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На осно ву чл. 80. и 81. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), чла на 15. став 1. т. г) и ж) и чла на 43. став
2. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

У Р Е Д  БУ

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА УРЕД БЕ О НА ЧЕ ЛИ МА ЗА

УНУ ТРА ШЊУ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈУ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈУ

РАД НИХ МЈЕ СТА У РЕ ПУ БЛИЧ КИМ ОР ГА НИ МА 

УПРА ВЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У Уред би о на че ли ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си -
сте ма ти за ци ју рад них мје ста у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 18/09) у чла ну 4. у ста ву 2. ри је чи: “или сек -
то ри” бри шу се, по сли је ри је чи: “упра ва ма” ри јеч: “и” бри -
ше се и до да је за пе та, а по сли је ри је чи: “ор га ни за ци ја ма”
до да ју се ри је чи: “и слу жба ма”.

У ста ву 4. по сли је ри је чи: “одје ље ње” бри ше се за пе та
и до да је ри јеч: “и”, а ри је чи: “и гру па” бри шу се.

Члан 2.

У чла ну 5. у ста ву 2. ри је чи: “ми ни стар ства или” бри -
шу се. 

Став 3. бри ше се.

Члан 3.

У чла ну 6. у ста ву 2. ри је чи: “осно ва ти гру пу, а из у зет -
но од сјек или одје ље ње” за мје њу ју се ри је чи ма: “из у зет но
осно ва ти од сјек или одје ље ње”.

Члан 4.

У чла ну 7. став 2. ми је ња се и гла си:

“Из у зет но, у ми ни стар стви ма у ко ји ма ни је осно ван ре -
сор за од ре ђе ну област мо же се осно ва ти одје ље ње, а у ре -
пу блич ким упра ва ма и ре пу блич ким управ ним ор га ни за -
ци ја ма одје ље ње или од сјек, уко ли ко су ис пу ње ни усло ви
про пи са ни за њи хо во осни ва ње.”.

Члан 5.

Члан 9. бри ше се.

Члан 6.

По сли је чла на 12. до да је се но ви члан 12а., ко ји гла си:

“Члан 12а.

(1) У ми ни стар ству се мо же као по себ на ор га ни за ци о -
на је ди ни ца осно ва ти Је ди ни ца за ин тер ну ре ви зи ју, уко ли -
ко су ис пу ње ни усло ви про пи са ни За ко ном о ин тер ној ре -
ви зи ји у јав ном сек то ру Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 17/08).

(2) У слу ча ју ка да ни су ис пу ње ни за ко ном про пи са ни
усло ви за осни ва ње ор га ни за ци о не је ди ни це из ста ва 1.
овог чла на, по треб но је у пра вил ни ку си сте ма ти зо ва ти јед -
но рад но мје сто ин тер ни ре ви зор.”.

Члан 7.

По сли је Одјељ ка 2: “Усло ви за осни ва ње уну тра шњих
ор га ни за ци о них је ди ни ца” до да је се но ви члан 12б., ко ји
гла си:

“Члан 12б.

(1) По ред оп штих усло ва пред ви ђе них овом уред бом, за
осни ва ње основ них ор га ни за ци о них је ди ни ца по треб но је:

а) за осни ва ње ре со ра као основ не ор га ни за ци о не је ди -
ни це нај ма ње де сет из вр ши ла ца, укљу чу ју ћи и ру ко во ди о -
ца ре со ра и

б) за осни ва ње сек то ра као основ не ор га ни за ци о не је -
ди ни це нај ма ње де сет из вр ши ла ца, укљу чу ју ћи и ру ко во -
ди о ца сек то ра.

(2) Из у зет но, због спе ци фич но сти и сло же но сти по сло -
ва, Вла да мо же при ли ком да ва ња са гла сно сти на пра вил -
ник ре пу блич ких ор га на упра ве од ре ди ти за осни ва ње
основ них ор га ни за ци о них је ди ни ца и ма њи број из вр ши -
ла ца од утвр ђе ног бро ја из ста ва 1. овог чла на, али не ма -
ње од пет.

(3) Основ не ор га ни за ци о не је ди ни це ко је се осни ва ју
са ма њим бро јем из вр ши ла ца од се дам не мо гу у свом са -
ста ву има ти уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це (одје ље -
ња или од сје ке).”.

Члан 8.

У чла ну 13. у ста ву 1. тач ка а) бри ше се.

У тач ки б) ри јеч: “шест” за мје њу је се ри јеч ју: “пет”, а
по сли је ри је чи: “ру ко во ди о ца одје ље ња” бри ше се за пе та и
до да је ри јеч: “и”.

У тач ки в) ри јеч: “че ти ри” за мје њу је се ри јеч ју: “три”,
а ри јеч: “и” на кра ју тек ста бри ше се и до да је тач ка.

Тач ка г) бри ше се.

До са да шње т. б) и в) по ста ју т. а) и б).

Члан 9.

У чла ну 18. у ста ву 1. у тач ки а) ри је чи: “и сек то ром
као основ ним ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма” за мје њу ју се
ри је чи ма: “као основ ном ор га ни за ци о ном је ди ни цом”. 
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Т. в) и е) бри шу се.

У тач ки д) по сли је ри је чи: “одје ље ња” бри ше се за пе та
и до да је ри јеч: “и”.

До са да шње т. г), д) и ђ) по ста ју в), г) и д). 

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

“(3) Је ди ни цом за ин тер ну ре ви зи ју као по себ ном ор га -
ни за ци о ном је ди ни цом ру ко во ди ру ко во ди лац Је ди ни це за
ин тер ну ре ви зи ју.”.

Члан 10.

У чла ну 20. ри је чи: “од но сно сек то ром” и за пе та бри -
шу се.

Члан 11.

У чла ну 26. ри је чи: “на чел ник сек то ра” и за пе та бри шу
се, по сли је ри је чи: “на чел ник одје ље ња” бри ше се за пе та и
до да је ри јеч: “и”, а ри је чи: “и ру ко во ди лац гру пе” бри шу се.

Члан 12.

По сли је чла на 33. до да је се но ви члан 33а), ко ји гла си:

“33а) 

Ова уред ба при мје њу је се и на за по сле не у струч ним
слу жба ма Вла де Ре пу бли ке Срп ске.”.

Члан 13.

Ре пу блич ки ор га ни упра ве ду жни су да сво је пра вил -
ни ке ускла де са овом уред бом у ро ку од 60 да на од да на
ње ног сту па ња на сна гу.

Члан 14.

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

Број: 04/1-012-2-2323/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске” број
118/08), а у ве зи са чла ном 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу -
џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске” бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп -
ске, на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДО ДЈЕ ЛИ НОВ ЧА НЕ ПО МО ЋИ НЕ РАЗ ВИ ЈЕ НИМ 
И ИЗ РА ЗИ ТО НЕ РАЗ ВИ ЈЕ НИМ ОП ШТИ НА МА

I

Овом од лу ком одо бра ва се ис пла та нов ча не по мо ћи не -
раз ви је ним и из ра зи то не раз ви је ним оп шти на ма, у из но су
од 837.500,00 КМ.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке рас по ре ђу ју се ка ко
слије ди:

Не раз ви је не оп шти не

Бра ту нац ..........................................................27.436,11,

Вла се ни ца .......................................................24.802,78,

До њи Жа бар ....................................................17.115,28,

Кне же во ...........................................................26.536,11,

Ко стај ни ца ......................................................21.802,77,

Ко тор Ва рош ...................................................23.386,11,

Ло па ре .............................................................25.102,77,

Љу би ње ...........................................................22.789,69,

Не ве си ње ........................................................23.314,68,

Пе ла ги ће во ......................................................18.890,28,

Пе тро во ...........................................................25.936,11,

Риб ник .............................................................21.739,68,

Ро га ти ца ..........................................................20.089,68,

Сре бре ни ца .....................................................24.352,77,

Хан Пи је сак ....................................................20.564,68,

Чај ни че............................................................ 25.864,69,

Ше ко ви ћи ........................................................26.236,11,

Ши по во ...........................................................22.789,70.

Из ра зи то не раз ви је не оп шти не

Бер ко ви ћи .......................................................26.983,33,

Ву ко са вље .......................................................29.944,44,

Ис точ ни Др вар ............................................... 27.044,44,

Ис точ ни Мо стар .............................................29.252,82,

Ис точ ни Ста ри Град ......................................28.744,44,

Је зе ро ...............................................................30.941,67,

Ка ли но вик .......................................................26.644,44,

Кру па на Уни ..................................................28.516,66,

Ку прес .............................................................25.444,44,

Но во Го ра жде ................................................. 26.536,13,

Осма ци ............................................................29.344,44,

Оштра Лу ка .................................................... 28.366,66,

Пе тро вац ......................................................... 25.975,00,

Ру до .................................................................28.633,37,

Тр но во .............................................................26.377,72.

III

Сред ства из ове од лу ке ис пла ти ће се са кон та 481300 -
тран сфе ри не раз ви је ним оп шти на ма у окви ру Ми ни стар -
ства упра ве и ло кал не са мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код
1141001), за пе ри од 1. ја ну ар - 31. ок то бар 2011. го ди не, у
из но су од 837.500,00 КМ.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Ми ни стар ство фи нан си ја.

V

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

Број: 04/1-012-2-2315/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у ве зи са чла ном 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу -
џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп -
ске, на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДО ДЈЕ ЛИ НОВ ЧА НЕ ПО МО ЋИ ЈЕ ДИ НИ ЦА МА 
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ У ВАН РЕД НИМ 

СИ ТУ А ЦИ ЈА МА

I

Овом од лу ком одо бра ва се нов ча на по моћ је ди ни ци ло -
кал не са мо у пра ве у ван ред ној си ту а ци ји, оп шти ни Чај ни -
че, за са на ци ју оште ће ног објек та и ства ра њу без бјед них
усло ва за жи вот и рад гра ђа на на угро же ном под руч ју, у
изно су од 5.000,00 КМ.

II

Нов ча на по моћ из тач ке I ове од лу ке ис пла ти ће се са
кон та 481300 - тран сфе ри је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве у
ван ред ним си ту а ци ја ма, у окви ру Ми ни стар ства упра ве и
ло кал не са мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141001), за пе ри -
од 1. ја ну ар - 31. ок то бар 2011. го ди не, у из но су од 5.000,00
КМ.
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III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

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

Број: 04/1-012-2-2320/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у ве зи са чла ном 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу -
џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп -
ске, на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДО ДЈЕ ЛИ НОВ ЧА НЕ ПО МО ЋИ ЈЕ ДИ НИ ЦА МА 

ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ У ВАН РЕД НИМ 

СИ ТУ А ЦИ ЈА МА

I

Овом од лу ком одо бра ва се нов ча на по моћ је ди ни ци ло -
кал не са мо у пра ве у ван ред ној си ту а ци ји, оп шти ни Љу би -
ње, за хит не ин тер вен ци је то ком во ђе ња ак тив но сти спа са -
ва ња љу ди и ма те ри јал них до ба ра угро же них по жа ром, у
из но су од 10.000,00 КМ.

II

Нов ча на по моћ из тач ке I ове од лу ке ис пла ти ће се са
кон та 481300 - тран сфе ри је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве
у ван ред ним си ту а ци ја ма, у окви ру Ми ни стар ства упра ве и
ло кал не са мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141001), за пе ри -
од 1. ја ну ар - 31. ок то бар 2011. го ди не, у из но су од
10.000,00 КМ.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

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

Број: 04/1-012-2-2321/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1858

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у ве зи са чла ном 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу -
џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп -
ске, на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

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

СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141001) на План утро шка
сред ста ва - из да ци за фи нан си ра ње Стра те ги је раз во ја ло -
кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Срп ској, за пе ри од 1. ја ну -
ар - 31. ок то бар 2011. го ди не, у из но су од 15.000,00 КМ.

II

Нов ча на сред ства из тач ке I ове од лу ке ис пла ти ће се
оп шти ни Ко тор Ва рош за ре а ли за ци ју про јек та “Си стем

48”, са по зи ци је 511700 - из да ци за фи нан си ра ње Стра те -
ги је раз во ја ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Срп ској.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

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

Број: 04/1-012-2-2322/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1859

На осно ву чла на 43. став 2. За ко на о здрав стве ној за шти -
ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09), чл.
3. и 12. За ко на о си сте му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07) и чла на 43. став 3. За ко на о
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
од 6. ок то бра 2011. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О УСКЛА ЂИ ВА ЊУ АК ТА О ОСНИ ВА ЊУ ЈАВ НЕ 
ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСТА НО ВЕ ЗА ВОД ЗА МЕ ДИ ЦИ НУ 

РА ДА И СПОР ТА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Овом од лу ком вр ши се ускла ђи ва ње ак та о осни ва њу
Јав не здрав стве не уста но ве За вод за ме ди ци ну ра да и спор -
та Ре пу бли ке Срп ске са За ко ном о здрав стве ној за шти ти,
За ко ном о си сте му јав них слу жби и За ко ном о кла си фи ка -
ци ји дје лат но сти и о ре ги стру је ди ни ца раз вр ста ва ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 74/10).

II

На зив здрав стве не уста но ве из тач ке I ове од лу ке гла си:

Јав на здрав стве на уста но ва За вод за ме ди ци ну ра да и
спор та Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За вод).

Скра ће ни на зив За во да гла си: ЈЗУ За вод за ме ди ци ну
ра да и спор та РС.

