бр. 255 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Попадић (Јоко) Ко стадин са
дијелом 1/4, Попадић (Божо) Филип са дијелом 1/2, Попадић (Крсто) Алекса са дијелом 1/8, Попадић рођ. Вишњевац (Божо) Љубица са дијелом 1/8, која одговара к.ч. бр.
318 уписана у Пл. бр. 65/0 КО Бодежишта у површини од
900 м² посјед Попадић (Крсто) Благоје са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 319/2 у површини од 3260 м², звана Школа и
двориште, школа уписана у Зк. ул. бр. 73 КО Бодежишта,
земљишно-књижно право својине Жарковић (Аћим) Радо-
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ван са дијелом 1/8, Жарковић (Аћим) Комнен са дијелом
1/8, Жарковић (Аћим) Љубица са дијелом 1/8, Жарковић
(Аћим) Петар са дијелом 1/4, Жарковић (Аћим) Јаков са
дијелом 1/4, Држава РС - орган располагања СО Гацко са
дијелом 1/8, која одговара к.ч. бр. 319/2 уписана у Пл. бр.
16/0 КО Бодежишта у површини од 3260 м² посјед ДС Општина Гацко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 296/1 у површини од 70590 м², звана Пут, пут
уписана у Зк. ул. бр. 227 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Држава - јавно добро са дијелом 1/1, која одговара к.ч. бр. 296/1 уписана у Пл. бр. 15/0 КО Бодежишта у површини од 70590 м² посјед ДС Путеви са
дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 314/7 у површини од 1800 м², звана Главица,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 208 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Бејатовић (Андрија) Момчило
са дијелом 1/6, Бејатовић (Андрија) Милан са дијелом 1/6,
Бејатовић (Андрија) Милош са дијелом 1/6, Бејатовић рођ.
Ковачевић (уд. Митра) Његослава са дијелом 1/2, која одговара к.ч. бр. 314/7 уписана у Пл. бр. 6/0 КО Бодежишта у
површини од 1800 м², посјед Бејатовић Његослава уд. Митра са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 295/2 у површини од 80 м², звана Кућа и кућиште, кућа и кућиште уписана у Зк. ул. бр. 252 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Жарковић (Аћим)
Радован са дијелом 1/8, Жарковић (Аћим) Комнен са
дијелом 1/8, Жарковић (Аћим) Љубица са дијелом 1/8,
Жарковић (Аћим) Милица са дијелом 1/8, Жарковић
(Аћим) Петар са дијелом 1/4, Жарковић (Аћим) Јаков са
дијелом 1/4, која одговара к.ч. бр. 295/2 уписана у Пл. бр.
119/0 КО Бодежишта у површини од 80 м² посјед Жарковић Цвијета удова Аћима са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 291/5 у површини од 13100 м², звана Поткућница, ораница уписана у Зк. ул. бр. 73 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Жарковић (Аћим) Радован
са дијелом 1/8, Жарковић (Аћим) Комнен са дијелом 1/8,
Жарковић (Аћим) Љубица са дијелом 1/8, Жарковић
(Аћим) Петар са дијелом 1/4, Жарковић (Аћим) Јаков са
дијелом 1/4, Држава РС - орган располагања СО Гацко са
дијелом 1/8, која одговара к.ч. бр. 291/5 уписана у Пл. бр.
119/0 КО Бодежишта у површини од 13100 м² Жарковић
Цвијета удова Аћима са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 333/2 у површини од 700 м², звана Кућиште са
двориштем, кућиште и двориште уписана у Зк. ул. бр. 303
КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Терзић
(Алекса) Илија са дијелом 2/9, Терзић (Раде) Радивоје са
дијелом 21/36, Терзић (Раде) Милена са дијелом 7/36, која
одговара к.ч. бр. 333/2 уписана у Пл. бр. 88/0 КО Бодежишта у површини од 700 м² посјед Терзић (Раде) Радивоје са
дијелом 1/2 посједа, Терзић (Раде) Милена са дијелом 1/2
посједа;
- к.ч. бр. 388 у површини од 4200 м², звана Надкућница, ораница уписана у Зк. ул. бр. 284 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Миловић (уд. Јована) Достиња са дијелом 1/4, Миловић (Радомир) Радован са
дијелом 1/24, Миловић (Радомир) Боривоје са дијелом
1/24, Миловић (уд. Радомира) Љубица са дијелом 1/6, Миловић (Јован) Симо са дијелом 1/2, која одговара к.ч. бр.
388 уписана у Пл. бр. 52/0 КО Бодежишта у површини од
4200 м² посјед Миловић (Јован) Јован са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 390 у површини од 3880 м², звана Камењача,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 68 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Хаџић (Вуле) Мирко са
дијелом 2/7, Хаџић (Перо) Анђа са дијелом 3/7, Хаџић (Гале) Станислав са дијелом 2/63, Хаџић (Гале) Љубица са
дијелом 2/63, Аџић (супруга Влада) Софија са дијелом
14/189, Аџић (Влада) Пеко са дијелом 14/189, Аџић (Влада) Михољка са дијелом 14/189, која одговара к.ч. бр. 390
уписана у Пл. бр. 4/0 КО Бодежишта у површини од 3880
м² посјед Аџић Софија удова Влада са дијелом 1/3 посједа,
Аџић (Владо) Пеко са дијелом 1/3 посједа, Аџић (Владо)
Михољка са дијелом 1/3 посједа;
- к.ч. бр. 355 у површини од 1300 м², звана Кућиште, кућиште уписана у Зк. ул. бр. 277 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Гутовић (Лака) Спасоје са дијелом
1/2, Гутовић (Новица) Милош са дијелом 1/4, Гутовић (То-
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дор) Момчило са дијелом 1/4 која одговара к.ч. бр. 355 уписана у Пл. бр. 30/0 КО Бодежишта у површини од 1300 м²
посјед Гутовић (Тодор) Момчило са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 354/1 у површини од 6650 м², звана Поткућница, ораница уписана у Зк. ул. бр. 277 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Гутовић (Лака) Спасоје са
дијелом 1/2, Гутовић (Новица) Милош са дијелом 1/4, Гутовић (Тодор) Момчило са дијелом 1/4 која одговара дијелу
к.ч. бр. 354/1 уписана у Пл. бр. 28/0 КО Бодежишта у површини од 2820 м² посјед Гутовић Мара удова Сима и дио
к.ч. бр. 354/1 уписана у Пл. бр. 30/0 КО Бодежишта у површини од 3830 м² посјед Гутовић (Тодор) Момчило са
дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 440/1 у површини од 2500 м², звана Под кућом, ораница уписана у Зк. ул. бр. 281 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Жарковић (Тодор) Ђорђо
са дијелом 1/2, Жарковић (уд. Сима) Јела са дијелом 1/48,
Жарковић (Симо) Вељко са дијелом 1/80, Жарковић (Симо)
Босиљка са дијелом 1/80, Жарковић (Симо) Митра са
дијелом 1/80, Жарковић (Анто) Трифко са дијелом 1/12,
Жарковић (Анто) Душан са дијелом 1/12, Жарковић (Анто)
Петра са дијелом 1/12, Жарковић (Анто) Сава са дијелом
1/12, Жарковић (Анто) Цвијета са дијелом 1/12, Жарковић
(Симо) Нада са дијелом 1/40, која одговара к.ч. бр. 440/1
уписана у Пл. бр. 122/0 КО Бодежишта у површини од
2500 м² посјед Жарковић (Ђорђо) Радивоје са дијелом 1/1
посједа;
- к.ч. бр. 438 у површини од 1600 м², звана Стублина,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 291 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Гутовић (Трифко) Неђељко са
дијелом 1/1, која одговара дијелу к.ч. бр. 438 уписана у Пл.
бр. 27/0 КО Бодежишта у површини од 600 м² посјед Гутовић (Радојка) удова Данила и дио к.ч. бр. 438 уписана у Пл.
бр. 31/0 КО Бодежишта у површини од 1000 м² посјед Гутовић (Трифко) Неђељко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 436 у површини од 60 м², звана Кућа и кућиште,
кућа и кућиште уписана у Зк. ул. бр. 293 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Гутовић (уд. Видака) Јела
са дијелом 11/88, Гутовић (Видак) Михајло са дијелом 7/44,
Гутовић (Видак) Ристо са дијелом 7/44, Гутовић (Видак) Госпава са дијелом 7/88, Гутовић (Видак) Анђа са дијелом
7/88, Гутовић (Видак) Стана са дијелом 7/88, Гутовић (ж.
Мирка) Божана са дијелом 14/264, Гутовић (Мирко) Бориша
са дијелом 14/220, Гутовић (Мирко) Лука са дијелом 14/220,
Гутовић (Мирко) Вукашин са дијелом 14/220, Гутовић (Радован) Радослав са дијелом 672/14960, Радовић (рођ. Гутовић Радован) Илинка са дијелом 14/792, Гутовић (рођ. Шупић) Радојка са дијелом 672/44880, Гутовић (Велемир) Далибор са дијелом 672/44880, Гутовић (Велемир) Драган са
дијелом 672/44880, која одговара к.ч. бр. 436 уписана у Пл.
бр. 29/1 КО Бодежишта у површини од 60 м² посјед Гутовић
(Радован) Велемир са дијелом 9/120 посједа, Гутовић (Мирко) Бориша са дијелом 24/120 посједа, Гутовић (Мирко) Лука са дијелом 24/120 посједа, Гутовић (Радован) Радослав са
дијелом 9/120 посједа, Гутовић Божана удова Мирка са
дијелом 20/120 посједа, Гутовић (Мирко) Вукашин са
дијелом 24/120 посједа, Радовић (Радован) Винка рођ. Гутовић са дијелом 5/120, Гамбелић (Радован) Босиљка рођ. Гутовић са дијелом 5/120 посједа;
- к.ч. бр. 435 у површини од 3160 м², звана Под кућом,
ораница уписана у Зк. ул. бр. 291 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Гутовић (Трифко) Неђељко са
дијелом 1/1, која одговара к.ч. бр. 435 уписана у Пл. бр.
31/0 КО Бодежишта у површини од 3160 м² посјед Гутовић
(Трифко) Неђељко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 434 у површини од 1140 м², звана Кућа и кућиште, кућа и кућиште уписана у Зк. ул. бр. 291 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Гутовић (Трифко) Неђељко са дијелом 1/1, која одговара к.ч. бр. 434 уписана у Пл. бр. 31/0 КО Бодежишта у површини од 1140 м²
посјед Гутовић (Трифко) Неђељко са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 482 у површини од 5840 м², звана Ор. код гувна, ораница уписана у Зк. ул. бр. 222 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Дамјанац (Сава) Иван са
дијелом 1/4, Дамјанац (Аћим) Блажо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Ђорђо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим)
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Босиљка са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Љубица са
дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Милош са дијелом 1/10, Буха (Јован) Илинка са дијелом 1/12, Дамјанац (Илија) Вучић
са дијелом 1/6, која одговара к.ч. бр. 482 уписана у Пл. бр.
8/0 КО Бодежишта у површини од 5840 м² посјед Дамјанац
(Сава) Милош са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 483 у површини од 60 м², звана Кућиште, кућиште уписана у Зк. ул. бр. 296 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Ковачевић (Марко) Трифко са
дијелом 1/2, Ковачевић (Јово) Никола са дијелом 1/8, Ковачевић (Јово) Слободан са дијелом 1/8, Ковачевић (Јово)
Светислав са дијелом 1/8, Ковачевић (Јово) Крсто са
дијелом 1/8 која одговара к.ч. бр. 483 уписана у Пл. бр. 41/0
КО Бодежишта у површини од 4420 м² посјед Ковачевић
(Јово) Светислав са дијелом 1/4 посједа, Ковачевић (Јово)
Слободан са дијелом 1/4 посједа, Ковачевић (Јово) Никола
са дијелом 1/4 посједа, Ковачевић (Јово) Крсто са дијелом
1/4 посједа;
- к.ч. бр. 488/1 у површини од 4950 м², звана Код куће,
косаница уписана у Зк. ул. бр. 299 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Дамјанац (Сава) Иван са
дијелом 1/4, Дамјанац (Аћим) Блажо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Ђорђо са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим)
Босиљка са дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Љубица са
дијелом 1/10, Дамјанац (Аћим) Милош са дијелом 1/10, Буха (Јован) Илинка са дијелом 1/12, Дамјанац (Илија) Вучић
са дијелом 1/6, која одговара к.ч. бр. 488/1 уписана у Пл.
бр. 8/0 КО Бодежишта у површини од 4950 м² посјед Дамјанац (Сава) Милош са дијелом 1/1 посједа;
- к.ч. бр. 331/1 у површини од 1600 м², звана двориште,
двориште уписана у Зк. ул. бр. 268 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Држава РС - орган располагања СО Гацко са дијелом 1/3, Терзић (Јован) Богдан са
дијелом 2/9, Хрњез (унук Јованов) Димитрије са дијелом
1/27, Хрњез (унука Јованова) Коса са дијелом 1/27, Хрњез
(унук Јованов) Војислав са дијелом 1/27, Терзић (Стојан)
Владо са дијелом 1/3, која одговара дијелу к.ч. бр. 331/1
уписана у Пл. бр. 17/2 КО Бодежишта у површини од 500
м² посјед ЈПШ Шуме РС а.д. Соколац, ШГ Ботин Невесиње са дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр. 331/1 уписана у Пл.
бр. 89/0 КО Бодежишта у површини од 1100 м² посјед Терзић (Стојан) Владо са дијелом 1/1 посједа;
као и потпуна експропријација на непокретностима
означеним као:
- к.ч. бр. 841/1 у површини од 760 м², звана Под појатом, башта уписана Зк. ул. бр. 379 КО Бодежишта, земљишно-књижно право својине Шаховић (Шаћир) Бећко са
дијелом 5/54, Шаховић (Шаћир) Расим са дијелом 5/54,
Шаховић (Џано) Шаћир са дијелом 5/54, Туновић (Суљо)
Хамид са дијелом 13/72, Туновић (Суљо) Ајдин са дијелом
13/72, Шаковић (Бешир) Махмут са дијелом 13/54, Шаковић (Бешир) Мехо са дијелом 13/216, Кустурица рођ. Шаковић (Бешир) Бисера са дијелом 13/216, која одговара
дијелу к.ч. бр. 841/1 уписана у Пл. бр. 73/0 КО Бодежишта
у површини од 380 м² посјед Шаховић (Бешир) Махмут са
дијелом 1/1 посједа и дио к.ч. бр. 841/1 уписана у Пл. бр.
91/0 КО Бодежишта у површини од 380 м² посјед Туновић
(Суљо) Хамид са дијелом 1/1 посједа у површини од 4 м²,
- к.ч. бр. 430 у површини од 7420 м², звана Црквина, ораница уписана у Зк. ул. бр. 291 КО Бодежишта, земљишнокњижно право својине Гутовић (Трифко) Неђељко са
дијелом 1/1, која одговара к.ч. бр. 430 уписана у Пл. бр. 31/0
КО Бодежишта у површини од 7420 м² посјед Гутовић
(Трифко) Неђељко са дијелом 1/1 посједа у површини од 4
м².
II
Корисник експропријације је Република Српска.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2073/11
15. септембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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1863
На основу члана 73. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09), члана 7. Закона о министарским, владиним и дугим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број
68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011.
године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ФОРЕНЗИЧКУ
ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за избор и именовање чланова Управног одбора
Заводa за форензичку психијатрију Соколац.
Под критеријумима за именовање из претходног става
сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним и
другим именовањима у Републици Српској, морају испуњавати опште и посебне критеријуме и услове утврђене
овом одлуком.
1. Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године
прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или
финансијском пословању који их чини неподобним за обављање дужности у наведеној установи,
- да се против њих не води кривични поступак и
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
2. Посебни услови:
- завршен први циклус студија са остварених 240 ECTS
бодова,
- дипломирани правник или дипломирани економиста
или интегрисани студиј (први и други циклус),
- доктор медицине
- познавање проблематике у области здравства,
- познавање садржаја и начина рада управног одбора.
III
Чланове Управног одбора, на основу спроведеног јавног конкурса и приједлога Комисије за избор, именује Влада Републике Српске.
Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.
IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају професионално знање на истом или вишем нивоу за који се
проводи поступак, те лица која су упозната са одредбама
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
у Републици Српској.
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Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана државни службеници Владе Републике Српске и
Министарства, који познају проблематику система здравствене заштите, док су остала два члана такође познаваоци
наведене проблематике.