Сје ди ште За во да је у Ба њој Лу ци, Ули ца Здра ве Кор де
број 4.

III

Осни вач За во да је Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем
тек сту: Осни вач).

IV

За вод је јав на здрав стве на уста но ва за област јав ног
здрав ства и има свој ство прав ног ли ца, ко је сти че упи сом
у суд ски ре ги стар код над ле жног су да.

V

У прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма За вод исту па у
сво је име и за свој ра чун, а за оба ве зе од го ва ра без огра ни -
че ња, свим сво јим сред стви ма.

Осни вач за оба ве зе За во да од го ва ра у прав ном про ме ту
до ви си не осни вач ког уло га утвр ђе ног овом од лу ком.

VI

Дје лат но сти За во да су:

86.21 – дје лат ност оп ште ме ди цин ске прак се:

- ме ди цин ско са вје то ва ње и ли је че ње, укљу чу ју ћи пре -
вен тив ну ме ди цин ску за шти ту у обла сти оп ште ме ди ци не,
ко ју оба вља ју док то ри оп ште прак се,

86.22 – дје лат ност спе ци ја ли стич ке ме ди цин ске прак се:

- ме ди цин ско са вје то ва ње и ли је че ње, укљу чу ју ћи пре -
вен тив ну ме ди цин ску за шти ту у обла сти спе ци ја ли стич ке
ме ди ци не, ко ју оба вља ју док то ри спе ци ја ли сти и хи рур зи,

86.90 – оста ли ви до ви здрав стве не за шти те.
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У окви ру дје лат но сти под ши фром 86.90 – оста ли ви -
до ви здрав стве не за шти те За вод оба вља и сље де ће дје лат -
но сти:

- пси хо фи зи о ло ги ја и ер го но ми ја у ме ди ци ни ра да,

- про фе си о нал на ори јен та ци ја и се лек ци ја,

- хи ги је на и епи де ми о ло ги ја,

- про фе си о нал на па то ло ги ја,

- оцје на рад не спо соб но сти,

- ме ди ци на ра да за од ре ђе не дје лат но сти од по себ ног
ин те ре са за Ре пу бли ку Срп ску.

VII

Сред ства по треб на за фи нан си ра ње ра да За во да
обезбје ђу ју се пу тем:

- ко ри сни ка услу га За во да,

- бу џе та по по себ ним про гра ми ма,

- Фон да здрав стве ног оси гу ра ња,

- оба вља ња на уч но и стра жи вач ке и обра зов не дје лат но -
сти и

- дру гих из во ра.

VI II

Ор га ни ру ко во ђе ња и упра вља ња За во дом су ди рек тор
и Управ ни од бор.

IX

Ди рек тор ру ко во ди За во дом, пред ста вља и за сту па За -
вод и од го во ран је за за ко ни тост ра да.

Ди рек то ра За во да име ну је и ра зр је ша ва Осни вач, на кон
спро ве де ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је, на пе ри од од че -
ти ри го ди не.

X

Управ ни од бор име ну је и ра зр је ша ва Осни вач, на кон
спро ве де ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је, на пе ри од од че -
ти ри го ди не.

Управ ни од бор има три чла на.

Члан Управ ног од бо ра не мо же би ти ли це за по сле но у
За во ду.

XI

Усло ви за из бор и име но ва ње ди рек то ра и Управ ног од -
бо ра За во да, њи хо ва пра ва и оба ве зе утвр ђу ју се Ста ту том
За во да, а у скла ду са за ко ном.

Осни вач да је са гла сност на го ди шњи про грам ра да, фи -
нан сиј ски план и Ста тут За во да.

XII

За вод је ду жан да Ста тут ускла ди са овом од лу ком у ро -
ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

XI II

До из бо ра но вих ор га на упра вља ња в.д. ди рек то ра и
Управ ни од бор За во да на ста вља ју са ра дом.

XIV

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

Број: 04/1-012-2-2240/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1860

На осно ву чла на 53. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и 78/11),
члана 180. и члана 442. став 2. За ко на о при вред ним дру -
штви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
127/08 и 58/09 ) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6.
ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРО МЈЕ НИ ОБ ЛИ КА ОР ГА НИ ЗО ВА ЊА 

ОСНОВ НОГ ДР ЖАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА 

УТРЦ “ТЕ Р МЕ-ОЗРЕН” ПЕ ТРО ВО

I

Овом од лу ком вр ши се про мје на об ли ка ор га ни зо ва ња
ОДП УТРЦ “Те р ме-Озрен” Пе тро во у дру штво ка пи та ла -
јед но чла но за тво ре но ак ци о нар ско дру штво (у да љем тек -
сту: Дру штво).

II

Дру штво у по сло ва њу ко ри сти пу но по слов но име
(фир му) или скра ће но по слов но име.

Пу но по слов но име гла си: Ак ци о нар ско дру штво за
уго сти тељ ство и ту ри зам “Тер ме-Озрен” Пе тро во - Как -
муж.

Скра ће но по слов но име гла си: АД “Тер ме-Озрен” Пе -
тро во - Как муж.

Сје ди ште Дру штва је у Ул. Тер ме Озрен Как муж - Пе -
тро во.

III

Дру штво оба вља сље де ће дје лат но сти:

49.41 - друм ски пре воз ро бе,

52.21 - услу жне дје лат но сти у коп не ном са о бра ћа ју,

55.10 - хо те ли и сли чан смје штај,

55.20 - од ма ра ли шта и оста ли смје штај за кра ћи од мор,

55.30 - кам по ви и про стор за кам по ва ње,

55.90 - оста ли смје штај,

56.10 - дје лат но сти ре сто ра на и услу ге до ста ве хра не,

56.21 - дје лат но сти ке те рин га,

56.29 - оста ле дје лат но сти при пре ме и по слу жи ва ња
(до ста ве) хра не,

56.30 - дје лат но сти при пре ме и по слу жи ва ња пи ћа и

79.90 - оста ле ре зер ва циј ске услу ге и при па да ју ће дје -
лат но сти.

Дру штво мо же, без упи са у суд ски ре ги стар, да оба вља
и дру ге дје лат но сти ко је слу же дје лат но сти упи са ној у ре -
ги стар, а ко је се уоби ча је но оба вља ју уз те дје лат но сти у
ма њем оби му или при вре ме но.

IV

Дру штво је прав но ли це и има пра во да за кљу чу је уго -
во ре и пред у зи ма дру ге прав не по сло ве и прав не рад ње у
окви ру сво је прав не и по слов не спо соб но сти. 

Дру штво по слу је као за тво ре но ак ци о нар ско дру штво и
ак ци је из да је са мо сво јим осни ва чи ма, од но сно огра ни че -
ном бро ју дру гих ли ца, у скла ду са за ко ном. 

Дру штво је прав ни сљед бе ник ОДП УТРЦ “Те р ме-
Озрен” Пе тро во, Как муж.

V

По слов на пи сма и дру ги до ку мен ти Дру штва, укљу чу -
ју ћи оне у елек трон ској фор ми, ко ји су упу ће ни тре ћим ли -
ци ма са др же: по слов но име и прав ну фор му Дру штва, сје -
ди ште, ре ги стар у ко ји је ре ги стро ва но и број ре ги стра ци -
је, по слов но име и сје ди ште бан ке код ко је има ра чун, број
ра чу на, као и по ре ски иден ти фи ка ци о ни број и по дат ке о
основ ном ка пи та лу, на зна ку да се ра ди о јед но чла ном дру -
штву, бро је ве те ле фо на и факс уре ђа ја, e-mail адре су и
www.адре су, као и дру ге по дат ке ко је утвр ди ди рек тор. 

Дру штво на сво јим по слов ним про сто ри ја ма ис ти че
по слов но име (фир му) и адре су сје ди шта Дру штва.

VI

Дру штво има пе чат, ко ји је окру глог об ли ка, ве ли ки
преч ни ка 30 mm и ма ли 20 mm, у чи јем је кон цен трич ном
кру гу упи са но пу но по слов но име са сје ди штем. 
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Дру штво има штам биљ ко ји је пра во у га о ног об ли ка и
са др жи на зив и по слов но име (фир му), са мје стом за еви -
ден ци о ни број и да тум.

VII

Дру штво има свој за штит ни знак чи ји об лик, са др жај и
на чин ко ри шће ња утвр ђу је Над зор ни од бор.

VI II

Основ ни ка пи тал Дру штва је др жав ни и из но си укуп но
158.719,00 КМ.

Основ ни ка пи тал Дру штва по ди је љен је на 158.719 ак -
ци ја.

Све ак ци је су обич не, гла се на име и има ју но ми нал ну
ври јед ност 1.00 КМ.

По осно ву свог уло га у Дру штву, ак ци о нар сти че ак ци -
је Дру штва.

Ак ци је и ак ци о нар са по да ци ма пред ви ђе ним про пи си -
ма, упи су ју се и во де код Цен трал ног ре ги стра хар ти ја од
ври јед но сти.

IX
Дру штво од го ва ра за оба ве зе цје ло куп ном сво јом имо -

ви ном.

Ак ци о нар Дру штва не од го ва ра за оба ве зе Дру штва,
осим до из но са уго во ре ног, а не у пла ће ног уло га у имо ви ну
Дру штва, у скла ду са за ко ном.

X

Ор га ни Дру штва су: 

- Скуп шти на, 

- Над зор ни од бор, 

- Упра ва Дру штва.

XI

По сло ве из над ле жно сти Скуп шти не Дру штва оба вља
Вла да Ре пу бли ке Срп ске.

По до но ше њу од лу ка из над ле жно сти Скуп шти не Дру -
штва, ак ци о нар са ста вља и пот пи су је за пи сник и до не се не
од лу ке упи су је у књи гу од лу ка, ко ја се во ди у Дру штву.

Спо ра зу ми из ме ђу ак ци о на ра и Дру штва мо ра ју би ти у
пи са ној фор ми или уне се ни у књи гу од лу ка, осим ако се
ра ди о те ку ћим по сло ви ма за кљу че ним под уоби ча је ним
усло ви ма.

XII

Скуп шти на Дру штва ће име но ва ти чла но ве Над зор ног
од бо ра, у скла ду са За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма и За ко -
ном о ми ни стар ским и вла ди ним и дру гим име но ва њи ма
Ре пу бли ке Срп ске, те од ред ба ма Ста ту та Дру штва.

Скуп шти на Дру штва ће име но ва ти чла но ве При вре ме -
ног над зор ног од бо ра Дру штва до кон сти ту и са ња овог ор -
га на у скла ду са За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма и За ко ном
о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи ма Ре пу -
бли ке Срп ске, те од ред ба ма Ста ту та Дру штва.

XI II
Дру штво у уну тра шњем и спољ но тр го вин ском про ме -

ту за сту па ди рек тор, без огра ни че ња овла шће ња, у скла ду
са овом од лу ком, Ста ту том и за ко ном.

Ди рек тор је од го во ран за уред но во ђе ње по слов них
књи га и уну тра шњи над зор по сло ва ња Дру штва у скла ду
са за ко ном.

До име но ва ња Над зор ног од бо ра Дру штва При вре ме -
ни над зор ни од бор Дру штва ће до ни је ти од лу ку о име но -
ва њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Дру штва.

XIV

Дру штво ће ор га ни зо ва ти оба вља ње дје лат но сти на на -
чин ко јим се оси гу ра ва без бјед ност на ра ду, за шти та на ра -
ду и за шти та жи вот не сре ди не у скла ду са за ко ном.

XV

Дру штво је у оба ве зи да чу ва ак те и до ку мен те Дру -
штва у свом сје ди шту или у дру гим мје сти ма по зна тим и
до ступ ним осни ва чу Дру штва.

XVI

Дру штво во ди по слов не књи ге и са ста вља и под но си ра -
чу но вод стве не из вје шта је и фи нан сиј ске из вје шта је у скла -
ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ра чу но вод ство и ре ви зи ја.

XVII

На пи та ња ко ја ни су ре гу ли са на овом од лу ком и Ста ту -
том при мје њу ју се од ред бе За ко на о јав ним пред у зе ћи ма, а
сход ном при мје ном За ко на о при вред ним дру штви ма ре гу -
ли шу се пи та ња ко ја се од но се на основ ни ка пи тал, удио,
ме мо ран дум, по слов не је ди ни це, као и дру га пи та ња од
зна ча ја за по сло ва ње Дру штва ко ја ни су дру га чи је ри је ше -
на За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма.

XVI II

Тро шко ве осни ва ња Дру штва сно си ће Дру штво.

На осно ву ове од лу ке ће се из вр ши ти упис Дру штва у
суд ски ре ги стар.

XIX

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

Број: 04/1-012-2-2241/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1861

На осно ву чла на 2. став 1. За ко на о јав ним пред у зе ћи -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и
78/11), чла на 442. За ко на о при вред ним дру штви ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08 и 58/09), чла -
на 3. и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го -
ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРО МЈЕ НИ ОБ ЛИ КА ОР ГА НИ ЗО ВА ЊА ЈАВ НОГ 

ПРЕД У ЗЕ ЋА ВЕ ТЕ РИ НАР СКА АМ БУ ЛАН ТА “ОСМА ЦИ”

ОСМА ЦИ У ЈЕД НО ЧЛА НО АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО

I

Овом од лу ком вр ши се про мје на об ли ка ор га ни зо ва ња
Јав ног пред у зе ћа Ве те ри нар ска ам бу лан та “Осма ци” Осма -
ци у јед но чла но ак ци о нар ско дру штво, као Јав но пред у зе -
ће Ве те ри нар ска ам бу лан та “Осма ци” ак ци о нар ско дру -
штво Осма ци (у да љем тек сту: Јав но пред у зе ће).