блике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске,
на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

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

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Број: 04/1-012-2-2256/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1864
На основу члана 73. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09), члана 8. Закона о министарским, владиним и дугим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број
68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011.
године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБOР И
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДA
ЗА ФОРЕНЗИЧКУ ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Заводa за форензичку психијатрију
Соколац.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање чланова Управног одбора Заводa за форензичку
психијатрију Соколац прописани су Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању стандарда и критеријума за
избор и именовање чланова Управног одбора Заводa за форензичку психијатрију Соколац.
III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15
дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова управног
одбора Заводa за форензичку психијатрију Соколац објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном листу “Глас Српске”.
IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор чланова Управног одбора Заводa за форензичку психијатрију Соколац.
V
За провођење ове одлуке задужује се Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2255/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1865
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-

ОД Л У КУ

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава за капитална улагања Основном образовању (организациони код
0814), за период 1. јануар - 31. октобар 2011. године, у
укупном износу од 92.700,00 КМ, и то са позиције:
- 511200 - издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, за:
- ОШ “Свети Сава” Бања Лука, ОШ “Јован Дучић” Залужани, ОШ “Доситеј Обрадовић” Приједор, ОШ “Милан
Ракић” Карановац - Бања Лука и хитни и непредвиђени радови по одлуци министра, износ од 92.700,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
просвјете и културе.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2287/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1866
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске,
на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

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

I
Даје се сагласност Министарству унутрашњих послова
Републике Српске (организациони код 0712) на План утрошка средстава за капитална улагања, за период 1. јануар 30. септембар 2011. године, на позицији: 511300 - издаци за
набавку постројења и опреме, у износу од 137.000,00 КМ.
II
Средствима из тачке I ће се набавити опрема за откривање присуства дрога у организму и ноћни оптички нишани.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Министарство унутрашњих послова.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2308/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1867
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. Закона о извршењу Буџета Републике
Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

24.10.2011.
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“Стари занати у Републици Српској (Стари занати - трајне
вриједности)”, а са позиције 415200 - грант за спровођење
Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављања
пословних зона.

I
Даје се сагласност Пореској управи Републике Српске
на План утрошка средстава за капитална улагања за набавку рачунарске опреме, у износу од 220.000,00 КМ са рачуна принудне наплате.

III
Музеј Републике Српске је дужан да намјенски користи
дозначена средства из тачке I ове одлуке, у складу са
одредбама уговора који ће закључити са Министарством
индустрије, енергетике и рударства.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Пореска управа
Републике Српске и Министарство финансија.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
индустрије, енергетике и рударства и Министарство финансија.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2303/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1868
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске,
на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава, у оквиру Остале буџетске потрошње (организациони код 0923),
са позиције 415200 - помоћ општини Дервента, за период
1. јануар - 30. септембар 2011. године, у изно су од
20.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија Републике Српске.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2230/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1869
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске,
на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2286/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1870
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске,
на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине
и спорта (организациони код 3710001) на План утрошка
средстава, за период 1. јануар - 31. октобар 2011. године, у
укупном износу од 45.718,85 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- 415200 - текући грантови за унапређење и развој
омладинског организовања, у износу од 26.533,00 КМ,
- 415200 - текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама, у износу од 3.000,00
КМ,
- 415200 - текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката,
у износу од 5.000,00 КМ,
- 415200 - капитални грантови младим и омладинским
организацијама у руралним срединама, у изно су од
3.000,00 КМ,
- 415200 - текући грантови непрофитним удружењима
и организацијама за афирмацију породице, у износу од
3.500,00 КМ,
- 415200 - текући грант за пројекат Мале олимпијске
игре, у износу од 4.685,85 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

I
Даје се сагласност Министарству индустрије, енергетике и рударства (организациони код 1445001) на План
утрошка средстава, за период 1. јануар - 30. септембар
2011. године, у укупном износу од 10.000,00 КМ.