II

Јав но пред у зе ће из тач ке I ове од лу ке по сло ва ће под
по слов ним име ном: Јав но пред у зе ће Ве те ри нар ска ам бу -
лан та “Осма ци” ак ци о нар ско дру штво Осма ци.

Скра ће ни на зив је ЈП Ве те ри нар ска ам бу лан та “Осма -
ци” а. д. Осма ци.

Сје ди ште Јав ног пред у зе ћа је у Осма ци ма, оп шти на
Осма ци.

III

Основ ни ка пи тал Јав ног пред у зе ћа из но си 68.991,00
КМ.

Основ ни ка пи тал Јав ног пред у зе ћа је у сво ји ни Ре пу -
бли ке Срп ске и по ди је љен је у ак ци је по но ми нал ној ври -
јед но сти од 1,00 КМ по ак ци ји.

Све ак ци је су обич не и гла се на име.

IV

Јав но пред у зе ће оба вља сље де ће дје лат но сти:

- 01.62 - по моћ не дје лат но сти у уз го ју жи во ти ња и

- 75.00 - ве те ри нар ске дје лат но сти.

Јав но пред у зе ће мо же оба вља ти по сло ве спољ но тр го -
вин ског про ме та у окви ру упи са них дје лат но сти.
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Јав но пред у зе ће мо же, без упи са у суд ски ре ги стар,
оба вља ти и дру ге дје лат но сти ко је слу же дје лат но сти упи -
са ној у ре ги стар над ле жног су да, ко је се уоби ча је но оба -
вља ју уз те дје лат но сти, у ма њем оби му или по вре ме но.

V

Јав но пред у зе ће је прав ни сљед бе ник Јав ног пред у зе ћа
Ве те ри нар ска ам бу лан та “Осма ци” Осма ци.

VI

Јав но пред у зе ће за оба ве зе пре ма тре ћим ли ци ма од го -
ва ра цје ло куп ном сво јом имо ви ном.

Осни вач не од го ва ра за оба ве зе Јав ног пред у зе ћа али
сно си ри зик за по сло ва ње Јав ног пред у зе ћа у ви си ни ври -
јед но сти сво јих ак ци ја.

VII

Ор га ни упра вља ња и ру ко во ђе ња Јав ног пред у зе ћа су:
Скуп шти на, Над зор ни од бор и Упра ва.

По сло ве Скуп шти не Јав ног пред у зе ћа оба вља Вла да
Ре пу бли ке Срп ске.

VI II

Скуп шти на Јав ног пред у зе ћа име ну је вр ши о це ду жно -
сти чла но ва Над зор ног од бо ра, од но сно При вре ме ни над -
зор ни од бор, до кон сти ту и са ња Над зор ног од бо ра на кон
спро ве де ног јав ног кон кур са, у скла ду са За ко ном о јав ним
пред у зе ћи ма, За ко ном о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске, те од ред ба ма Ста ту -
та Јав ног пред у зе ћа.

IX

У ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке
Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће, у функ ци ји Скуп шти не, до ни -
је ти ста тут Јав ног пред у зе ћа. 

X

До име но ва ња Упра ве Јав ног пред у зе ћа При вре ме ни
над зор ни од бор ће до ни је ти по треб не од лу ке и име но ва ти
вр ши о це ду жно сти Упра ве, а нај ду же до 60 да на.

XI

До име но ва ња Над зор ног од бо ра Јав ног пред у зе ћа
При вре ме ни над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа ће до но си ти
по треб не од лу ке, ра ди кон ти ну и те та у ра ду.

ХII

До упи са у суд ски ре ги стар и про мје на об ли ка ор га ни -
зо ва ња из тач ке I ове од лу ке Јав но пред у зе ће на ста вља по -
сло ва ти у до са да шњем ор га ни за ци о ном об ли ку. 

ХIII

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

Број: 04/1-012-2-2313/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1862

На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. сеп тем бра
2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ ИН ТЕ РЕ СА

I

Утвр ђу је се да је од оп штег ин те ре са из град ња при -
кључ ног да ле ко во да стуб не тра фо ста ни це и НН мре же за
на се ља Мр ђе но ви ћи и Гор ња Бо де жи шта, оп шти на Гац ко,
па се у ту свр ху мо же из вр ши ти не пот пу на екс про при ја ци -
ја не по крет но сти, и то:

- к.ч. бр. 1/1 у по вр ши ни од 1279400 м², зва на Че ли на,
па шњак, упи са на у Зк. ул. бр. 1204 КО Дра жље во I, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва са дијелом 1/1 ко ја од -
го ва ра к.ч. бр. 1/1 упи са на у Пл. бр. 97/24 КО Дра жље во I,
дио по сје да у по вр ши ни 1274400 м² ЈП Шу ме РС а.д. Со -
ко лац ШГ Бо тин Не ве си ње са дијелом 1/1 по сје да и дио
по сје да у по вр ши ни 5000 м² упи сан у Пл. бр. 176 Ма сти ло -
вић Ђу ра Ду шан са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 822/1 у по вр ши ни од 1380 м², зва на Пан др ви -
ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 164 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Ху со) Ну срет са
дијелом ¼, Ша хо вић (Ху со) Есма са дијелом 1/4, Ша хо вић
(Ху со) Не фа са дијелом 1/4 и Ша хо вић (Бе ган) Хам ди је 1/4
што од го ва ра к.ч. бр. 822/1 упи са на у Пл. бр. 78/0 КО Бо -
де жи шта, дио по сје да у по вр ши ни 1040 м² Ша хо вић (Ху со)
Ну срет са дијелом 1/1 по сје да и дио по сје да у по вр ши ни
340 м², упи са на у Пл. бр. 72 Ша хо вић (Бе ган) Хам ди је са
дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 822/4 у по вр ши ни од 890 м², зва на Пандoвица,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 145 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ту но вић-Во ло дер (Ах мет) Џа -
фер са дијелом 1/5, Ту но вић-Во ло дер (Та ле) Адем са
дијелом 1/15, Ту но вић-Во ло дер (Та ле) Ћа мил са дијелом
1/15, Ту но вић (Му рат) Ру шид са дијелом 1/90, Ту но вић
(же на Буљ ка) Мал ка са дијелом 1/25, Ту но вић (Се лим) Ра -
шид са дијелом 1/5, Ту но вић рођ. Ју го (Зић ри ја) Зеј на са
дијелом 1/50, Ту но вић (Зић ри ја) Се на да са дијелом 1/50,
Ту но вић (Зић ри ја) Вех би ја са дијелом 1/50, Ту но вић (Зић -
ри ја) Су а да са дијелом 1/50, Др жа ва Ре пу бли ка Срп ска, ор -
ган рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом 2/25, Па ње та (рођ.
Ту но вић) Му ли ја са дијелом 1/36, Ту но вић (Сал ко) Ах мет
са дијелом 1/5, Ту но вић (Изет) Му ха мед са дијелом 1/72,
Та сла ман (рођ. Ту но вић) Фа ти ма са дијелом 1/72 - што од -
го ва ра к.ч. бр. 822/4 упи са на у Пл. бр. 73/0 КО Бо де жи шта,
по сјед у по вр ши ни 890 м², Ша хо вић (Ме ћир) Мах мут са
дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 836/2 у по вр ши ни од 520 м², зва на Врт, ора ни -
ца, упи са на у Зк. ул. бр. 19 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Ха мид) Зе ћир са дијелом
1/6, Ша хо вић (Зе ћир) Ну срет са дијелом 1/4, Ша хо вић (Са -
дик) Му сли ја са дијелом 1/4, Ша хо вић (Дер во) Са ди ке
1/84, Ша хо вић (Дер во) Мех мед са дијелом 1/56, Ре џо вић
рођ. Ша хо вић (Дер во) Меј ра са дијелом 1/84, Ша хо вић (Ра -
миз) Не џиб са дијелом 5/288, Ша хо вић (Ра миз) Азим са
дијелом 5/288, Ша хо вић (Ра миз) Изе та са дијелом 5/288,
Ша хо вић (Ра миз) Ифет са дијелом 5/288, Ша хо вић (Сај ко)
Џе вад са дијелом 1/16, Ша хо вић (Зај ко) Мир сад са дијелом
1/16, Ша хо вић (Хај дар) Атиф са дијелом 1/12, Ша хо вић
(Не зир) Ђе нан са дијелом 1/48, Тр бо ња (Не зир рођ. Ша хо -
вић) Нер ми на са дијелом 1/48, што од го ва ра дијелу к.ч. бр.
836/2 упи са на у Пл. бр. 76/0 КО Бо де жи шта, дио по сје да у
по вр ши ни 60 м² Ша хо вић (Фе хи ма) Џе мал са дијелом 1/2
и Ша хо вић (Фе хи да) Ав ди ја са дијелом 1/2 и дио к.ч. бр.
836/2 упи са на у Пл. бр. 82/0 у по вр ши ни од 230 м², по сјед
Ша хо вић (Зе ћи ра) На суф са дијелом 1/1 по сје да; 

- к.ч. бр. 822/3 у по вр ши ни од 4400 м², зва на Пон до ви ца,
ора ни ца, упи са на у Зк. ул. бр. 126 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Фе хим) Џе мал са
дијелом 1/12, Ша хо вић (Фе хим) Ав ди ја са дијелом 1/12, Ша -
хо вић (Хај дар) Атиф са дијелом 1/36, Ша хо вић (Дер во) Са -
бит са дијелом 1/42, Ша хо вић (Дер во) Мех мед са дијелом
1/28, Ре џо вић рођ. Ша хо вић (Дер во) Меј ра са дијелом 1/42,
Ша хо вић (Ме шо) Ху се ин са дијелом 1/12, Ша хо вић (Ме шо)
Ха си ба са дијелом 1/12, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са дијелом
5/144, Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 5/144, Ша хо вић
(Ра миз) Изет са дијелом 5/144, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са
дијелом 5/144, Ша хо вић (Зај ко) Џе вад са дијелом 1/6, Ша хо -
вић (Зај ко) Мир сад са дијелом 1/6, Ша хо вић (Не зир) Ђе нан
са дијелом 1/24, Тр бо ња (Не зир рођ. Ша хо вић) Нер ми на са
дијелом 1/24, што од го ва ра дијелу к.ч. бр. 822/3 упи са на у
Пл. бр. 75/0 КО Бо де жи шта, у по вр ши ни од 750 м², по сјед
Ша хо вић (Дер ва) Не зир са дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр.
822/3 упи сан у Пл. бр. 76/0 у по вр ши ни од 1400 м² по сјед
Ша хо вић (Фе хи ма) Џе мал са дијелом 1/2 по сје да и Ша хо вић
(Фе хид) Ав ди ја са дијелом 1/2 по сје да;

- к.ч. бр. 837/1 у по вр ши ни од 600 м², зва на Ку ћи ште са
ку ћом, ку ћа и ку ћи ште упи са на у Зк. ул. бр. 264 КО Бо де -
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жи шта, зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Џа но)
Ша ћир са дијелом 1/12, Ша хо вић (Џа но) Бе га на са дијелом
1/12, Ша хо вић (Џа но) Дер виш са дијелом 1/12, Ша хо вић
(Џа но) Ху со са дијелом 1/12, Ша хо вић (Ха шим) Ра зи ја са
дијелом 1/24, Ша хо вић (Ха шим) Мун та са дијелом 1/24,
Ша хо вић (Ха шим) Му шан са дијелом 1/12, Ша ко вић (Бе -
шир) Мах мут са дијелом 4/18, Ша ко вић (Бе шир) Ме хо са
дијелом 1/18, Ку сту ри ца рођ. Ша ко вић (Бе шир) Би се ра са
дијелом 1/18, Ша хо вић (Му шан) Ед хем са дијелом 4/72,
Ша хо вић (Му шан) Ра шид са дијелом 14/216, Ша хо вић
(Му шан) Ха лид са дијелом 5/216, Дер ви шка дић рођ. Ша -
хо вић (Му шан) Са не ла са дијелом 5/216, Гри зо вић рођ.
Ша хо вић (Му шан) Мај да са дијелом 5/216, ко ја од го ва ра
дијелу к.ч. бр. 837/1 упи са на у Пл. бр. 73/0 КО Бо де жи шта
у по вр ши ни од 300 м² по сјед Ша хо вић (Бе шир) Мах мут са
дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр. 837/1 упи са на у Пл. бр.
83/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 300 м², по сјед Ша хо -
вић (Ха шим) Ра шид са дијелом 10/36 по сје да, Гри зо вић
(Му шан) Мај да са дијелом 5/36 по сје да, Ша хо вић (Ха шим)
Ед хем са дијелом 6/36 по сје да, Дер ви шка дић (Му шан) Са -
не ла са дијелом 5/36 по сје да, Ша хо вић (Ха шим) Ха лид са
дијелом 10/36 по сје да;