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

II
Средства из тачке I ове одлуке одобравају се Музеју Републике Српске за суфинансирање штампања публикације

Број: 04/1-012-2-2310/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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1871
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске,
на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава буџетском кориснику Предсједник Републике Српске (организациони код 0101001), за период 1. октобар - 31. октобар
2011. године, и то са позиције: 415200 - текући грантови
непрофитним организацијама, у износу од 6.363,65 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Служба Предсједника Републике Српске.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2311/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1872
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08 ) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске,
на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност Вијећу народа Републике Српске
(организациони код 0204001) на План утрошка средстава,
за период 1. јануар - 31. октобар 2011. године, у укупном
износу од 31.000,00 КМ, са позиције 511300 - издаци за набавку постројења и опреме.
II
Средства из тачке I ове одлуке употријебиће се за куповину - замјену путничког возила, по систему “старо за ново”.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Вијеће народа
Републике Српске и Министарство финансија Републике
Српске.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2309/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1873
На основу члана 348. Закона о стварним правима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08 и
58/09) и члана 3. став 2, а у вези са чланом 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
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блике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ

I
Влада Републике Српске преноси право својине на магистралном вреловоду пропусне моћи и температурног режима 130/75°C X 75,4 MW капацитета од 1410 MW и дужине 3.954 m на траси од Акционарског друштва “Топлана” до Акционарског друштва “Нови Јелшинград” Бања
Лука, купљеном кроз стечајни поступак над “Јелшинград”а.д. фабрика алатних машина Бања Лука - Уговор
ОПУ-615/11 и ОПУ-647/11 на Град Бања Лука.
II
Некретнине из тачке I ове одлуке преносе се на Град
Бања Лука без накнаде, а у сврху организовања квалитетнијег управљања комуналном инфраструктуром и обезбјеђења функционисања система гријања.
III
Влада Републике Српске је сагласна да Град Бања Лука, на основу ове одлуке, без њеног даљњег знања и питања, изврши укњижбу права својине на некретнинама из
тачке I ове одлуке у корист Града Бања Лука, у јавним регистрима код Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове, Подручна јединица Бања Лука.
IV
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
индустрије, енергетике и рударства.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2285/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1874
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНОГ
СРЕДСТВА

I
Даје се сагласност Агенцији за пружање стручних
услуга у пољопривреди за продају путем јавне лицитације
сљедећег основног средства:
1. путнички аутомобил марке: BMW 7 G 728 i, број шасије: WBAGE21090DJ47367, број мотора: 34151800286S1,
година производње: 1998, рег. ознака: 797-М-645.
II
Средства добијена продајом путничког аутомобила из
тачке I ове одлуке уплатиће се на рачун посебних намјена,
а користиће се у сврху унапређења пословања Агенције за
пружање стручних услуга у пољопривреди.
III
За спровођење ове одлуке задужује се Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2261/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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1875
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над дијелом покретне
војне имовине која је враћена у посјед Републици Српској,
са Владе Републике Српске на Јавну установу Центар за
предшколско васпитање и образовање Бања Лука, и то:
- појачало 100 W, ВП 7222-03 Бања Лука,
књиг. број 014, НСН број 3225358029 ............1 комад,
- појачало 3225-1087-6118 GA MELODIJA,
ВП 7222-03 Бања Лука, књиг. број 014,
НСН број 3225870374 ......................................1 комад,
- појачало 3225-1087-6118 GA 100,
ВП 7222-03 Бања Лука, књиг. број 014,
НСН број 3225870366 ......................................1 комад,
- појачало елек. 2x500, ВП 7222-03
Бања Лука, књиг. број 014, НСН број
3225870382 ........................................................1 комад,
- појачало PA 202, ВП 7222-03 Бања Лука,
књиг. број 014, НСН број 3225870391 ............1 комад,
- појачало UXER OG 310 стерео,
ВП 7222-03 Бања Лука, књиг. број 014,
НСН број 3225870404 ......................................1 комад,
- систем разгласни MPS-6200, ВП 7222-03
Бања Лука, књиг. број 014, НСН
број 3225870412 ................................................1 комад,
- систем за озвучење MX 123, ВП 7222-03
Бања Лука, књиг. број 014, НСН
број 3225520667 ................................................1 комад,
- стуб звучни, ВП 7222-03 Бања Лука,
књиг. број 016, НСН број 3355358118 ........20 комада,
- мегафон транзиторски WD 110,
ВП 7222-03 Бања Лука, књиг. број 016,
НСН број 3250396249 .....................................2 комада,
- мегафон TM-1, ВП 7222-03 Бања Лука,
књиг. број 016, НСН број 3250102524186 ......1 комад,
- микрофон динам. 1500 DM WM 1300,
ВП 7222-03 Бања Лука, књиг. број 330,
НСН број 3355838527 .....................................2 комада,
- гитара 9110-8646-0940, ВП 7600
Бања Лука, књиг. број 400, НСН
број 9110310565 ................................................1 комад,
- гитара акустична ADRIA 4, ВП 7600
Бања Лука, књиг. број 400,
НСН број 9110310581........................................1 комад,
- клавир C-227, ВП 7600 Бања Лука,
књиг. број 400, НСН број 9110124401086 ......1 комад,
- мегафон, ВП 7600 Бања Лука, књиг.
број 420, НСН број 3235407445 ....................3 комада,
- мегафон ABM 385, ВП 7600 Бања Лука,
књиг. број 420, НСН број 3235867063............ 1 комад,
- мегафон MC MP-20 16 W, ВП 7600
Бања Лука, књиг. број 420, НСН
број 3250892483 .................................................1 комад,
- линија музичка HINARI, ВП 7600
Бања Лука, књиг. број 650, НСН број
3210608351 ........................................................1 комад,
- микрофон AKG D -1200, ВП 7600
Бања Лука, књиг. број 620, НСН број
9110892513 .......................................................2 комада,
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- оргуље ел., ВП 7222-06, Билећа,
књиг. број 015, НСН број 9110310921 ............1 комад,
- оргуље ел. VERMONA, ВП 7222-06
Билећа, књиг. број 015, НСН
број 9110936855 ................................................1 комад,
- оргуље ел. FORMACION, ВП 7222-06
Билећа, књиг. број 015, НСН
број 9110936863 ................................................1 комад,
- PIJANINO RASH. ВП 7601, Бања Лука,
књиг. број 400, НСН број 9110556912 ............ 1 комад,
- гитара акустична ADRIA 4, ВП 7601
Бања Лука, књиг. број 400, НСН
број 9110310581 .................................................1 комад,
- клавир C-227, ВП 7601 Бања Лука,
књиг. број 400, НСН број 9110124401086 ......1 комад.
II
Право власништва из тачке I ове одлуке преноси се без
накнаде и ограничења.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме и Јавна установа Центар за предшколско васпитање и образовање Бања
Лука.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2288/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1876
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над хеликоптерским
дијеловима, како слиједи:
1) хеликоптерски мотор “Astazou III B”; серијски број
821,
2) глава главног ротора – ознака: P/N 341A31.0002; S/N
M1867,
3) регулатор протока горива - ознака: P/N
0.164.77.805.0; S/N 182V,
4) бризгач – ознака: P/N 0.283.31.750.0; S/N 4358MM,
5) бризгач – ознака: P/N 0.283.31.750.0; S/N 7887MM,
6) давач притиска уља мали гас - ознака: P/N
0.076.46.520.0; S/N 137M,
7) давач притиска уља пун гас - ознака: P/N
0.076.48.502.0; S/N 1340S,
8) главни редуктор – ознака: P/N 341A32.1000.03; S/N
YU-44.
са Министарства унутрашњих послова Републике Српске
на Хеликоптерски сервис Републике Српске.
II
Преноси се право власништва над хеликоптерским
дијеловима, како слиједи:
1) вертикални болцн крака – ознака: P/N 341A31-417321, три комада,
са Хеликоптерског сервиса Републике Српске на Министарство унутрашњих послова Републике Српске.
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III
Међусобни пренос хеликоптерских дијелова из т. I и II
ове одлуке врши се без накнаде и ограничења.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
унутрашњих послова Републике Српске и Хеликоптерски
сервис Републике Српске.
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V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2239/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1877
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА ПОКРЕТНОЈ ВОЈНОЈ ИМОВИНИ

I
Преноси се право трајног коришћења на дијелу покретне војне имовине која је враћена у посјед Републици Српској,
са Владе Републике Српске на Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, без накнаде.
II
Влада Републике Српске ће покретну војну имовину из тачке I ове одлуке уступити на трајно коришћење Гарантном
фонду Републике Српске а.д. Бања Лука у расположивој количини, а према захтјеву Фонда из приложене пописне листе
“Списак средстава покретне војне имовине за Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука”, која се налази у Прилогу и чини саставни дио ове одлуке.
III
Списак средстава покретне војне имовине за Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука доставља се Гарантном
фонду Републике Српске а.д. Бања Лука и Републичкој дирекцији за промет наоружања и војне опреме.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме Републике Српске
и Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2231/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
Прилог

СПИСАК
СРЕДСТАВА ПОКРЕТНЕ ВОЈНЕ ИМОВИНЕ ЗА ГАРАНТНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
Р. бр.
Списак
ВРС
1.
2.
3.