- к.ч. бр. 837/2 у по вр ши ни од 140 м², зва на Гра ди ли ште
са по ја том и гув ном, гра ди ли ште, упи са на у Зк. ул. бр. 264
КО Бо де жи шта, зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо -
вић (Џа но) Ша ћир са дијелом 1/12, Ша хо вић (Џа но) Бе га -
на са дијелом 1/12, Ша хо вић (Џа но) Дер виш са дијелом
1/12, Ша хо вић (Џа но) Ху со са дијелом 1/12, Ша хо вић (Ха -
шим) Ра зи ја са дијелом 1/24, Ша хо вић (Ха шим) Мун та са
дијелом 1/24, Ша хо вић (Ха шим) Му шан са дијелом 1/12,
Ша ко вић (Бе шир) Мах мут са дијелом 4/18, Ша ко вић (Бе -
шир) Ме хо са дијелом 1/18, Ку сту ри ца рођ. Ша ко вић (Бе -
шир) Би се ра са дијелом 1/18, Ша хо вић (Му шан) Ед хем са
дијелом 4/72, Ша хо вић (Му шан) Ра шид са дијелом 14/216,
Ша хо вић (Му шан) Ха лид са дијелом 5/216, Дер ви шка дић
рођ. Ша хо вић (Му шан) Са не ла са дијелом 5/216, Гри зо вић
рођ. Ша хо вић (Му шан) Мај да са дијелом 5/216, ко ја од го -
ва ра к.ч. бр. 837/2 упи са на у Пл. бр. 73/0 КО Бо де жи шта у
по вр ши ни од 140 м² по сјед Ша хо вић (Бе шир) Мах мут са
дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/2 у по вр ши ни од 620 м², зва на Пан ду ри ца,
ли ва да, упи са на у Зк. ул. бр. 60 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Та хир) Дер во са дијелом
1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/2 упи са на у Пл. бр. 75/2 КО
Бо де жи шта у по вр ши ни 620 м² по сјед Ша хо вић (Дер во)
Не зир са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/1 у по вр ши ни од 1586940 м², зва на Стрм -
ни ца, па шњак, упи са на у Зк. ул. бр. 347 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва са дијелом 1/1 ко -
ја од го ва ра к.ч. бр. 780/1 упи са на у Пл. бр. 17/2 КО Бо де -
жи шта у по вр ши ни од 1586940 м² по сјед ЈПШ Шу ме РС
а.д. Со ко лац, ШГ Бо тин Не ве си ње са дијелом 1/1 по сје да; 

- к.ч. бр. 780/108 у по вр ши ни од 250 м², зва на Ли ва да
ви ше пу та, ли ва да упи са на у Зк. ул. бр. 45 КО Бе де жи шта,
зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ту но вић (Ју суф) Ах мет
са дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/108 упи са на у Пл.
бр. 92/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 250 м² по сјед Ту но -
вић (Ју суф) Ах мет са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 841/1 у по вр ши нии од 760 м², зва на Под по ја -
том, ба шта, упи са на у Зк. ул. бр. 379 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Ша ћир) Бећ ко
са дијелом 5/54 Ша хо вић (Ша ћир) Ра сим са дијелом 5/54,
Ша хо вић (Џа но) Ша ћир са дијелом 5/54, Ту но вић (Су љо)
Ха мид са дијелом 13/72, Ту но вић (Су љо) Ај дин са дијелом
13/72, Ша ко вић (Бе шир) Мах мут са дијелом 13/54, Ша ко -
вић (Бе шир) Ме хо са дијелом 13/216, Ку сту ри ца рођ. Ша -
ко вић (Бе шир) Би се ра са дијелом 13/216, ко ја од го ва ра
дијелу к.ч. бр. 841/1 упи са на у Пл. бр. 73/0 КО Бо де жи шта
у по вр ши ни од 380 м² по сјед Ша хо вић (Бе шир) Мах мут са
дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр. 841/1 упи са на у Пл. бр.
91/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 380 м² по сјед Ту но вић
(Су љо) Ха мид са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 819 у по вр ши ни од 5800 м², зва на Оба рак, ора -
ни ца, упи са на у Зк. ул. бр. 440 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Ха лил) Ав ди ја са
дијелом 1/12 Ша хо вић (Ха шим) Ра зи ја са дијелом 1/48,
Ша хо вић (Ха шим) Мун та са дијелом 1/48, Ша хо вић (Ха -

шим) Му шан са дијелом 1/24, Ша хо вић (Фе хим) Џе мал са
дијелом 1/48, Ша хо вић (Фе хим) Ав ди ја са дијелом 1/48,
Ша хо вић (Бе ган) Хам ди ја са дијелом 1/24, Са ли хо вић рођ.
Ћа хо вић (Дер виш) Ру ши да са дијелом 1/12, Др жа ва Ре пу -
бли ка Срп ска - ор ган рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом
1/12, Ша хо вић (Ху со) Ну срет са дијелом 1/48, Ша хо вић
(Ху со) Не фа са дијелом 1/48, Ша хо вић (Хај дар) Атиф са
дијелом 1/72, Ша ко вић (Бе шир) Мах мут са дијелом 1/9,
Ша ко вић (Бе шир) Ме хо са дијелом 1/36, Ку сту ри ца рођ.
Ша ко вић (Бе шир) Би се ра са дијелом 1/36, Ша хо вић (Ме -
шо) Ху се ин са дијелом 1/48, Ша хо вић (Ме шо) Ха си ба са
дијелом 1/48, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са дијелом 5/288,
Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 5/288, Ша хо вић (Ра миз)
Изет са дијелом 5/288, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са дијелом
5/288, Ша хо вић (Зај ко) Џе вад са дијелом 1/12, Ша хо вић
(Зај ко) Мир сад са дијелом 1/12, Ша хо вић (Му шан) Ед хем
са дијелом 4/144, Ша хо вић (Му шан) Ра шид са дијелом
14/432, Ша хо вић (Му шан) Ха лид са дијелом 5/432, Дер ви -
шка дић рођ. Ша хо вић (Му шан) Са не ла са дијелом 5/864,
Гри зо вић рођ. Ша хо вић (Му шан) Мај да са дијелом 5/864,
ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 819 упи са на у Пл. бр. 16/0 КО
Бо де жи шта у по вр ши ни 480 м² по сјед ДС Оп шти на Гац ко
са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/65 у по вр ши ни од 750 м², зва на Кри ва њи -
ва, ли ва да упи са на у Зк. ул. бр. 53 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ту но вић (Осман) Ха ска са
дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/65 упи са на у Пл. бр.
96/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 750 м² по сјед Ту но вић
Ха ска удо ва Осма на са дијелом 1/1 по сје да; 

- к.ч. бр. 780/64 у по вр ши ни од 420 м², зва на Кри ва њи -
ва, ли ва да упи са на у Зк. ул. бр. 44 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са
дијелом 1/4, Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 1/4, Ша хо -
вић (Ра миз) Изет са дијелом 1/4, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са
дијелом 1/4, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/64 упи са на у Пл. бр.
77/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 420 м² по сјед Ша хо вић
(Ра миз) Не џиб са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз)
Азим са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Изет са
дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са дијелом 1/4
по сје да;

- к.ч. бр. 780/63 у по вр ши ни од 630 м², зва на Кри ва њи -
ва, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 43 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са
дијелом 1/4, Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 1/4, Ша хо -
вић (Ра миз) Изет са дијелом 1/4, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са
дијелом 1/4, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/63 упи са на у Пл. бр.
77/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 630 м² по сјед Ша хо вић
(Ра миз) Не џиб са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз)
Азим са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Изет са
дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са дијелом 1/4
по сје да;

- к.ч. бр. 835 у по вр ши ни од 5000 м², зва на Кри ва њи -
ва, ора ни ца упи са на Зк. ул. бр. 269 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Во ло дер (Зеј нил) Ју суф са
дијелом 1/4, Ту но вић (Осман) Фа зли ја са дијелом 5/84, Ту -
но вић (Осман) Зла ти ја са дијелом 1/28, Ту но вић (Осман)
Ха ска са дијелом 13/84, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са
дијелом 1/8, Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 1/8, Ша хо -
вић (Ра миз) Изет са дијелом 1/8, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са
дијелом 1/8 ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 835 упи са на у Пл.
бр. 77/1 у по вр ши ни од 1700 м² по сјед Ша хо вић (Ра миз)
Изет са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са
дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 1/4
по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са дијелом 1/4 по сје да,
дио к.ч. бр. 835 упи са на у Пл. бр. 92/0 КО Бо де жи шта у по -
вр ши ни од 2000 м² по сјед Ту но вић (Ју суф) Ах мет са
дијелом 1/1 по сје да, дио к.ч. бр. 835 упи са на у Пл. бр. 96/0
КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1000 м² по сјед Ту но вић
(Ха ска) удо ва Осма на са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/62 у по вр ши ни од 1610 м², зва на Кри ва
њи ва, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 45 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ту но вић (Ју суф) Ах мет са
дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/62 упи са на у Пл. бр.
92/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1610 м² по сјед Ту но вић
(Ју суф) Ах мет са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/60 у по вр ши ни од 2100 м², зва на Во зни ци,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 52 КО Бо де жи шта, зе мљи -
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шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Алид) Ме хо са
дијелом 1/2, Ша хо вић (Фе хим) Џе мил са дијелом 1/4, Ша -
хо вић (Фе хим) Ав ди ја са дијелом 1/4, ко ја од го ва ра к.ч. бр.
780/60 упи са на у Пл. бр. 76/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни
од 2100 м² по сјед Ша хо вић (Фе хим) Џе мал са дијелом 1/2
по сје да и Ша хо вић (Фе хим) Ав ди ја са дијелом 1/2 по сје да; 

- к.ч. бр. 780/57 у по вр ши ни од 1270 м², зва на Во зни ци,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 46 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Са ли хо вић рођ. Ша хо вић
(Дер виш) Ру ши да са дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр.
780/57 упи са на у Пл. бр. 73/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни
од 1270 м² по сјед Ша хо вић (Бе ши ра) Мах мут са дијелом
1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/56 у по вр ши ни од 1610 м², зва на Во зни ци,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 48 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Зе ћир) На суф са
дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/56 упи са на у Пл. бр.
82/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1610 м² по сјед Ша хо -
вић (Зе ћир) На суф са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/55 у по вр ши ни од 1400 м², зва на Во зни ци,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 47 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Ха мид) Са дик са
дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/55 упи са на у Пл. бр.
79/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1400 м² по сјед Ша хо -
вић (Са дик) Му сли ја са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/54 у по вр ши ни од 770 м², зва на Во зни ци,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 60 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Та хир) Дер во са
дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/54 упи са на у Пл. бр.
75/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 770 м² по сјед Ша хо вић
(Дер во) Не зир са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/59 у по вр ши ни од 1750 м², зва на Во зни ци,
па шњак упи сан у Зк. ул. бр. 347 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва са дијелом 1/1 ко ја од -
го ва ра к.ч. бр. 780/59 упи са на у Пл. бр. 17/2 КО Бо де жи -
шта у по вр ши ни од 1750 м² по сјед ЈПШ Шу ме РС а.д. Со -
ко лац, ШГ Бо тин Не ве си ње са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/20 у по вр ши ни од 930 м², зва на Сту де нац,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 57 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Бе ган) Хам ди ја са
дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/20 упи са на у Пл. бр.
72/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 930 м² по сјед Ша хо вић
(Бе ган) Хам ди ја са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/16 у по вр ши ни од 1820 м², зва на Сту де -
нац, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 56 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (удо ва Ха шим)
Злат ка са дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/16 упи са на
у Пл. бр. 83/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1820 м² по -
сјед Ша хо вић (Ха шим) Ра шид са дијелом 10/36 по сје да,
Гри зо вић (Му шан) Мај да са дијелом 5/36 по сје да, Ша хо -
вић (Ха шим) Ед хем са дијелом 6/36 по сје да, Дер ви шка дић
(Му шан) Са не ла са дијелом 5/36 по сје да, Ша хо вић (Ха -
шим) Ха лид са дијелом 10/36 по сје да;

- к.ч. бр. 777/2 у по вр ши ни од 24400 м², зва на Сту де -
нац, ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 264 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Џа но) Ша ћир
са дијелом 1/12, Ша хо вић (Џа но) Бе га на са дијелом 1/12,
Ша хо вић (Џа но) Дер виш са дијелом 1/12, Ша хо вић (Џа но)
Ху со са дијелом 1/12, Ша хо вић (Ха шим) Ра зи ја са дијелом
1/24, Ша хо вић (Ха шим) Мун та са дијелом 1/24, Ша хо вић
(Ха шим) Му шан са дијелом 1/12, Ша ко вић (Бе шир) Мах -
мут са дијелом 4/18, Ша ко вић (Бе шир) Ме хо са дијелом
1/18, Ку сту ри ца рођ. Ша ко вић (Бе шир) Би се ра са дијелом
1/18, Ша хо вић (Му шан) Ед хем са дијелом 4/72, Ша хо вић
(Му шан) Ра шид са дијелом 14/216, Ша хо вић (Му шан) Ха -
лид са дијелом 5/216, Дер ви шка дић рођ. Ша хо вић (Му -
шан) Са не ла са дијелом 5/216, Гри зо вић рођ. Ша хо вић
(Му шан) Мај да са дијелом 5/216, ко ја од го ва ра дијелу к.ч.
бр. 777/2 упи са на у Пл. бр. 72/0 КО Бо де жи шта у по вр ши -
ни од 1550 м² по сјед Ша хо вић (Бе ган) Хам ди ја са дијелом
1/1 по сје да, дио к.ч. бр. 777/2 у по вр ши ни од 4100 м², упи -
са на у Пл. бр. 74/0 по сјед Ша хо вић (Џа но) Дер виш са
дијелом 1/1 по сје да, дио к.ч. бр. 777/2 у по вр ши ни од 2050
м² упи са на у Пл. бр. 78/0 по сјед Ша хо вић (Ху со) Ну срет са
дијелом 1/1 по сје да, дио к.ч. бр. 777/2 у по вр ши ни од 8100
м² упи са на у Пл. бр. 83/1 по сјед Ша хо вић (Ха шим) Ра шид

са дијелом 10/36 по сје да Гри зо вић (Му шан) Мај да са
дијелом 5/36 по сје да, Ша хо вић (Ха шим) Ед хем са дијелом
6/36 по сје да, Дер ви шка дић (Му шан) Са не ла са дијелом
5/36 по сје да, Ша хо вић (Ха шим) Ха лид са дијелом 10/36
по сје да;

- к.ч. бр. 24/1 у по вр ши ни од 39700 м², зва на Ба ги ће ва
бри јег, ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 1200 КО Дра жље во,
зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Му ља нин (зва на Па шић,
Сма ил) Фа та са дијелом 1/24, Му ља нин (зва на Па шић,
Сма ил) Ве ли ја са дијелом 1/18, Му ља нин (зва на Па шић,
Сма ил) Вех би ја са дијелом 11/144, Са мар џић (Ћет ко) Ри -
сто са дијелом 1/12, Са мар џић (Ћет ко) Ла зар са дијелом
1/12, Са мар џић (Ра де) Јо ван са дијелом 5/112, Са мар џић
(Ра де) Пе тар са дијелом 5/112, Са мар џић (Ра де) То дор са
дијелом 5/112, Са мар џић (Ра де) Или ја са дијелом 5/112,
Са мар џић (Ра де) Ани ца са дијелом 1/28, Са мар џић (Ла зар)
Ми ли ца са дијелом 1/28, Др жа ва са дијелом 1/4, Ма сти ло -
вић (удо ва То ма) Ја ња са дијелом 11/864, Са мар џић (Дра го)
Во ји слав са дијелом 1/12 и Др жа ва РС - орган рас по ла га ња
СО Гац ко са дијелом 55/864 ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр.
24/1 упи са на у Пл. бр. 309/0 КО Дра жље во у по вр ши ни од
30400 м² по сјед Са мар џић (Јо ван) Ду шан са дијелом 1/1
по сје да и дио к.ч. бр. 24/1 у по вр ши ни од 9300 м² упи са на
у Пл. бр. 315/0 КО Дра жље во по сјед Са мар џић (Ра де) То -
дор са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 2 у по вр ши ни од 60300 м², зва на Ба ки ца Бри -
јег, ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 96 КО Дра жље во, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва РС - орган рас по -
ла га ња СО Гац ко са дијелом 1/1, ко ја од го ва ра дијелу к.ч.
бр. 2 упи са на у Пл. бр. 81/15 КО Дра жље во у по вр ши ни од
14000 м² по сјед ДС Оп шти на Гац ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 775/11 у по вр ши ни од 20950 м², зва на Ду ге ру -
ди не, ко са ни ца упи са на Зк. ул. бр. 376 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Во ло дер (Хај дар) Осман са
дијелом 1/24, Пет ко вић (Пан то) Обрен са дијелом 1/24, Жар -
ко вић (Ми ле) Обрен са дијелом 1/12, Ив ко вић (Јо ле) Бла го -
је са дијелом 1/16, Ив ко вић (То мо) Ма то са дијелом 1/16, Ив -
ко вић (Бо жо) Лу ка са дијелом 1/16, Жар ко вић (уд. Ри ста)
Ми лу ша са дијелом 1/48, Жар ко вић (Ри сто) Ми лу тин са
дијелом 1/48, Жар ко вић (Ри сто) Ми лан са дијелом 1/48,
Жар ко вић (Ри сто) Ани ца са дијелом 1/48, Дур сум (Ва со)
Шпи ро са дијелом 1/36, По по вац (Но ви ца) Об рад са дијелом
1/36, Др жа ва РС - орган рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом
7/24, Жар ко вић (удо ва Си ма) Је ла са дијелом 1/576, Жар ко -
вић (Ан то) Вељ ко са дијелом 3/2880, Жар ко вић (Ан то) Бо -
сиљ ка са дијелом 3/2880, Жар ко вић (Ан то) Триф ко са
дијелом 1/144, Жар ко вић (Ан то) Ду шан са дијелом 1/144,
Жар ко вић (Ан то) Пе тра са дијелом 1/144, Жар ко вић (Ан то)
Са ва са дијелом 1/144, Жар ко вић (Ан то) Цви је та са дијелом
1/144, Жар ко вић (Си мо) На да са дијелом 6/2880, Ни ко лић
(Ко ста) Или ја са дијелом 1/45, Ни ко лић (Ко ста) Бог дан са
дијелом 1/45, Ни ко лић (Кр сто) Ду шан са дијелом 1/45, Ни -
ко лић (Јо ван) Ми ли во је са дијелом 1/45, По па ра рођ. Ни ко -
лић (Ко ста) Бо сиљ ка са дијелом 1/45, Ив ко вић (Обрен) Ти -
хо мир са дијелом 1/64, Ду ти на (Обрен) Ду шан ка са дијелом
1/64, Ка ли но вић (Обрен) Мо мир ка са дијелом 1/64, Цви јо -
вић (Обрен) Лен ка са дијелом 1/64, Бум бић (-) Ра ден ко са
дијелом 3/2880 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 775/11 упи са на у Пл.
бр. 16/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 20950 м² по сјед ДС
Оп шти на Гац ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 775/5 у по вр ши ни од 20540 м², зва на Ду ге ру ди -
не, ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 376 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Во ло дер (Хај дар) Осман са
дијелом 1/24, Пет ко вић (Пан то) Обрен са дијелом 1/24, Жар -
ко вић (Ми ле) Обрен са дијелом 1/12, Ив ко вић (Јо ле) Бла го -
је са дијелом 1/16, Ив ко вић (То мо) Ма то са дијелом 1/16, Ив -
ко вић (Бо жо) Лу ка са дијелом 1/16, Жар ко вић (уд. Ри ста)
Ми лу ша са дијелом 1/48, Жар ко вић (Ри сто) Ми лу тин са
дијелом 1/48, Жар ко вић (Ри сто) Ми лан са дијелом 1/48,
Жар ко вић (Ри сто) Ани ца са дијелом 1/48, Дур сум (Ва со)
Шпи ро са дијелом 1/36, По по вац (Но ви ца) Об рад са дијелом
1/36, Др жа ва РС - орган рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом
7/24, Жар ко вић (удо ва Си ма) Је ла са дијелом 1/576, Жар ко -
вић (Ан то) Вељ ко са дијелом 3/2880, Жар ко вић (Ан то) Бо -
сиљ ка са дијелом 3/2880, Жар ко вић (Ан то) Триф ко са
дијелом 1/144, Жар ко вић (Ан то) Ду шан са дијелом 1/144,
Жар ко вић (Ан то) Пе тра са дијелом 1/144, Жар ко вић (Ан то)
Са ва са дијелом 1/144, Жар ко вић (Ан то) Цви је та са дијелом
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1/144, Жар ко вић (Си мо) На да са дијелом 6/2880, Ни ко лић
(Ко ста) Или ја са дијелом 1/45, Ни ко лић (Ко ста) Бог дан са
дијелом 1/45, Ни ко лић (Кр сто) Ду шан са дијелом 1/45, Ни -
ко лић (Јо ван) Ми ли во је са дијелом 1/45, По па ра рођ. Ни ко -
лић (Ко ста) Бо сиљ ка са дијелом 1/45, Ив ко вић (Обрен) Ти -
хо мир са дијелом 1/64, Ду ти на (Обрен) Ду шан ка са дијелом
1/64, Ка ли но вић (Обрен) Мо мир ка са дијелом 1/64, Цви јо -
вић (Обрен) Лен ка са дијелом 1/64, Бум бић (-) Ра ден ко са
дијелом 3/2880 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 775/5 упи са на у Пл. бр.
18/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 20540 м² по сјед ОДПП
“Пла нин ско до бро” са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 768/1 у по вр ши ни од 15500 м², зва на Ду ге ру -
ди не, ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 143 КО Бо де жи шта,
зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва са дијелом 1/1,
ко ја од го ва ра к.ч. бр. 768/1 упи са на у Пл. бр. 18/0 КО Бо -
де жи шта у по вр ши ни од 15500 м² по сјед ОДПП “Пла нин -
ско до бро” са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 767/1 у по вр ши ни од 18190 м², зва на Ду ге ру -
ди не, ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 128 КО Бо де жи шта,
зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва РС - ор ган
распо ла га ња СО Гац ко са дијелом 1/1, ко ја од го ва ра дијелу
к.ч. бр. 767/1 упи са на у Пл. бр. 77/1 КО Бо де жи шта у по -
вр ши ни од 4000 м² по сјед Ша хо вић (Ра миз) Изет са
дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са дијелом 1/4
по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 1/4 по сје да,
Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са дијелом 1/4 по сје да, ко ја од го -
ва ра дио к.ч. бр. 767/1 упи са на у Пл. бр. 81/1 КО Бо де жи -
шта, у по вр ши ни од 8000 м² по сјед Ша хо вић (Зај ко) Мир -
сад са дијелом 1/2 по сје да, Ша хо вић (Зај ко) Џе вад са
дијелом 1/2 по сје да, дио к.ч. 767/1 упи са на у Пл. бр. 76/0
КО Бо де жи шта, у по вр ши ни од 2190 м², по сјед Ша хо вић
(Фе хим) Џе мал са дијелом 1/2 по сје да, Ша хо вић (Фе хим)
Ав ди ја са дијелом 1/2 по сје да и дио к.ч. бр. 767/1 упи са на
у Пл. бр. 16/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 4000 м² по -
сјед ДС Оп шти на Гац ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 767/2 у по вр ши ни од 4710 м², зва на Ду ге ру ди -
не, ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 392 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Пет ко вић (Мар ко) Ни ко ла
са дијелом 3/4, Др жа ва РС - ор ган рас по ла га ња СО Гац ко
са дијелом 7/64, Пет ко вић (Бла го је) Сре тен са дијелом
9/64, ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 767/2 упи са на у Пл. бр.
16/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 3000 м² по сјед ДС Оп -
шти на Гац ко са дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр. 767/2
упи са на у Пл. бр. 17/2 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1710
м² по сјед ЈПШ Шу ме РС а.д. Со ко лац ШГ Бо тин Не ве си ње
са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 678/3 у по вр ши ни од 550 м², зва на Ди о ни ца,
ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 392 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Пет ко вић (Мар ко) Ни ко ла са
дијелом 3/4, Др жа ва РС - ор ган рас по ла га ња СО Гац ко са
дијелом 7/64, Пет ко вић (Бла го је) Сре тен са дијелом 9/64,
ко ја од го ва ра к.ч. бр. 678/3 упи са на у Пл. бр. 16/0 КО Бо -
де жи шта у по вр ши ни од 550 м² по сјед ДС Оп шти на Гац ко
са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 678/1 у по вр ши ни од 1630 м², зва на Ди о ни ца,
ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 392 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Пет ко вић (Мар ко) Ни ко ла са
дијелом 3/4, Др жа ва РС - орган рас по ла га ња СО Гац ко са
дијелом 7/64, Пет ко вић (Бла го је) Сре тен са дијелом 9/64,
ко ја од го ва ра к.ч. бр. 678/1 упи са на у Пл. бр. 9/0 КО Бо де -
жи шта у по вр ши ни од 1630 м² по сјед Да мја нац Је ла удо ва
Или је са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 678/2 у по вр ши ни од 1120 м², зва на Ди о ни ца,
ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 141 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ни ко лић (Ко ста) Или ја са
дијелом 1/5, Ни ко лић (Ко ста) Бог дан са дијелом 1/5, Ни ко -
лић (Кр сто) Ду шан са дијелом 1/5, Ни ко лић (Јо ван) Ми ли -
во је са дијелом 1/5, По па ра рођ. Ни ко лић (Ко ста) Бо сиљ ка
са дијелом 1/5 ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 678/2 упи са на у
Пл. бр. 16/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 800 м² по сјед
ДС Оп шти на Гац ко са дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр.
678/2 упи са на у Пл. бр. 17/2 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од
320 м² по сјед ЈПШ Шу ме РС а.д. Со ко лац ШГ Бо тин Не ве -
си ње са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 679/1 у по вр ши ни од 1600 м², зва на Ди о ни ца
Ши ка ра упи са на у Зк. ул. бр. 141 КО Бо де жи шта зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ни ко лић (Ко ста) Или ја са

дијелом 1/5, Ни ко лић (Ко ста) Бог дан са дијелом 1/5, Ни ко -
лић (Кр сто) Ду шан са дијелом 1/5, Ни ко лић (Јо ван) Ми ли -
во је са дијелом 1/5, По па ра рођ. Ни ко лић (Ко ста) Бо сиљ ка
са дијелом 1/5 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 679/1 упи са на у Пл. бр.
17/2 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1600 м² по сјед ЈПШ
Шу ме РС а.д. Со ко лац ШГ Бо тин Не ве си ње са дијелом 1/1
по сје да;