ВЈ

Сједиште
Бања Лука
БањаЛука
Бања Лука

књ. број

Серијски број

4710
4715
4720

Назив

ком.

Метална каса
Метална каса
Метална каса

количина

ком.
ком.
ком.

Р. бр.
Евиденција
МПОС

1
1
1

1878
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА ПОКРЕТНОЈ ВОЈНОЈ ИМОВИНИ

I
У Одлуци о преносу права коришћења на покретној војној имовини, број: 04/1-012-2-1691/11, од 21. јула 2011. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 81/11), у “Списку средстава покретне војне имовине за општину Приједор” послије редног броја 48 додаје се нови редни број 49.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2318/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

СПИСАК
СРЕДСТАВА ПОКРЕТНЕ ВОЈНЕ ИМОВИНЕ ЗА ОПШТИНУ ПРИЈЕДОР
Р. бр.
Списак
ВРС
49

ВЈ
ВП 7222-03

Сједиште
Бања Лука - Козара

књ. број
126

Серијски број
11940108428877

Назив
Комплет ТММ-ЗМ1(С)

ком.
ком

количина
1

24.10.2011.
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1879
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА ПОКРЕТНОЈ ВОЈНОЈ ИМОВИНИ

I
У Одлуци о преносу права коришћења на покретној војној имовини, број: 04/1-012-2-1484/11, од 23. јуна 2011. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/11), у “Списку средстава покретне војне имовине за општину Челинац” послије редног броја 19 додају се нови редни бр. од 20 до 27.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2319/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

СПИСАК
СРЕДСТАВА ПОКРЕТНЕ ВОЈНЕ ИМОВИНЕ ЗА ОПШТИНУ ЧЕЛИНАЦ
Р. бр.
Списак
ВРС
20
21
22
23
24
25
26
27

ВЈ

Сједиште

књ.
бр.

Серијски бр

Назив

ком

кол.

ВП 7599
ВП 7599
ВП 7599
ВП 7599
ВП 7599
ВП 7599
ВП 7599
ВП 7222-03

Бијељина - Залужани
Бијељина - Залужани
Бијељина - Залужани
Бијељина - Залужани
Бијељина - Залужани
Бијељина - Залужани
Бијељина - Залужани
Бања Лука - Козара

077
077
077
077
077
077
077
126

1945127447311
1945127447311
1945/386553
1945/386588

Носач дуги
Носач кратки
Носач допунски
Подвлака
Издизач
Чеп за спајање
Спајалица Ф16,Д=10
КомплетТММ

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

28
7
5
5
6
85
3
1

1880
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011.
године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА

I
У Одлуци о утврђивању општег интереса, број: 04/1012-2664/08, од 13. новембра 2008. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 108/08), у тачки I иза алинеје 5. додају се нове алинеје, које гласе:
- дио к.ч. бр. 1489/7 зв. “Јаворова пољана”, ливада у површини од 29 380 м², уписана у Зк. ул. бр. 890 КО Власеница, државна својина, носилац права располагања Шипад
“Бирач” ООУР “Шумарство” Власеница са дијелом 1/1, а
по новом премјеру односи се на к.ч. бр. 1459 зв. “Јаворова
пољана”, пашњак 4. класе у површини од 5909 м²;
- к.ч. бр. 1459/1 зв. “Кућа и зграда” у површини од 61
м² и к.ч. бр. 1460 зв. “Јаворова пољана”, ливада 8. класе у
површини од 26 362 м², све три уписане у Пл. бр. 28/24 КО
Горњи Залуковик, посједник ЈПШ “Шуме РС” а.д. Соколац, ШГ “Бирач” Власеница;
- к.ч. бр. 1489/8 зв. “Јаворова пољана”, шума у површини од 26 120 м², уписана у Зк. ул. бр. 890 КО Власеница,
државна својина, носилац права располагања Шипад “Бирач” ООУР “Шумарство” Власеница са дијелом 1/1, а по
новом премјеру односи се на к.ч. бр. 1458 зв. “Јаворова пољана”, шума 2. класе у површини од 21 300 м², уписана у

-ЗМ1(С)11940108428877

Пл. бр. 28/24 КО Горњи Залуковик, посједник ЈПШ “Шуме
РС” а.д. Соколац, ШГ “Бирач” Власеница;
- к.ч. бр. 1489/48 зв. “Јавор планина”, шума у површини од 5650 м², уписана у Зк. ул. бр. 88 КО Власеница, а по
новом премјеру односи се на к.ч. бр. 1420/2 зв. “Ружина вода”, шума 2. класе у површини од 2070 м² и к.ч. бр. 1461/20
зв. “Лисина”, шума 2. класе у површини од 22 131 м², обе
уписане у Пл. бр. 28/24 КО Горњи Залуковик, посједник
ЈПШ “Шуме РС” а.д. Соколац, ШГ “Бирач” Власеница;
- к.ч. бр. 1489/41 зв. “Јавор планина”, шума у површини од 235 658 м², уписана у Зк. ул. бр. 88 КО Власеница,
државна својина са дијелом 1/1;
-к.ч. бр. 1495/1 зв. “Јаворов дол”, пашњак у површини
од 9250 м², уписана у Зк. ул. бр. 111 КО Власеница, државна својина са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 1494 зв. “Хаџиалића раван”, пашњак у површини од 4800 м², уписана у Зк. ул. бр. 111 КО Власеница,
државна својина са дијелом 1/1;
-к.ч. бр. 1495/3 зв. “Јаворов дол”, пашњак у површини
од 2000 м², уписана у Зк. ул. бр. 111 КО Власеница, државна својина са дијелом 1/1, а по новом премјеру све четири
наведене парцеле односе се на к.ч. бр. 1461/14 зв. “Игришта”, шума 2. класе у површини од 253 576 м², уписана у
Пл. бр. 28/24 КО Горњи Залуковик, посједник ЈПШ “Шуме
РС” а.д. Соколац, ШГ “Бирач” Власеница;
- к.ч. бр. 1489/45 зв. “Пут за Игришта”, шума у површини од 1850 м², уписана у Зк. ул. бр. 88 КО Власеница,
државна својина са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 1489/46 зв. “Пут за Игришта”, шума у површини од 4898 м², уписана у Зк. ул. бр. 88 КО Власеница,
државна својина са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 1495/2 зв. “Пут за Игришта”, пашњак у површини од 4750 м², уписана у Зк. ул. бр. 111 КО Власеница,
државна својина са дијелом 1/1, а по новом премјеру све
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три наведене парцеле односе се на к.ч. бр. 1461/15 зв.
“Игришта”, шума 2. класе у површини од 11 498 м², уписана у Пл. бр. 28/24 КО Горњи Залуковик, посједник ЈПШ
“Шуме РС” а.д. Соколац, ШГ “Бирач” Власеница;
- к.ч. бр. 1489/47 зв. “Јавор планина”, шума у површини од 27 436 м², државна својина са дијелом 1/1, уписана у
Зк. ул. бр. 88 КО Власеница, а по новом премјеру односи
се на к.ч. бр. 1461/21 зв. “Лисина”, шума 2. класе у површини од 27 436 м², уписана у Пл. бр. 28/24 КО Горњи Залуковик, посједник ЈПШ “Шуме РС” а.д. Соколац, ШГ
“Бирач” Власеница.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2257/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1881
На основу члана 113. став 1. тачка г) Закона о високом
образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број
73/10) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011.
године, д о н и ј е л а ј е
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ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ РЕДОВНИХ
СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ
ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ
2011/12. ГОДИНИ НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ
УСТАНОВАМА

I
У Одлуци о броју редовних студената који се уписују у
прву годину првог циклуса студија у академској 2011/12.
години на јавним високошколским установама (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 35/11, 66/11 и 97/11) у тачки II број: “5973” замјењује се бројем: “5983”.
У истој тачки у подтачки 1) број: “2978” замјењује се
бројем: “2988” и број: “1802” замјењује се бројем: “1812”.
II
У тачки III Одлуке Прилог број 1. замјењује се новим
Прилогом број 1, који је саставни дио ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2247/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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1882

1883

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 97. став 2. Закона о шумама (“Службени
гласник Републике Српске”, број 75/08), Влада Републике
Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е ла је

На основу члана 36. став 1. Закона о акцизама у БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број 49/09) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ КОЛИЧИНА ДИЗЕЛ ГОРИВА КОЈЕ
КОРИСТИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “ЈАПРА” АД НОВИ
ГРАД У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ, за период
од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2012. године

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА - ШУМЕ
И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Даје се сагласност за закључење Уговора о замјени
некретнина - шуме и шумског земљишта у својини Републике Српске, између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Љубомира (Јован) Јевтића из
Приједора.
2. Предмет Уговора из члана 1. овог рјешења су некретнине означене као к.ч. бр. 498/2, уписана у Зк. ул. бр. 457
КО Оштра Лука и Лист непокретности бр. 108/3, КО
Оштра Лука, у нарави шума 2. класе зв. “Љетиште”, укупне површине 4288 м², која је у власништву Љубомира (Јован) Јевтића из Приједора, и к.ч. бр. 60/06, уписана у Зк.
ул. бр. 101, КО Божићи и Лист непокретности бр. 101/1,
КО Божићи, у нарави шума 3. класе зв. “Стонице”, површине 3653 м², која је у власништву Републике Српске.
3. Овлашћује се министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде Мирослав Миловановић да закључи Уговор
из тачке 1. овог рјешења.
4. Задужује се Правобранилаштво Републике Српске да
изврши укњижење права власништва на некретнини к.ч.
бр. 498/2, уписана у Зк. ул. бр. 457 КО Оштра Лука и Лист
непокретности бр. 108/3, КО Оштра Лука, у нарави шума
2. класе зв. “Љетиште”, укупне површине 4288 м², у корист
Републике Српске.
5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2307/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ

1. Привредном друштву “Јапра” АД Нови Град утврђују се количине од 906.650 литара дизел горива за потребе
производње гипса, доломита и камена кречњака.
2. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да ово рјешење достави Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ, у сврху ослобађања
привредног друштва “Јапра” АД Нови Град од плаћања путарине на количине дизел горива из претходне тачке, у
складу са Законом о акцизама БиХ.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2297/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1884
На основу члана 36. став 1. Закона о акцизама у БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број 49/09) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ КОЛИЧИНА ДИЗЕЛ ГОРИВА КОЈЕ
КОРИСТИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО АД “БОКСИТ”
МИЛИЋИ У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ, за период
од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2012. године

1. Привредном друштву “Боксит” АД Милићи утврђују се количине од 4.492.000 литара дизел горива за потребе
производње руде боксита и кварцног пијеска.
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2. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да ово рјешење достави Управном одбору Управе за индиректно опорезивање БиХ, у сврху ослобађања
привредног друштва АД “Боксит” Милићи од плаћања путарине на количине дизел горива из претходне тачке, у
складу са Законом о акцизама БиХ.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2298/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1885
На основу члана 36. став 1. Закона о акцизама у БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број 49/09) и члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 12. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ КОЛИЧИНА ДИЗЕЛ ГОРИВА КОЈЕ
КОРИСТИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “РУДНИК БОКСИТА
СРЕБРЕНИЦА” АД СРЕБРЕНИЦА У ПРОЦЕСУ
ПРОИЗВОДЊЕ, за период од 1. јануара 2012.
до 31. децембра 2012. године

1. Привредном друштву “Рудник боксита Сребреница”
а.д. Сребреница утврђују се количине од 1.299.000 литара
дизел горива за потребе производње руде и јаловине.
2. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да ово рјешење достави Управном одбору Управе
за индиректно опорезивање БиХ, у сврху ослобађања привредног друштва “Рудник боксита Сребреница” а.д. Сребреница од плаћања путарине на количине дизел горива из
претходне тачке, у складу са Законом о акцизама БиХ.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2299/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1886
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

1. Именује се Радна група за израду Закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, у сљедећем саставу:
1) Сњежана Рудић, Министарство финансија,
2) Ружица Илић-Моцоња, Министарство финансија,
3) Миодраг Јандрић, Комисија за хартије од вриједности Републике Српске,
4) Мира Поткоњак, Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске,
5) Невенка Леро, Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске,
6) Милан Божић, Бањалучка берза хартија од вриједности,
7) Ненад Томовић, Друштво за управљање инвестиционим фондовима “Zepter invest”,
8) Драгана Гарача, Друштво за управљање инвестиционим фондовима “БЛБ-менаџмент-инвест”,
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9) Борис Качавенда, Удружење берзанских посредника
Републике Српске.
2. За координатора Радне групе именује се Ружица
Илић-Моцоња.
3. Задатак Радне групе је:
- да припреми Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима,
- да предложи системско рјешење у циљу постепенe
трансформације затворених инвестиционих фондова који
послују на тржишту Републике Српске.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2262/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1887
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЈЕШАВАЊЕ
СПОРНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ОБЈЕКТОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БИЈЕЉИНИ

1. Именује се Радна група за рјешавање спорне ситуације у вези са објектом Републике Српске у Бијељини, у
сљедећем саставу:
1) Бранкица Граховац, Министарство финансија,
2) Миладин Гаћановић, Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију,
3) Милан Радујко, Правобранилаштво Републике Српске, замјеник правобраниоца у Бијељини,
4) Александар Деурић, Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове,
5) Горан Милојевић, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.
2. Задатак Радне групе је да изврши анализу документације у вези са објектом који је дијелом изграђен на земљишту Меџлиса исламске вјерске заједнице у Бијељини,
а у вези са одлуком Комисије за заштиту националних споменика БиХ о проглашењу “мјеста и остатака Атик џамије
у Бијељини са харемом и турбетом” националним спомеником БиХ са освртом на законску регулативу из те области, те да Влади Републике Српске достави информацију
како би Влада утврдила ставове о овим питањима.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2232/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1888
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У
ПРОЈЕКТНИ КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР НА ПРОЈЕКТУ
ПОДРШКЕ МРЕЖАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
И ЗАПОШЉАВАЊА

1. У Пројектни координациони одбор на Пројекту подршке мрежама социјалне заштите и запошљавања из Републике Српске именују се сљедећи чланови:
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1) Чедо Ковачевић, помоћник министра рада и борачкоинвалидске заштите, за ресор рада,
2) Душко Милуновић, помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите, за ресор борачко-инвалидске
заштите и
3) Љубо Лепир, помоћник министра здравља и социјалне заштите, за ресор социјалне заштите.
2. Чланови Пројектног координационог одбора из тачке 1. овог рјешења дужни су у свом раду да се придржавају Кодекса понашања именованих представника из Републике Српске у радним тијелима за израду закона, других
прописа и пројеката на нивоу Босне и Херцеговине (“Службени гласник Републике Српске”, број 53/08) и да своје
активности усмјере на пројектни задатак.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2237/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1889
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 41/03), Одлуке о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне
установе “Спомен-подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/11) и Одлуке о утврђивању критеријума за
избор и именовање директора Јавне установе “Споменподручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/11), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
“СПОМЕН-ПОДРУЧЈЕ ДОЊА ГРАДИНА” КОЗАРСКА
ДУБИЦА - ДОЊА ГРАДИНА

1. Именује се Комисија за избор и именовање директора Јавне установе “Спомен-подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина, у сљедећем саставу:
1) Весна Јанковић - Министарство просвјете и културе,
2) Вјечеслав Миљић - Министарство просвјете и културе,
3) Дина Зорић - Министарство просвјете и културе,
4) Милица Радојчић - Музеј Републике Српске,
5) Драго Трнинић - Музеј Републике Српске.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да размотри приспјеле пријаве на Конкурс, сачини листу кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, обави интервју са кандидатима и предложи листу кандидата Влади
на разматрање и доношење коначне одлуке.
3. Административно-техничке послове, за потребе Комисије, обављаће Министарство просвјете и културе.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2278/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1890
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године,
донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
СОЦИЈАЛНО-ГЕРИЈАТРИЈСКОГ ЦЕНТРА
У БАЊОЈ ЛУЦИ

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Социјално-геријатријског центра у Бањој Луци, због истека мандата, и то:
1) Хелдић (Мирсад) Едина,
2) Илић (Славко) Миодраг,
3) Милишић (Слободан) Мирјана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2249/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1891
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), члана
4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и
члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
СОЦИЈАЛНО-ГЕРИЈАТРИЈСКОГ ЦЕНТРА
У БАЊОЈ ЛУЦИ

1. Именују се чланови Управног одбора Социјално-геријатријског центра у Бањој Луци, на период од два мјесеца, у ниже наведеном саставу:
1) Хелдић (Мирсад) Едина,
2) Илић (Славко) Миодраг,
3) Милишић (Слободан) Мирјана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2248/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1892
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА У ПРИЈЕДОРУ

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Дома за
пензионере и стара лица у Приједору, именовани на период од два мјесеца, и то:
1) Мијић (Бранко) Весна,
2) Ерцег (Васо) Гордана,
3) Тинтор (Слободан) Дејана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2250/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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1893
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), члана
4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и
члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА У ПРИЈЕДОРУ

1. Именују се чланови Управног одбора Дома за пензионере и стара лица у Приједору, на период од два мјесеца,
у саставу:
1) Мијић (Бранко) Весна,
2) Ерцег (Васо) Гордана,
3) Тинтор (Слободан) Дејана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2251/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2253/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈЕЧИЈЕГ ДОМА “РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ” БАЊА ЛУКА

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Дјечијег
дома “Рада Врањешевић” Бања Лука, због истека мандата,
и то:
1) Крњајић (Стево) Љубан,
2) Шљивар (Вид) Божана,
3) Шмитран-Ђурић (Ђуро) Анка.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2252/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1895
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), члана
4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и
члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈЕЧИЈЕГ ДОМА “РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ” БАЊА ЛУКА

1. Именују се чланови Управног одбора Дјечијег дома
“Рада Врањешевић” Бања Лука, на период од два мјесеца,
у саставу:
1) Крњајић (Стево) Љубан,
2) Шљивар (Вид) Божана,
3) Шмитран-Ђурић (Ђуро) Анка.

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број
68/07), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗА ДЈЕЦУ
И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ ПРИЈЕДОР

1. Дринић (Здравка) Рајко, дипломирани економиста,
именује се за директора Дома за дјецу и омладину ометену
у развоју Приједор.
2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2254/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

1894

24.10.2011.