- к.ч. бр. 680/12 у по вр ши ни од 3260 м², зва на Ме дљен,
ши ка ра упи са на у Зк. ул. бр. 157 КО Бо де жи ште, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Тер зић (Сто јан) Бо сиљ ка са
дијелом 1/4, Тер зић (Сто јан) Бо сиљ ка са дијелом 1/2, Др -
жа ва РС - ор ган рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом 1/4, ко -
ја од го ва ра к.ч. бр. 680/12 упи са на у Пл. бр. 89/0 КО Бо де -
жи шта у по вр ши ни од 3260 м² по сјед Тер зић (Сто јан) Вла -
до са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 680/4 у по вр ши ни од 3260 м², зва на Ме дљен,
упи са на у Зк. ул. бр. 310 КО Бо де жи ште, зе мљи шно-књи -
жно пра во сво ји не Ма сти ло вић (Ђор ђи је) Ђу ро са дијелом
1/2, Ма сти ло вић (Гли гор) Но вак са дијелом 1/6, Ма сти ло -
вић (Гли гор) Дра го са дијелом 1/6, Ма сти ло вић (Гли гор)
Мир ко са дијелом 1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 680/4 упи са на
у Пл. бр. 49/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 3260 м², по -
сјед Ма сти ло вић (Ђо ко) Ђу ро са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 680/5 у по вр ши ни од 2300 м², зва на Ме дљен,
ши ка ра упи са на у Зк. ул. бр. 128 КО Бо де жи ште, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва РС - ор ган рас по ла га -
ња СО Гац ко са дијелом 1/1, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 680/5
упи са на у Пл. бр. 17/2 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 2300
м² по сјед ЈПШ Шу ме РС а.д. Со ко лац ШГ Бо тин Не ве си ње
са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 680/13 у по вр ши ни од 2000 м², зва на Бу бре -
жњак, упи са на у Зк. ул. бр. 329 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Ђор ђо) Ма јо са дијелом
5/54, Гу то вић (Ни ко ла) Алек са са дијелом 19/216, Ма сти ло -
вић (Ђор ђи је) Ђу ро са дијелом 19/216, Ма сти ло вић (Гли гор)
Но вак са дијелом 19/648, Ма сти ло вић (Гли гор) Дра го са
дијелом 19/648, Ма сти ло вић (Гли гор) Мир ко са дијелом
19/648, Дра шко вић (рођ. Пет ко вић) Цви је та са дијелом
11/864, Др жа ва РС - орган рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом
7/54, Др жа ва РС - орган рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом
11/864, Гу то вић (То дор) Мом чи ло са дијелом 23/108, Пет ко -
вић (Гој ко) Че до мир са дијелом 11/864, Пет ко вић (Гој ко)
Дра ган са дијелом 11/864, Пет ко вић (Мир ко) Ни ко ла са
дијелом 79/324, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 680/13 упи са на у Пл.
бр. 28/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 2000 м² по сјед Гу то -
вић (Ма ра удо ва) Си ма са дијелом 1/1 по сје да; 

- к.ч. бр. 658/2 у по вр ши ни од 3300 м², зва на Бу бре жи -
на, шу ма упи са на у Зк. ул. бр. 329 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Ђор ђо) Ма јо са
дијелом 5/54, Гу то вић (Ни ко ла) Алек са са дијелом 19/216,
Ма сти ло вић (Ђор ђи је) Ђу ро са дијелом 19/216, Ма сти ло -
вић (Гли гор) Но вак са дијелом 19/648, Ма сти ло вић (Гли -
гор) Дра го са дијелом 19/648, Ма сти ло вић (Гли гор) Мир ко
са дијелом 19/648, Дра шко вић (рођ. Пет ко вић) Цви је та са
дијелом 11/864, Др жа ва РС - ор ган рас по ла га ња СО Гац ко
са дијелом 7/54, Др жа ва РС - ор ган рас по ла га ња СО Гац ко
са дијелом 11/864, Гу то вић (То дор) Мом чи ло са дијелом
23/108, Пет ко вић (Гој ко) Че до мир са дијелом 11/864, Пет -
ко вић (Гој ко) Дра ган са дијелом 11/864, Пет ко вић (Мир ко)
Ни ко ла са дијелом 79/324, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 658/2 упи -
са на у Пл. бр. 30/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 3300 м²
по сјед Гу то вић (То дор) Мом чи ло са дијелом 1/1 по сје да; 

- к.ч. бр. 658/1 у по вр ши ни од 3900 м², зва на Бу бре -
жњак, ши ка ра упи са на у Зк. ул. бр. 61 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва РС - орган рас по -
ла га ња СО Гац ко са дијелом 1/1, ко ја од го ва ра к.ч. бр.
658/1 упи са на у Пл. бр. 17/2 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од
3900 м², по сјед ЈПШ Шу ме РС а.д. Со ко лац ШГ Бо тин Не -
ве си ње са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 690 у по вр ши ни од 1460 м², зва на Сла ти на,
ши ка ра упи са на у Зк. ул. бр. 359 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ви шње вац (Јеф то) Ми тар са
дијелом 1/8, Ви шње вац (Јеф то) Ми лан са дијелом 1/8, Ви -
шње вац (Или ја) Ан дри ја са дијелом 1/12, Ви шње вац (Ђу -
ро) Ђор ђи је са дијелом 1/30, Ви шње вац (пок. Ђу ро) Ми -
лош са дијелом 1/30, Ви шње вац (пок. Ђу ро) Ру жа са
дијелом 1/30, Ја њић (рођ. Ви шње вац) Ва си ли ја са дијелом
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1/30, Ви шње вац (удо ва Ђу ра) Сто ја са дијелом 1/30, Пје -
шчић (Гли гор) Ми ли сав са дијелом 1/12, Пје шчић (Гли гор)
Бо жо са дијелом 1/12, Пје шчић (Гли гор) Рај ко са дијелом
1/12, Тер зић (Јо ван) Бог дан са дијелом 1/9, Хр њез (унук Јо -
ва нов) Ди ми три је са дијелом 1/54, Хр њез (уну ка Јо ва но ва)
Ко са са дијелом 1/54, Хр њез (унук Јо ва нов) Во ји слав са
дијелом 1/54, Ви шње вац (Ан дри ја) То мо са дијелом 1/24,
Ви шње вац (удо ва Мар ка) Ста на са дијелом 1/48, Ви шње -
вац (удо ва Но ва ка) Мил ка са дијелом 1/48, ко ја од го ва ра
дијелу к.ч. бр. 690 упи са на у Пл. бр. 52/0 КО Бо де жи шта у
по вр ши ни од 490 м² по сјед Ми ло вић (Јо ван) Јо ван са
дијелом 1/1 по сје да дио к.ч. бр. 690 упи са на у Пл. бр. 85/0
у по вр ши ни од 480 м², по сјед Тер зић (Бог дан) Ни ко ла са
дијелом 1/2 по сје да, Тер зић (Бог дан) Ико ни ја са дијелом
1/2 по сје да и дио к.ч. бр. 690 упи са на у Пл. бр. 118/0 КО
Бо де жи шта у по вр ши ни од 490 м² по сјед Жар ко вић (Је ла
уд. Си ма) са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 657 у по вр ши ни од 2400 м², зва на Бу ква, ора -
ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 80 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Др жа ва РС - ор ган рас по ла га ња СО
Гац ко са дијелом 1/1, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 657 упи са на у
Пл. бр. 122/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 2400 м², по -
сјед Жар ко вић (Ђор ђо) Ра ди во је са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 687 у по вр ши ни од 17420 м², зва на Сла ти на, ко -
са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 281 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Жар ко вић (То дор) Ђор ђо са дијелом
1/2, Жар ко вић (уд. Си ма) Је ла са дијелом 1/48, Жар ко вић
(Си мо) Вељ ко са дијелом 1/80, Жар ко вић (Си мо) Бо сиљ ка
са дијелом 1/80, Жар ко вић (Си мо) Ми тра са дијелом 1/80,
Жар ко вић (Ан то) Триф ко са дијелом 1/12, Жар ко вић (Ан то)
Ду шан са дијелом 1/12, Жар ко вић (Ан то) Пе тра са дијелом
1/12, Жар ко вић (Ан то) Са ва са дијелом 1/12, Жар ко вић (Ан -
то) Цви је та са дијелом 1/12, Жар ко вић (Си мо) На да са
дијелом 1/40, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 687 упи са на у Пл. бр.
122/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 17420 м² по сјед Жар -
ко вић (Ђор ђо) Ра ди во је са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 682/1 у по вр ши ни од 16500 м², зва на Па шин
до, па шњак, упи са на у Зк. ул. бр. 347 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва - ерар са дијелом
1/1, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 682/1 упи са на у Пл. бр. 17/2 КО
Бо де жи шта у по вр ши ни од 16500 м², по сјед ЈПШ Шу ме РС
а.д. Со ко лац ШГ Бо тин Не ве си ње са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 510 у по вр ши ни од 20000 м², зва на Бу ква, ора -
ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 222 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Са ва) Иван са дијелом
1/4, Да мја нац (Аћим) Бла жо са дијелом 1/10, Да мја нац
(Аћим) Ђор ђо са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Бо сиљ ка
са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Љу би ца са дијелом 1/10,
Да мја нац (Аћим) Ми лош са дијелом 1/10, Бу ха (Јо ван)
Илин ка са дијелом 1/12, Да мја нац (Или ја) Ву чић са
дијелом 1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 510 упи са на у Пл. бр.
18/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 20000 м² по сјед ОДПП
“Пла нин ско До бро” Гац ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 499/1 у по вр ши ни од 24800 м², зва на Бу ква,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 224 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Са ва) Иван са
дијелом 1/4, Да мја нац (Аћим) Бла жо са дијелом 1/10, Да -
мја нац (Аћим) Ђор ђо са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим)
Бо сиљ ка са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Љу би ца са
дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Ми лош са дијелом 1/10, Бу -
ха (Јо ван) Илин ка са дијелом 1/12, Да мја нац (Или ја) Ву чић
са дијелом 1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 499/1 упи са на у Пл.
бр. 9/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 24800 м² по сјед Да -
мја нац Је ла (удо ва Или је) са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 499/2 у по вр ши ни од 7100 м², зва на Бу ква, па -
шњак упи са на у Зк. ул. бр. 224 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Са ва) Иван са дијелом
1/4, Да мја нац (Аћим) Бла жо са дијелом 1/10, Да мја нац
(Аћим) Ђор ђо са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Бо сиљ ка
са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Љу би ца са дијелом 1/10,
Да мја нац (Аћим) Ми лош са дијелом 1/10, Бу ха (Јо ван)
Илин ка са дијелом 1/12, Да мја нац (Или ја) Ву чић са
дијелом 1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 499/2 упи са на у Пл. бр.
9/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 7100 м² по сјед Да мја нац
Је ла (удо ва Или је) са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 500 у по вр ши ни од 6440 м², зва на Мо кри Врт,
ши ка ра упи са на у Зк. ул. бр. 299 КО Бо де жи шта, зе мљи -

шно-књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Са ва) Иван са
дијелом 1/4, Да мја нац (Аћим) Бла жо са дијелом 1/10, Да -
мја нац (Аћим) Ђор ђо са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим)
Бо сиљ ка са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Љу би ца са
дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Ми лош са дијелом 1/10, Бу -
ха (Јо ван) Илин ка са дијелом 1/12, Да мја нац (Или ја) Ву чић
са дијелом 1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 500 упи са на у Пл. бр.
9/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 6440 м² по сјед Да мја нац
Је ла (удо ва Или је) са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 501 у по вр ши ни од 54600 м², зва на Пла ни, ши -
ка ра упи са на у Зк. ул. бр. 294 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Ви дак) Ми хај ло са
дијелом 1/14, Гу то вић (Ви дак) Ри сто са дијелом 1/14, Гу то -
вић (Ви дак) Мир ко са дијелом 1/14, Гу то вић (Ви дак) Да ни -
ло са дијелом 1/14, Гу то вић (Ви дак) Го спа ва са дијелом
1/14, Гу то вић (Ви дак) Ан ђа са дијелом 1/14, Гу то вић (Ви -
дак) Ста на са дијелом 1/14, Гу то вић (Триф ко) Не дељ ко са
дијелом 1/2, ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 501 упи са на у Пл.
бр. 29/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 36400 м² по сјед Гу -
то вић (Ра до ван) Ве ли мир са дијелом 9/120 по сје да, Гу то -
вић (Мир ко) Бо ри ша са дијелом 24/120 по сје да, Гу то вић
(Мир ко) Лу ка са дијелом 24/120 по сје да, Гу то вић (Ра до -
ван) Ра до слав са дијелом 9/120 по сје да, Гу то вић Бо жа на
(удо ва Мир ка) са дијелом 20/120 по сје да, Гу то вић (Мир ко)
Ву ка шин са дијелом 24/120 по сје да, Ра до вић (Ра до ван)
Вин ка рођ. Гу то вић са дијелом 5/120 по сје да, Гам бе лић
(Ра до ван) Бо сиљ ка рођ. Гу то вић са дијелом 5/120 по сје да;

- к.ч. бр. 418 у по вр ши ни од 4700 м², зва на Ма ри на Гла -
ви ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 72 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Ви дак) Ми хај ло
са дијелом 1/7, Гу то вић (Ви дак) Мир ко са дијелом 1/7, Гу то -
вић (Ви дак) Го спа ва са дијелом 1/7, Гу то вић (Ви дак) Ан ђа
са дијелом 1/7, Гу то вић (Ви дак) Ста на са дијелом 1/7, Гу то -
вић (ж. Мир ко) Бо жа на са дијелом 2/42, Гу то вић (Мир ко)
Бо ри ша са дијелом 2/35, Гу то вић (Мир ко) Лу ка са дијелом
2/35, Гу то вић (Мир ко) Ву ка шин са дијелом 2/35, Гу то вић
(Ра до ван) Ра до слав са дијелом 96/2380, Ра до вић (рођ. Гу то -
вић) Илин ка са дијелом 2/126, Гу то вић рођ. Шу пић Ра дој ка
са дијелом 96/7140, Гу то вић (Ве ле мир) Да ли бор са дијелом
96/7140, Гу то вић (Ве ле мир) Дра ган са дијелом 96/7140 ко ја
од го ва ра к.ч. бр. 418 упи са на у Пл. бр. 29/1 КО Бо де жи шта
у по вр ши ни од 4700 м² по сјед Гу то вић (Ра до ван) Ве ли мир
са дијелом 9/120 по сје да, Гу то вић (Мир ко) Бо ри ша са
дијелом 24/120 по сје да, Гу то вић (Мир ко) Лу ка са дијелом
24/120 по сје да, Гу то вић (Ра до ван) Ра до слав са дијелом
9/120 по сје да, Гу то вић Бо жа на (удо ва Мир ка) са дијелом
20/120 по сје да, Гу то вић (Мир ко) Ву ка шин са дијелом 24/120
по сје да, Ра до вић (Ра до ван) Вин ка рођ. Гу то вић са дијелом
5/120 по сје да, Гам бе лић (Ра до ван) Бо сиљ ка рођ. Гу то вић са
дијелом 5/120 по сје да;

- к.ч. бр. 433 у по вр ши ни од 18900 м², зва на Пут, пут
упи са на у Зк. ул. бр. 227 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-књи -
жно пра во сво ји не Др жа ва - јав но до бро са дијелом 1/1 ко -
ја од го ва ра к.ч. бр. 433 упи са на у Пл. бр. 15/0 КО Бо де жи -
шта у по вр ши ни од 18900 м² по сјед ДС Пу те ви са дијелом
1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 419 у по вр ши ни од 4600 м², зва на Ма ри на гла -
ви ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 224 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Са ва) Иван са
дијелом 1/4, Да мја нац (Аћим) Бла жо са дијелом 1/10, Да -
мја нац (Аћим) Ђор ђо са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим)
Бо сиљ ка са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Љу би ца са
дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Ми лош са дијелом 1/10, Бу -
ха (Јо ван) Илин ка са дијелом 1/12, Да мја нац (Или ја) Ву чић
са дијелом 1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 419 упи са на у Пл. бр.
9/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 4600 м² по сјед Да мја нац
Је ла (удо ва Или је) са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 420 у по вр ши ни од 9200 м², зва на Ма ри на гла -
ви ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 222 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Са ва) Иван са
дијелом 1/4, Да мја нац (Аћим) Бла жо са дијелом 1/10, Да -
мја нац (Аћим) Ђор ђо са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим)
Бо сиљ ка са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Љу би ца са
дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Ми лош са дијелом 1/10, Бу -
ха (Јо ван) Илин ка са дијелом 1/12, Да мја нац (Или ја) Ву чић
са дијелом 1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 420 упи са на у Пл. бр.
8/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 9200 м² по сјед Да мја нац
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(Са ва) Ми лош са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 421 у по вр ши ни од 4420 м², зва на Ма ри на гла -
ви ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 296 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ко ва че вић (Мар ко) Триф -
ко са дијелом 1/2, Ко ва че вић (Јо во) Ни ко ла са дијелом 1/8,
Ко ва че вић (Јо во) Сло бо дан са дијелом 1/8, Ко ва че вић (Јо -
во) Све ти слав са дијелом 1/8, Ко ва че вић (Јо во) Кр сто са
дијелом 1/8, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 421 упи са на у Пл. бр.
41/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 4420 м² по сјед Ко ва че -
вић (Јо во) Све ти слав са дијелом 1/4 по сје да, Ко ва че вић
(Јо во) Сло бо дан са дијелом 1/4 по сје да, Ко ва че вић (Јо во)
Ни ко ла са дијелом 1/4 по сје да, Ко ва че вић (Јо во) Кр сто са
дијелом 1/4 по сје да;

- к.ч. бр. 422 у по вр ши ни од 6660 м², зва на Бу квић, ора -
ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 318 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Не дељ ко) Об рад са
дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 422/2 упи са на у Пл. бр.
126/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1710 м² по сјед Гу то -
вић (Мир ко) Ра до ван са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 432/3 КО Бо де жи шта - увје ре ње бр. 095-1-
Нар-11-000-701 од 07.06.2011. го ди не, ко ја од го ва ра к.ч. бр.
432/3 зва на Поткућница у по вр ши ни од 300 м² упи са на у
Пл. бр. 126/0, по сјед Гу то вић (Мир ко) Ра до ван са дијелом
1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 432/2 у по вр ши ни од 3900 м², зва на Поткућни-
ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 318 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Не дељ ко) Об рад
са дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 432/2 упи са на у Пл. бр.
31/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 3600 м² по сјед Гу то вић
(Триф ко) Не дељ ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 432/1 у по вр ши ни од 300 м², зва на Ку ћи ште,
ку ћи ште упи са на у Зк. ул. бр. 318 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Не дељ ко) Об рад са
дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 432/1 упи са на у Пл. бр.
31/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 300 м² по сјед Гу то вић
(Триф ко) Не дељ ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 431/2 у по вр ши ни од 13490 м², зва на Глог, ора -
ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 277 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Ла ка) Спа со је са дијелом
1/2, Гу то вић (Но ви ца) Ми лош са дијелом 1/4, Гу то вић (То -
дор) Мом чи ло са дијелом 1/4 ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр.
431/2 упи са на у Пл. бр. 28/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од
2000 м² по сјед Гу то вић Ма ра удо ва Си ма са дијелом 1/1
по сје да;

- к.ч. бр. 423 у по вр ши ни од 11260 м², зва на Ма ри на
Про до, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 72 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Ви дак) Ми хај ло
са дијелом 1/7, Гу то вић (Ви дак) Мир ко са дијелом 1/7, Гу -
то вић (Ви дак) Го спа ва са дијелом 1/7, Гу то вић (Ви дак) Ан -
ђа са дијелом 1/7, Гу то вић (Ви дак) Ста на са дијелом 1/7,
Гу то вић (ж. Мир ко) Бо жа на са дијелом 2/42, Гу то вић
(Мир ко) Бо ри ша са дијелом 2/35, Гу то вић (Мир ко) Лу ка са
дијелом 2/35, Гу то вић (Мир ко) Ву ка шин са дијелом 2/35,
Гу то вић (Ра до ван) Ра до слав са дијелом 96/2380, Ра до вић
(рођ. Гу то вић Ра до ван) Илин ка са дијелом 2/126, Гу то вић
рођ. Шу пић Ра дој ка са дијелом 96/7140, Гу то вић (Ве ле -
мир) Да ли бор са дијелом 96/7140, Гу то вић (Ве ле мир) Дра -
ган са дијелом 96/7140 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 423 упи са на у
Пл. бр. 29/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 11260 м² по сјед
Гу то вић (Ра до ван) Ве ли мир са дијелом 9/120 по сје да, Гу -
то вић (Мир ко) Бо ри ша са дијелом 24/120 по сје да, Гу то вић
(Мир ко) Лу ка са дијелом 24/120 по сје да, Гу то вић (Ра до -
ван) Ра до слав са дијелом 9/120 по сје да, Гу то вић Бо жа на
(удо ва Мир ка) са дијелом 20/120 по сје да, Гу то вић (Мир ко)
Ву ка шин са дијелом 24/120 по сје да, Ра до вић (Ра до ван)
Вин ка рођ. Гу то вић са дијелом 5/120 по сје да, Гам бе лић
(Ра до ван) Бо сиљ ка рођ. Гу то вић са дијелом 5/120 по сје да; 

- к.ч. бр. 430 у по вр ши ни 7420 м², зва на Цр кви на, ора -
ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 291 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Триф ко) Не ђељ ко са
дијелом 1/1, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 430 упи са на у Пл. бр.
31/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 7420 м² по сјед Гу то вић
(Триф ко) Не ђељ ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 841/4 у по вр ши ни од 3080 м², зва на Ра жи ште,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 5 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Во ло дер (Зеј нил) Ју суф са дијелом

1/4, Ту но вић (Зеј нил) Ха џо са дијелом 1/2, Ту но вић (Ју суф)
Ах мет са дијелом 1/4, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 841/4 упи са на
у Пл. бр. 77/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1540 м² по -
сјед Ша хо вић (Ра миз) Изет са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо -
вић (Ра миз) Ифет са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз)
Азим са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са
дијелом 1/4 по сје да;

- к.ч. бр. 780/103 у по вр ши ни од 360 м², зва на Ра жи ште,
па шњак упи са на у Зк. ул. бр. 42 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша ко вић (Бе шир) Мах мут са
дијелом 2/3 по сје да, Ша ко вић (Бе шир) Ме хо са дијелом
1/6, Ку сту ри ца рођ. Ша ко вић (Бе шир) Би се ра са дијелом
1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/103 упи са на у Пл. бр. 73/0 КО
Бо де жи шта у по вр ши ни од 360 м² по сјед Ша ко вић (Бе шир)
Мах мут са дијелом 1/1 по сје да; 

- к.ч. бр. 843 у по вр ши ни од 60 м², зва на Гра ди ли ште,
гра ди ли ште упи са на у Зк. ул. бр. 272 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ту но вић (рођ. Гре дељ)
Зеј на са дијелом 1/30, Во ло дер-Ту но вић (рођ. Гре бо вић)
Зеј на са дијелом 1/240, Лон ча рић рођ. Во ло дер-Ту но вић
(уд. Сма ја) Мел ћа са дијелом 7/1920, Ло го рођ. Во ло дер-
Ту но вић Нур ја са дијелом 7/1920, Ту но вић (уд. Аде ма) Ша -
ћи ра са дијелом 37/2520, Ту но вић (же на Буљ ка) Мал ка са
дијелом 1/25, Ту но вић (Буљ ко) Му ха рем са дијелом 2/25,
Ту но вић (Се лим) Ра шид са дијелом 1/5, Ту но вић (рођ. Ју го
Зић ри ја) Зеј на са дијелом 1/50, Ту но вић (Зић ри ја) Се на да
са дијелом 1/50, Ту но вић (Зић ри ја) Вех би ја са дијелом
1/50, Ту но вић (Зић ри ја) Су а да са дијелом 1/50, Ша хо вић
(Зе ћир) На суф са дијелом 1/5, Па ње та (рођ. Ту но вић) Му -
ли ја са дијелом 25777/86400, Ту но вић (Сал ко) Ах мет са
дијелом 1/5, Ту но вић (Изет) Му ха мед са дијелом
257777/1728000, Та сла ман (рођ. Ту но вић) Фа ти ма са
дијелом 257777/1728000, Ша хо вић (Зај ко) Џе вад, Ша хо вић
(Зај ко) Мир сад, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 843 упи са на у Пл. бр.
77/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 60 м² по сјед Ша хо вић
(Ра миз) Изет са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз)
Ифет са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Азим са
дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са дијелом
1/4 по сје да;