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 6. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ
ЗАВОДА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

1. Никола Ђукић, дипл. инг. рударства, поставља се за
в.д. директора Републичког завода за стандардизацију и
метрологију, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2264/11
6. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 11. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени
гласник Републике Српске”, број 30/10), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
41/03), Влада Републике Српске, на сједници од 20. октобра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ “ЗАВОД
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

1. Милко Чолаковић, дипл. правник из Рудог, именује
се за директора ЈУ “Завод за запошљавање Републике Српске”, на период од (4) четири године.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2361/11
20. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

24.10.2011.
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На основу члана 12. став 2. Закона о Инвестиционоразвојној банци Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 56/06), члана 8. Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 56/06), члана 14. Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (број: 04/1-0122285/06, од 26. октобра 2006. године, број: 04/1-012-2694/08,
од 13. новембра 2008. године и број: 04/1-012-1581/11, од 13.
јула 2011. године), у складу са Стратегијом Инвестиционоразвојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на сједници од
29. септембра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 207. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02,
87/07 и 50/10), генерални секретар Владе Републике Српске д о н о с и

П РА В И Л А
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА ПЛАСМАНА
СРЕДСТАВА ПО КРЕДИТНИМ ЛИНИЈАМА
И ЗАЈМОВИМА

Члан 1.
У Правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 59/11 и 65/11) у члану 4. став (3) у табели, колона: “Корисници”, у другом реду иза ријечи: “Регистар пољопривредних газдинстава код АПИФ-а” додају се ријечи: “и за
лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава на подручју Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”,
а у истој колони у трећем реду иза ријечи: “Регистар пољопривредних газдинстава код АПИФ-а” додају се ријечи: “и
за правна лица и предузетнике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава на подручју Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.
Члан 2.
У члану 5. у ст. (2) и (3) иза ријечи: “на територији Републике Српске” додају се ријечи: “и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.
Члан 3.
У члану 13. став (2) ријечи: “најкасније два радна дана
до доспијећа” замјењују се ријечима: “најкасније петнаест
дана од дана доспијећа и то важи и за већ раније уговорене зајмове”.
Члан 4.
У члану 19. став (2) ријечи: “не може бити већи од
1.400.000 КМ за предузећа” замјењују се ријечима: “не може бити већи од 3.500.000 КМ за предузећа”.
У истом члану став (3) иза ријечи: “тржишту” запета се
замјењује тачком, а ријечи: “гдје максималан износ обртних
средстава не може бити већи од 2.100.000 КМ” бришу се.
Члан 5.
У члану 26. став (1) иза ријечи: “важећа на дан подношења захтјева” додају се ријечи:
“На захтјеве за одобрење зајмова незапослених демобилисаних бораца ВРС о којима није одлучивано прије
ступања на снагу ових правила примјењиваће се Правила
важећа на дан подношења захтјева, односно ова правила
ако су повољнија за корисника зајма.”.
Члан 6.
Овлашћује се Инвестиционо-развојна банка Републике
Српске да утврди пречићшен текст Правила пласмана
средстава по кредитним линијама и зајмовима, у року од
15 дана од дана ступања на снагу ових правила и исти објави у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Члан 7.
Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2266/11
29. септембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Скупштине,
Александар Џомбић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ
број: 04/1-012-2-2100/11, од 15. септембра 2011. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/11)

1. У Одлуци број: 04/1-012-2-2100/11, од 15. септембра
2011. године (“Службени гласник Републике Српске”, број
97/11), у тачки I подтачка 1. Одлуке, умјесто броја: “2475”
треба да стоји број: “2868” и умјесто датума: “23. октобар
2008. године” треба да стоји датум: “11. децембар 2008. године”.
Број: 04/1.3.1-4667/11
13. октобра 2011. године
Бања Лука

Генерални
секретар,
Владо Благојевић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске
На основу члана 23. став 1. алинеја 5. Закона о електричној енергији (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”,
број 6/10), члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/10) и члана 68.
ст. 1. и 2. Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, број 39/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 32. редовној сједници, одржаној 28. септембра 2011. године у Требињу,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОДУЗИМАЊА ДОЗВОЛЕ
ЗА OБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ И
СНАБДИЈЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ БиХ ПРЕДУЗЕЋУ
“ЛТС” ДОО БАЊА ЛУКА

I
Покреће се поступак одузимања Дозволе за oбављање
дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине издате Рјешењем
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске,
број: 01-1019-10/10, од 25. марта 2010. године, предузећу
“ЛТС” д.о.о. Бања Лука.
II
О покретању поступка одузимања Дозволе из тачке I
овог закључка Регулаторнa комисија за енергетику Републике Српске објављује Обавјештење за јавност у једним
дневним новинама, огласној табли и интернет страници
Регулаторне комисије.
Заинтересована лица могу доставити своје коментаре у
писаној форми у вези са покретањем поступка из тачке I
овог закључка, најкасније у року од осам дана од дана објављивања закључка у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”, на
огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.
Образложење
Предузеће “ЛТС” д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: корисник дозволе) је корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на
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територији Босне и Херцеговине на основу Рјешења Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), број: 01-1019-10/10, од
25. марта 2010. године (“Службени гласник Републике
Српске”, број 87/09).
Одредбама члана 68. став 3. Правилника о издавању
дозвола (у даљем тексту: Правилник) прописани су случајеви када се кориснику дозволе може одузети дозвола. Међу овим разлозима су и разлози из тачке а) “ако корисник
не поштује услове и рокове прописане дозволом”, тачке г)
“ако корисник дозволе не пружа Регулаторној комисији
захтијеване информације и податке у периоду важења дозволе неопходне за обављање послова из надлежности Регулаторне комисије” и тачке з) “ако корисник дозволе не
плаћа уредно регулаторну накнаду”.
Регулаторна комисија вршењем законом прописаних
надлежности установила је да корисник дозволе у периоду
важења ове дозволе није извршавао обавезу достављања
података и информација Регулаторној комисији, прописану
одредбом члана 31. став 2. и члана 107. став 1. Закона о
електричној енергији, нити је поштовао услове издате дозволе, а посебно услове дозволе из тачке 6.1. - “Придржавање закона и прописа”, тачке 6.9. - “Финансијске обавезе
корисника дозволе”, тачке 6.10. - “Извјештавање Регулаторне комисије”, тачке 6.13. - “Забрана напуштања или
измјена обављања дјелатности”, тачке 6.14. - “Радни простор” и тачке 6.17. “Регулаторна накнада”.
Корисник дозволе није обављао дјелатност за коју му је
издата дозвола, нити је према извјештајима Независног
оператора система који су достављани Регулаторној комисији имао трансакција у вези са обављањем дјелатности за
коју је издата дозвола. Увидом у евиденцију Регулаторне
комисије, утврђено је да корисник дозволе од момента
издавања дозволе није достављао извјештаје у вези са обављањем дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, чиме је
извршио повреду одредбе члана 13. Правилника о извјештавању (“Службени гласник Републике Српске”, број
70/10), нити је плаћао регулаторну накнаду у периоду коришћења дозволе.
Регулатoрна комисија је представнику дозволе, у складу са чланом 68. став 4. Правилника о издавању дозвола,
упутила опомене у писаној форми, због неиспуњавања напријед наведених обавеза прописаних законом и условима
дозволе, на адресу коју је корисник дозволе навео у захтјеву за издавање дозволе. Регулаторна комисија је обавијештена да достављање није извршено.
Имајући у виду да су се стекли услови за одузимање
дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања
електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, кориснику дозволе “ЛТС” д.о.о. Бања Лука прописани
одредбом члана 68. став 3. т. а), б), г) и з) Правилника, Регулаторна комисија је, на основу одредбе члана 23. став 1.
алинеја 5. Закона о електричној енергији и одредбе члана
68. ст. 1. и 2. Правилника, одлучила као у диспозитиву овог
закључка.
С обзиром да Регулаторна комисија у овом случају
располаже са довољно чињеница и података на основу којих се може утврдити стање ствари и без посебног саслушања корисника дозволе са којим се не може остварити комуникација, овај поступак ће се спровести без одржавања
јавне расправе у складу са одредбом члана 70. став 2. Правилника о издавању дозвола.
Број: Р-32-521-111/11
28. септембра 2011. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у
предмету број АП 3578/08, рјешавајући апелацију И. С., на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59. став 2.
алинеја 2., члана 61. ст. 1. и 2. и члана 76. став 2. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Миодраг Симовић, предсједник,
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- Валерија Галић, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија и
- Мирсад Ћеман, судија,
на сједници одржаној 21. јула 2011. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Усваја се апелација И. С.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода због недоношења одлуке у разумном року у поступку који се водио пред Основним судом у Бањој Луци под бројем 71 0 П 049459 05 П.
Налаже се Врховном суду Републике Српске да по хитном поступку донесе одлуку у предмету број 71 0 П 049459 10 Рев, у
складу са чланом II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6.
став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода.
Налаже се Влади Републике Српске да апеланту И.С., у складу са чланом 76. став 2. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке, исплати износ од 450,00 КМ на име накнаде нематеријалне штете због
недоношења одлуке у разумном року.
Налаже се Врховном суду Републике Српске и Влади Републике Српске да, у складу са чланом 74. став 5. Правила Уставног
суда Босне и Херцеговине, у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке обавијесте Уставни суд Босне и Херцеговине о
предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. И. С. (у даљем тексту: апелант) из Бихаћа, којег заступа Сафета Алијагић, адвокат из Бихаћа, поднио је 12. новембра 2008. године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) због недоношења одлуке у разумном року у
предмету Основног суда у Бањој Луци (у даљем тексту: Основни
суд) број 71 0 П 049459 05 П (првобитно евидентиран под бројем
071-0-П-06-002262/06 и П-2262/06).
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22. став 1. Правила Уставног суда, од
Основног суда затражено је 18. фебруара 2009. године да достави
одговор на апелацију. Осим тога, од Основног суда је затражено 6.
маја 2009, 27. маја и 5. октобра 2010. године да достави на увид
спис број П-2262/06. Такође, од Основног и Врховног суда Републике Српске (у даљем тексту: Врховни суд) затражено је 11. маја
2011. године да обавијесте Уставни суд о тренутној фази предметног поступка.
3. Основни суд је доставио одговор 27. марта 2009. и 7. јуна
2010. године, а копију списа 21. маја 2009. и 13. октобра 2010. године. Основни и Врховни суд су доставили тражене информације
30. маја 2011. године.
4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговор
Основног суда достављен је апеланту 10. априла 2009. године.
III - Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода
и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин.
6. Апелант и Е.М. (у даљем тексту: друготужилац) су 21. новембра 2006. године поднијели тужбу Основном суду против В. С.
(у даљем тексту: тужени) ради исплате - враћања зајма у износу од
25.974,00 КМ и споредних потраживања.
7. Дописом од 1. јуна 2007. године Основни суд је туженом доставио тужбу на одговор. Тужени је ово писмено примио 8. јуна
2007. године, али у законском року од 30 дана није дао одговор на
тужбу.
8. Апелант је у међувремену 29. априла 2008. године Министарству правде Републике Српске послао ургенцију за рјешавање
његовог предмета у којој је истакао да је већ у два наврата ургирао (30. августа 2007. и 23. јануара 2008. године) заказивање рочишта код “референтног судије и предсједника суда”, те у којој је
истакао да у прилогу доставља копије наведених ургенција.
Основни суд је 14. маја 2008. године Министарству правде Републике Српске послао одговор поводом (представке) апелантове
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достављене ургенције.
9. Након тога, Основни суд је одржао припремно рочиште 9.
јула 2009. године и главну расправу 3. новембра 2009. године.
10. Основни суд је донио Пресуду број 71 0 П 049459 05 П од
3. децембра 2009. године којом је у цијелости усвојио постављени
тужбени захтјев и обавезао туженог да апеланту и друготужиоцу
солидарно исплати износ ближе наведен у пресуди са законским
затезним каматама и трошковима поступка. У образложењу пресуде Основни суд је навео да је утврдио да су 21. октобра 2004. године апелант и друготужилац као зајмодавци са туженим као зајмопримцем закључили уговор о зајму новчаних средстава - старе
девизне штедње, у укупном износу од 19.726,00 евра. Наведено је
да се тужени обавезао да ће вратити износ од 15.780,00 евра, односно 80% од износа примљеног зајма у 16 једнаких тромјесечних
рата (закључно са октобром 2008. године). Даље је наведено да је
тужени вратио друготужиоцу износ од 2.460,00 евра, те да је остао
дужан 13.320,00 евра, односно у вријеме пресуђења противвриједност од 25.974,00 КМ.
11. Основни суд је навео да је одредбом члана 124. Закона о
облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) прописано да, кад
једна страна не испуни своју обавезу, друга страна може да захтијева испуњење обавезе, или да раскине уговор, те да је чланом 262.
ЗОО прописано да је повјерилац у облигационом односу овлашћен
да од дужника тражи испуњење обавезе, а да је дужник дужан да
испуни онако како она гласи. Слиједом наведених законских одредби, Основни суд је истакао да су апелант и друготужилац доказали
основ и висину дуга због чега је усвојио тужбени захтјев.
12. Тужени је против пресуде Основног суда поднио жалбу коју је Основни суд доставио на одговор апеланту и друготужиоцу,
те је након пријема одговора на жалбу предмет прослиједио Окружном суду на рјешавање.
13. Окружни суд је донио Пресуду број 71 0П 049459 10 Гж од
27. маја 2010. године којом је жалбу туженог дјелимично уважио
и пресуду Основног суда преиначио на начин да је обавезао туженог да апеланту исплати износ од 27.974,00 КМ са законском затезном каматом и трошковима поступка. Осим тога, Окружни суд је
одбио захтјев друготужиоца, јер је утврдио да је Основни суд на
правилно утврђено чињенично стање погрешно примијенио материјално право. У образложењу пресуде Окружни суд је навео да из
стања списа произилази да су друготужилац и тужени закључили
уговор о зајму новчаних средстава - старе девизне штедње чији је
сопственик апелант и да је друготужилац поступао као апелантов
пуномоћник, тј. у његово име и за његов рачун. Наведено је да су
оба тужиоца поставила тужбени захтјев према туженом у овом
спору, као да се ради о солидарним повјериоцима и да њихови међусобни односи нису спорни. Даље је наведено да је приликом закључења уговора о зајму апелант наступао као сопственик старе
девизне штедње, а друготужилац као његов пуномоћник. Због те
чињенице, Окружни суд је првостепену пресуду преиначио и одбио тужбени захтјев друготужиоца као неоснован.
14. Окружни суд је донио Рјешење број 71 0 П 049459 10 Гж
од 25. августа 2010. године којим је исправио став I изреке Пресуде број 71 0 П 049459 10 Гж од 27. маја 2010. године, тако да умјесто износа од 27.974,00 КМ треба да стоји 25.974,00 КМ.
15. Против донесене пресуде тужени је изјавио ревизију 21.
јула 2010. године. Основни суд је изјављену ревизију послао апелантовом пуномоћнику ради давања одговора, али је приликом покушаја прве доставе на повратници назначено да је апелантов пуномоћник “отпутовао”. Основни суд је затим 21. октобра 2010. године доставио апеланту изјављену ревизију.
16. Основни суд је предметни спис доставио Врховном суду 7.
децембра 2010. године. Предмет је у Врховном суду евидентиран
под бројем 71 0 П 049459 10 Рев. Према стању списа, Врховни суд
још увијек није донио одлуку о изјављеној ревизији.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
17. Апелант се жали на повреду права на “суђење у разумном
року” из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став
1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција). Апелант наводи да
Основни суд до подношења апелације није заказао припремно рочиште, нити да је туженом доставио тужбу на одговор, а није ни
одговорио на његове ургенције. Апелант тражи од Уставног суда
да наложи Основном суду да предмет одмах узме у рад, да достави тужбу туженом на одговор и закаже припремно рочиште. Осим
тога, апелант тражи да Уставни суд наложи ФБиХ “да му исплати
износ од 1.000,00 КМ на име нематеријалне штете због недоношења одлуке у разумном року”.
b) Одговор на апелацију
18. Основни суд је у достављеном одговору истакао да предмете ради по хронологији и да је, с обзиром на то да је у Основном суду сачињен програм рада по “старим” предметима, конкрет-
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ном предмету, који по природи није хитан, дат приоритет, а све
уважавајући апелантове ургенције.
19. Врховни суд је навео да не може да се изјасни када ће
предмет бити окончан с обзиром на то да се у конкретном случају
не ради о спору који је хитне природе, те да је тужба поднесена
2006. године. Такође, Врховни суд је навео да су тренутно у раду
предмети који су запримљени током 2009. године.
V - Релевантни прописи
20. У Закону о парничном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/03, 86/03, 74/05, 63/07 и 49/09) 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 62.
Суд одмах по пријему тужбе почиње припреме за главну расправу.
Ове припреме обухватају претходно испитивање тужбе, достављање тужбе туженом на обавезни одговор, одржавање припремног рочишта и заказивање главне расправе.
VI - Допустивост
21. У складу са чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.
22. У складу са чланом 16. став 1. Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме побија, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.
23. Уставни суд наглашава да, у складу са чланом 16. став 3.
Правила Уставног суда, може изузетно да разматра апелацију и када нема одлуке надлежног суда уколико апелација указује на
озбиљна кршења права и основних слобода које штити Устав Босне и Херцеговине или међународна документа која се примјењују у Босни и Херцеговини. Имајући у виду чињенично стање предмета, Уставни суд сматра да је предметна апелација у овом дијелу
допустива у смислу члана 16. став 3. Правила Уставног суда. Коначно, апелација у овом дијелу испуњава и услове из члана 16. ст.
2. и 4. Правила Уставног суда, јер није очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други формални разлог због којег апелација није допустива.
24. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 16. ст. 2, 3. и 4. Правила Уставног суда, Уставни
суд закључује да предметна апелација испуњава услове у погледу
допустивости у односу на право на доношење одлуке у разумном
року из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став
1. Европске конвенције.
VII - Меритум
25. Апелант сматра да му је прекршено право на правично суђење у разумном року из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције због чињенице да, према наводима из апелације, Основни суд у вријеме подношења апелације, дакле, 12. новембра 2008. године, још увијек није туженом
доставио тужбу на одговор, нити је заказао припремно рочиште.
26. Члан II/3. Устава Босне и Херцеговине у релевантном
дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2. овог члана, а она обухватају:
[…]
е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.
27. Члан 6. став 1. Европске конвенције у релевантном дијелу
гласи:
1) Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или
основаности било какве кривичне оптужбе против њега свако има
право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним, законом установљеним судом. […]
28. Уставни суд констатује да је апелант заједно са друготужиоцем, у складу са одредбама ЗПП и ЗОО, Основном суду поднио
тужбу ради исплате - враћања зајма, те закључује да се ради о поступку грађанскоправне природе који ужива гаранције из члана 6.
став 1. Европске конвенције, те ће Уставни суд испитати апелантове наводе о повреди права на доношење одлуке у разумном року
као једном од аспеката права на правично суђење.
а) Релевантни принципи
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29. Уставни суд, прије свега, истиче да се, према конзистентној
пракси Европског суда за људска права (у даљем тексту: Европски
суд) и Уставног суда, разумност дужине трајања поступка мора да
оцјењује у свјетлу околности појединог предмета, водећи рачуна о
критеријумима 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 конкретна правна ствар има за апеланта (види, Европски суд, Микулић против Хрватске, апликација број 53176/99 од 7. фебруара 2002. године, Извјештај број 2002-I, став 38).
30. Осим тога, према пракси Европског суда и Уставног суда,
велики број предмета узетих у рад није ваљано оправдање за прекомјерно одуговлачење поступка, а стално враћање одлуке на поновно суђење може да покаже да постоје озбиљни недостаци у организацији судског система (види, Европски суд, Probmeier против
Њемачке, пресуда од 1. јула 1997. године, став 64, Извјештаји
1997-IV).
b) Период који се узима у обзир
31. Уставни суд запажа да је апелант 21. новембра 2006. године покренуо предметни поступак и да из стања списа произилази
да поступак још увијек није окончан, те да се спис налази код Врховног суда ради одлучивања о ревизији туженог. Међутим, имајући у виду одредбу члана 32. Правила Уставног суда према којој
Уставни суд при одлучивању испитује да ли постоје само оне повреде које су изнесене у апелацији, а будући да је Основни суд,
због чијег је нерјешавања у разумном року апелант и поднио апелацију, у међувремену донио одлуку о апелантовој тужби а да се
апелант, с обзиром на новонастале околности, није обраћао Уставном суду ради евентуалне повреде дужине у даљем току поступка
пред Окружним или Врховним судом, релевантан период који
Уставни суд треба узети у обзир при оцјени дужине предметног
поступка, премда предмет још увијек није окончан, јесте период
од 21. новембра 2006. до 3. децембра 2009. године, када је Основни суд донио Пресуду број 71 0 П 049459 05 П.
32. Дакле, релевантан период који Уставни суд треба узети у
обзир при оцјени дужине предметног поступка јесу три године и
15-ак дана.
c) Анализа разумности трајања поступка
33. У конкретном случају предметни поступак се тиче утврђивања основаности (а затим и висине) апелантовог тужбеног захтјева за враћање зајма у износу од 25.974,00 КМ. С обзиром на чињенична и правна питања која је у конкретном случају требало ријешити, Уставни суд сматра да се не ради о сложеном судском поступку.
34. Даље, Уставни суд запажа да у спису ништа не указује да
је апелант у конкретном случају на било који начин допринио дужини поступка пред Основним судом. Супротно томе, из стања
списа произилази да је апелант у више наврата ургирао код надлежног суда и Министарства правде Републике Српске да Основни
суд поступа.
35. Оцјењујући поступање Основног суда, Уставни суд запажа
да су том суду требале три године и петнаестак дана да одлучи о
апелантовој тужби, те да тај период Основни суд није ничим
оправдао осим великим бројем предмета који се налази на рјешавању пред тим судом. Даље, Уставни суд наглашава да је одредбама ЗПП регулисана обавеза суда да поступак спроведе без одуговлачења (члан 10. ЗПП), као и обавеза да суд (члан 62.) одмах по
пријему тужбе почиње припреме за главну расправу, што у конкретном случају није учињено. Према мишљењу Уставног суда, у
конкретном случају Основни суд није користио овлашћења која
му припадају по одредбама ЗПП, а посебно према одредбама чл.
10. и 62. Даље, Уставни суд, након увида у предметни спис, не може да пронађе оправдање због чега је било потребно да предметни поступак траје више од двије године и седам мјесеци, без заказивања припремног рочишта, те у случају неиспуњавања услова за
то, због чега нису предузете адекватне мјере којима би се од апеланта, ако су постојали било какви недостаци усљед којих не може да се закаже припремно рочиште, затражило да отклони те недостатке.
36. У вези са наведеним, Уставни суд указује и на новију праксу Европског суда (види, Европски суд за људска права, Уљар и
остали против Хрватске, апликација број 32668/02 од 8. марта
2007. године) према којој је Европски суд закључио да редовни судови морају дјелотворно да контролишу поступак зато што одлучују о томе како водити поступак, како извести доказе и како
оцијенити дјеловање и пропусте странака при чему морају да воде рачуна о свим захтјевима загарантованим чланом 6. став 1.
Европске конвенције.
37. Узимајући у обзир све наведено, Уставни суд сматра да из
стања списа произилази да Основни суд, у смислу наведене праксе Европског суда, није дјелотворно контролисао поступак. С друге стране, Уставни суд сматра да се разлози које је Основни суд навео (велики број предмета у раду) не могу да сматрају релевантним да би се оправдала неактивност суда у конкретном предмету
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у периоду од двије године и отприлике седам мјесеци. Наиме, према пракси Европског суда за људска права, државе уговорнице нису одговорне у случају привременог заостатка својих судова под
условом да предузму одговарајуће мјере да се таква ванредна ситуација поправи (види, Европски суд за људска права, Zimmermann и Steiner против Швајцарске, пресуда од 13. јула 1983. године, серија А број 66, ст. 25-32; види одлуке Уставног суда број АП
600/04 од 17. фебруара 2005. године, тачка 25, број АП 505/04 од
15. јуна 2005. године, тачка 31). У конкретном случају, осим уопштене констатације да има велики број предмета у раду, Основни
суд није пружио никакве доказе који би указивали да је предузео
конкретне мјере за рјешавање великог броја предмета. С обзиром
на наведено, Уставни суд закључује да допринос за укупну дужину поступка у конкретном случају сноси искључиво Основни суд.
38. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да дужина
предметног поступка пред Основним судом не задовољава захтјев
“разумности” из члана 6. став 1. Европске конвенције, те да постоји кршење права на “суђење у разумном року” као једног од елемената права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције.
39. Иако се апелант није жалио на дужину трајања поступка
пред Врховним судом у погледу дужине трајања поступка који се
тренутно води, Уставни суд, подржавајући своју досадашњу праксу (види Одлуку о допустивости и меритуму број АП 2915/07 од
2. децембра 2009. године, тачка 42) сматра да је сврсисходно, с обзиром на утврђено кршење права на правично суђење због недоношења одлуке у разумном року у претходној фази поступка, наложити Врховном суду да по хитном поступку донесе одлуку о
изјављеној ревизији туженог, како сврха апелације као ефективног
правног лијека не би била доведена у питање.
Питање накнаде нематеријалне штете
40. Апелант је затражио накнаду нематеријалне штете због
кршења права на правично суђење у разумном року. Према члану
76. став 2. Правила Уставног суда, Уставни суд може изузетно, на
захтјев изнесен у апелацији, да одреди накнаду за нематеријалну
штету. Међутим, Уставни суд подсјећа да, за разлику од поступка
пред редовним судовима, накнаду нематеријалне штете одређује у
посебним случајевима кршења загарантованих људских права и
основних слобода по раније утврђеном принципу одређивања висине накнаде штете у оваквим случајевима (види, Уставни суд,
Одлука број АП 938/04 од 17. новембра 2005. године, “Службени
гласник Босне и Херцеговине”, број 20/06). Према утврђеном
принципу, апеланту би за сваку годину одлагања да се донесе одлука требало исплатити износ од приближно 150,00 КМ, односно
двоструки износ у предметима који захтијевају посебну хитност.
41. С обзиром на то да предметни поступак не спада у категорију хитних поступака, Уставни суд сматра да апеланту за сваку
годину неоправдано дугог трајања поступка треба исплатити износ од 150,00 КМ, дакле, укупан износ од 450,00 КМ. Овај износ
апеланту је дужна да исплати Влада Републике Српске.
VIII - Закључак
42. Уставни суд закључује да постоји кршење права на доношење одлуке у “разумном року” из члана II/3.е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције када Основни
суд у Бањој Луци у периоду од двије године и отприлике седам
мјесеци не закаже припремно рочиште, те када тај суд, осим уопштене констатације да има велики број предмета у раду, није дао
разлоге који би могли да се сматрају разумним и објективним
оправдањем за овако дуго трајање поступка.
43. На основу члана 61. ст. 1. и 2. и члана 76. став 2. Правила
Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
44. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Др Миодраг Симовић, с.р.

Државна регулаторна комисија
за електричну енергију
На основу чл. 4.7 и 4.10 Закона о преносу, регулатору и
оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и
1/11) и члана 17. Правилника о лиценцама (“Службени гласник БиХ”, број 38/05), на сједници Државне регулаторне
комисије за електричну енергију, одржаној 11. октобра
2011. године, д о н и ј е т а ј е
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ОД Л У К А
О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ

1. Овом одлуком утврђују се висина регулаторне накнаде коју ДЕРК користи за покриће планираних трошкова и
издатака за 2012. годину и начин плаћања, односно измирења обавезе плаћања регулаторне накнаде од стране власника лиценце.
2. Регулаторна накнада за 2012. годину изно си
2.052.000 КМ.
3. Регулаторна накнада плаћа се квартално – унапријед,
а фактуре за плаћање биће умањене за процијењену суму
неутрошених средстава у 2011. години у износу од 200.000
КМ.
4. Обавезе из тачке 3. ове одлуке у 2012. години износе:
- за дјелатност преноса електричне
енергије
1.410.000 КМ,
- за дјелатност независног оператора
система
70.000 КМ,
- за дјелатност дистрибуције и
снабдијевања
60.000 КМ,
- за дјелатност међународне трговине,
по лиценци
24.000 КМ,
- за дјелатност међународне трговине увоза за властите потребе, по лиценци
12.000 КМ.
5. Власници лиценце који лиценцу добију у току 2012.
године плаћају износ регулаторне накнаде пропорционално периоду важења лиценце.
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.
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Образложење
У складу са Финансијским планом ДЕРК-а за 2012. годину приходи ДЕРК-а од регулаторне накнаде износе
2.052.000 КМ, у оквиру којег процијењена неутрошена
средства из претходног периода износе 200.000 КМ.
Према садашњим сазнањима, лиценцу ДЕРК-а током
2012. године посједоваће “Независни оператор система у
Босни и Херцеговини”, “Електропренос Босне и Херцеговине” и “Комунално Брчко”, те 14 власника лиценце за
обављање дјелатности међународне трговине електричном
енергијом, од чега два набављају електричну енергију за
властите потребе.
Најзначајнији дио регулаторне накнаде расподијељен
је између регулисаних дјелатности преноса електричне
енергије и независног оператора система на основу односа
важећих просјечних тарифа, тако да је удио преноса
95,24%, а НОС-а 4,76% у дијелу регулаторне накнаде за
ове регулисане дјелатности.
С обзиром на значај и сврху појединог типа лиценце из
дијела нерегулисаних дјелатно сти, износ регулаторне
накнаде подијељен је тако да власници лиценце за међународну трговину – увоза електричне енергије за властите
потребе плаћају половину износа који плаћају власници
лиценце за међународну трговину.
Како се, поред дјелатности за које је ДЕРК до сада
издавао лиценце и утврђивао регулаторну накнаду, први
пут појавила и потреба утврђивања регулаторне накнаде за
дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричном
енергијом, иста је анализом праксе у окружењу у погледу
вриједности накнада које плаћају предузећа која обављају
исту дјелатност, а имају сличну величину конзума, одређена као у диспозитиву ове одлуке.
Број: 05-28-12-300/11
11. октобрa 2011. године
Тузла

Предсједавајући
Комисије,
Никола Пејић, с.р.
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