- к.ч. бр. 841/2 у по вр ши ни од 700 м², зва на Ку ћа и ку -
ћи ште, упи са на у Зк. ул. бр. 214 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Во ло дер (рођ. Чу сто вић) Ђу -
ми ша са дијелом 1/8, Ту но вић (Су љо) Ха мид са дијелом
7/32, Ту но вић (Су љо) Ај дин са дијелом 7/32, Ту но вић
(Сма ил) Азиз са дијелом 7/40, Ту но вић (Сма ил) Атиф са
дијелом 21/80, ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 841/2 упи са на у
Пл. бр. 91/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 350 м², по сјед
Ту но вић (Су љо) Ха мид са дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч.
бр. 841/2 упи са на у Пл. бр. 97/0 у по вр ши ни од 350 м² по -
сје да Ту но вић (Сма јо) За им са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 780/97 у по вр ши ни од 420 м², зва на До лић, ли -
ва да упи са на у Зк. ул. бр. 42 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Ша ко вић (Бе шир) Мах мут са
дијелом 2/3 по сје да, Ша ко вић (Бе шир) Ме хо са дијелом
1/6, Ку сту ри ца рођ. Ша ко вић (Бе шир) Би се ра са дијелом
1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 780/97 упи са на у Пл. бр. 73/0 КО
Бо де жи шта у по вр ши ни од 420 м² по сјед Ша хо вић (Бе шир)
Мах мут са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 845 у по вр ши ни од 7400 м², зва на Поткућница,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 126 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Фе хим) Џе мал са
дијелом 1/12, Ша хо вић (Фе хим) Ав ди ја са дијелом 1/12, Ша -
хо вић (Хај дар) Атиф са дијелом 1/36, Ша хо вић (Дер во) Са -
бит са дијелом 1/42, Ша хо вић (Дер во) Мех мед са дијелом
1/28, Ре џо вић рођ. Ша хо вић (Дер во) Меј ра са дијелом 1/42,
Ша хо вић (Ме шо) Ху се ин са дијелом 1/12, Ша хо вић (Ме шо)
Ха си ба са дијелом 1/12, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са дијелом
5/144, Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 5/144, Ша хо вић
(Ра миз) Изет са дијелом 5/144, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са
дијелом 5/144, Ша хо вић (Зај ко) Џе вад са дијелом 1/6, Ша хо -
вић (Зај ко) Мир сад са дијелом 1/6, Ша хо вић (Не зир) Ђе нан
са дијелом 1/24, Тр бо ња (Не зир рођ. Ша хо вић) Нер ми на са
дијелом 1/24, ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 845 упи са на у Пл.
бр. 77/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 200 м² по сјед Ша хо -
вић (Ра миз) Изет са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз)
Ифет са дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Азим са
дијелом 1/4 по сје да, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са дијелом 1/4
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по сје да и дио к.ч. бр. 845 упи са на у Пл. бр. 81/1 КО Бо де жи -
шта у по вр ши ни од 2470 м² по сјед Ша хо вић (Зај ко) Мир сад
са дијелом 1/2 по сје да, Ша хо вић (Зај ко) Џе вад са дијелом
1/2 по сје да, дио к.ч. бр. 845 упи са на у Пл. бр. 76/0 КО Бо де -
жи шта у по вр ши ни од 2470 м² по сјед Ша хо вић (Фе хим) Џе -
мал са дијелом 1/2 по сје да, Ша хо вић (Фе хим) Ав ди ја са
дијелом 1/2 по сје да и дио к.ч. бр. 845 упи са на у Пл. бр. 75/0
КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1440 м² по сјед Ша хо вић
(Дер во) Не зир са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 855 у по вр ши ни од 2060 м², зва на Поткућница,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 145 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ту но вић-Во ло дер (Ах мет) Џа -
фер са дијелом 1/5, Ту но вић-Во ло дер (Та ле) Адем са
дијелом 1/15, Ту но вић-Во ло дер (Та ле) Ћа мил са дијелом
1/15, Ту но вић (Му рат) Ру шид са дијелом 1/90, Ту но вић (же -
на Буљ ка) Мал ка са дијелом 1/25, Ту но вић (Се лим) Ра шид
са дијелом 1/5, Ту но вић рођ. Ју го (Зић ри ја) Зеј на са дијелом
1/50, Ту но вић (Зић ри ја) Се на да са дијелом 1/50, Ту но вић
(Зић ри ја) Вех би ја са дијелом 1/50, Ту но вић (Зић ри ја) Су а да
са дијелом 1/50, Др жа ва РС, ор ган рас по ла га ња СО Гац ко са
дијелом 2/25, Па ње та (рођ. Ту но вић) Му ли ја са дијелом
1/36, Ту но вић (Сал ко) Ах мет са дијелом 1/5, Ту но вић (Изет)
Му ха мед са дијелом 1/72, Та сла ман (рођ. Ту но вић) Фа ти ма
са дијелом 1/72, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 855 упи са на у Пл. бр.
82/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 2060 м² по сјед Ша хо вић
(Зе ћир) На суф са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 849/1 у по вр ши ни од 1680 м², зва на Су љо ва
њи ва, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 264 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Џа но) Ша ћир
са дијелом 1/12, Ша хо вић (Џа но) Бе га на са дијелом 1/12,
Ша хо вић (Џа но) Дер виш са дијелом 1/12, Ша хо вић (Џа но)
Ху со са дијелом 1/12, Ша хо вић (Ха шим) Ра зи ја са дијелом
1/24, Ша хо вић (Ха шим) Мун та са дијелом 1/24, Ша хо вић
(Ха шим) Му шан са дијелом 1/12, Ша ко вић (Бе шир) Мах -
мут са дијелом 4/18, Ша ко вић (Бе шир) Ме хо са дијелом
1/18, Ку сту ри ца рођ. Ша ко вић (Бе шир) Би се ра са дијелом
1/18, Ша хо вић (Му шан) Ед хем са дијелом 4/72, Ша хо вић
(Му шан) Ра шид са дијелом 14/216, Ша хо вић (Му шан) Ха -
лид са дијелом 5/216, Дер ви шка дић рођ. Ша хо вић (Му -
шан) Са не ла са дијелом 5/216, Гри зо вић рођ. Ша хо вић
(Му шан) Мај да са дијелом 5/216 ко ја од го ва ра дијелу к.ч.
бр. 849/1 упи са на у Пл. бр. 72/0 КО Бо де жи шта у по вр ши -
ни од 420 м² по сјед Ша хо вић (Бе ган) Хам ди ја са дијелом
1/1 по сје да, дио к.ч. бр. 849/1 упи са на у Пл. бр. 78/0 КО Бо -
де жи шта у по вр ши ни од 420 м² по сјед Ша хо вић (Ху со) Ну -
срет са дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр. 849/1 упи са на у
Пл. бр. 74/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 840 м², по сјед
Ша хо вић (Џа но) Дер виш са дијелом 1/1 по сје да; 

- к.ч. бр. 849/3 у по вр ши ни од 380 м², зва на Су љо ва њи -
ва, ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 264 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Џа но) Ша ћир
са дијелом 1/12, Ша хо вић (Џа но) Бе га на са дијелом 1/12,
Ша хо вић (Џа но) Дер виш са дијелом 1/12, Ша хо вић (Џа но)
Ху со са дијелом 1/12, Ша хо вић (Ха шим) Ра зи ја са дијелом
1/24, Ша хо вић (Ха шим) Мун та са дијелом 1/24, Ша хо вић
(Ха шим) Му шан са дијелом 1/12, Ша ко вић (Бе шир) Мах -
мут са дијелом 4/18, Ша ко вић (Бе шир) Ме хо са дијелом
1/18, Ку сту ри ца рођ. Ша ко вић (Бе шир) Би се ра са дијелом
1/18, Ша хо вић (Му шан) Ед хем са дијелом 4/72, Ша хо вић
(Му шан) Ра шид са дијелом 14/216, Ша хо вић (Му шан) Ха -
лид са дијелом 5/216, Дер ви шка дић рођ. Ша хо вић (Му -
шан) Са не ла са дијелом 5/216, Гри зо вић рођ. Ша хо вић
(Му шан) Мај да са дијелом 5/216 ко ја од го ва ра дијелу к.ч.
бр. 849/3 упи са на у Пл. бр. 72/0 КО Бо де жи шта у по вр ши -
ни од 100 м² по сјед Ша хо вић (Бе ган) Хам ди ја са дијелом
1/1 по сје да, дио к.ч. бр. 849/3 упи са на у Пл. бр. 78/0 КО Бо -
де жи шта у по вр ши ни од 90 м 2, по сјед Ша хо вић (Ху со)
Ну срет са дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр. 849/3 упи са на
у Пл. бр. 74/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 190 м², по сјед
Ша хо вић (Џа но) Дер виш са дијелом 1/1 по сје да; 

- к.ч. бр. 850/2 у по вр ши ни од 180 м², зва на Ора ни ца
под ко ли бом, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 271 КО Бо де жи -
шта, зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Сма јо)
Са ид са дијелом 10/63, Ша хо вић (Омер) Зеј мил са дијелом
1/16, Ша хо вић (Омер) Сма јил са дијелом 1/15, Ша хо вић
(Омер) Фа та са дијелом 1/15, Ша хо вић (Омер) Ђу ла са
дијелом 1/15, Ша хо вић (Омер) Мал ка са дијелом 1/15, Ша -
хо вић (Ха шим) Ра зи ја са дијелом 52/4496, Ша хо вић (Ха -

шим) Мун та са дијелом 52/4496, Ша хо вић (Ха шим) Му -
шан са дијелом 13/562, Ша хо вић (Бе ган) Хам ди ја са
дијелом 13/567, Са ли хо вић рођ. Ша хо вић (Дер виш) Ру ши -
да са дијелом 26/567, Ша хо вић (Ху со) Ну срет са дијелом
13/1134, Ша хо вић (Ху со) Не фа са дијелом 13/1134, Ша хо -
вић (Хај дар) Атиф са дијелом 11/1134, Ша хо вић (Дер во)
Са бит са дијелом 11/1302, Ша хо вић (Дер во) Мех мед са
дијелом 33/2646, Ре џо вић рођ. Ша хо вић (Дер во) Меј ра са
дијелом 11/1302, Ша ко вић (Бе шир) Мах мут са дијелом
104/1701, Ша ко вић (Бе шир) Ме хо са дијелом 52/5402, Ку -
сту ри ца рођ. Ша ко вић (Бе шир) Би се ра са дијелом 52/5402,
Ша хо вић (Зај ко) Џе вад са дијелом 1078/18522, Ша хо вић
(Зај ко) Мир сад са дијелом 1078/18522, Ша хо вић (Му шан)
Ед хем са дијелом 52/3372, Ша хо вић (Му шан) Ра шид са
дијелом 91/5058, Ша хо вић (Му шан) Ха лид са дијелом
65/10116, Дер ви шка дић рођ. Ша хо вић (Му шан) Са не ла са
дијелом 65/20232, Гри зо вић рођ. Ша хо вић (Му шан) Мај да
са дијелом 65/20232, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са дијелом
55/4536, Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 55/4536, Ша хо -
вић (Ра миз) Изет са дијелом 55/4536 по сје да, Ша хо вић (Ра -
миз) Ифет са дијелом 55/4536 по сје да, Ша хо вић (Не зир)
Ђе нан са дијелом 11/756, Тр бо ња (Не зир) рођ. Ша хо вић
Нер ми на са дијелом 11/756, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 850/2
упи са на у Пл. бр. 125/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 180
м² по сјед Ша хо вић (Ме ша) Ху се ин са дијелом 1/2 по сје да,
Ша хо вић (Ме ша) Ха сиб са дијелом 1/2 по сје да;

- к.ч. бр. 850/3 у по вр ши ни од 3600 м², зва на Ко тли не,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 19 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Ха мид) Зе ћир са
дијелом 1/6, Ша хо вић (Зе ћир) Ну срет са дијелом 1/4, Ша -
хо вић (Са дик) Му сли ја са дијелом 1/4, Ша хо вић (Дер во)
Са бит са дијелом 1/84, Ша хо вић (Дер во) Мех мед са
дијелом 1/56, Ре џо вић рођ. Ша хо вић (Дер во) Меј ра са
дијелом 1/84, Ша хо вић (Ра миз) Не џиб са дијелом 5/288,
Ша хо вић (Ра миз) Азим са дијелом 5/288, Ша хо вић (Ра миз)
Изет са дијелом 5/288, Ша хо вић (Ра миз) Ифет са дијелом
5/288, Ша хо вић (Зај ко) Џе вад са дијелом 1/16, Ша хо вић
(Зај ко) Мир сад са дијелом 1/16, Ша хо вић (Хај дар) Атиф са
дијелом 1/12, Ша хо вић (Не зир) Ђе нан са дијелом 1/48, Тр -
бо ња (Не зир) рођ. Ша хо вић Нер ми на са дијелом 1/48, ко ја
од го ва ра дијелу к.ч. бр. 850/3 упи са на у Пл. бр. 125/1 КО
Бо де жи шта у по вр ши ни од 450 м² по сјед Ша хо вић (Ме шо)
Ху се ин са дијелом 1/2 по сје да, Ша хо вић (Ме шо) Ха сиб са
дијелом 1/2 по сје да, дио к.ч. бр. 850/3 упи са на у Пл. бр.
82/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 900 м² по сјед Ша хо вић
(Зе ћир) На суф са дијелом 1/1 по сје да, дио к.ч. бр. 850/3
упи са на у Пл. бр. 75/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 330
м² по сјед Ша хо вић (Дер во) Не зир са дијелом 1/1 по сје да,
дио к.ч. бр. 850/3 упи са на у Пл. бр. 81/1 КО Бо де жи шта у
по вр ши ни од 680 м² по сјед Ша хо вић (Зај ко) Мир сад са
дијелом 1/2 по сје да, Ша хо вић (Зај ко) Џе вад са дијелом 1/2
по сје да, дио к.ч. бр. 850/3 упи са на у Пл. бр. 79/0 КО Бо де -
жи шта у по вр ши ни од 900 м², по сјед Ша хо вић (Са дик) Му -
сли ја са дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр. 850/3 упи са на у
Пл. бр. 125/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 450 м² по сјед
Ша хо вић (Ме шо) Ху се ин са дијелом 1/2 по сје да, Ша хо вић
(Ме шо) Ха сиб са дијелом 1/2 по сје да;

- к.ч. бр. 850/5 у по вр ши ни од 2900 м², зва на Поткућни-
ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 145 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ту но вић-Во ло дер (Ах мет) Џа -
фер са дијелом 1/5, Ту но вић-Во ло дер (Та ле) Адем са
дијелом 1/15, Ту но вић-Во ло дер (Та ле) Ћа мил са дијелом
1/15, Ту но вић (Му рат) Ру шид са дијелом 1/90, Ту но вић (же -
на Буљ ка) Мал ка са дијелом 1/25, Ту но вић (Се лим) Ра шид
са дијелом 1/5, Ту но вић рођ. Ју го (Зић ри ја) Зеј на са дијелом
1/50, Ту но вић (Зић ри ја) Се на да са дијелом 1/50, Ту но вић
(Зић ри ја) Вех би ја са дијелом 1/50, Ту но вић (Зић ри ја) Су а да
са дијелом 1/50, Др жа ва РС, ор ган рас по ла га ња СО Гац ко са
дијелом 2/25, Па ње та (рођ. Ту но вић) Му ли ја са дијелом
1/36, Ту но вић (Сал ко) Ах мет са дијелом 1/5, Ту но вић (Изет)
Му ха мед са дијелом 1/72, Та сла ман (рођ. Ту но вић) Фа ти ма
са дијелом 1/72, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 850/5 упи са на у Пл.
бр. 16/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 2900 м² по сјед ДС
Оп шти на Гац ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 356 у по вр ши ни од 2400 м², зва на Поткућница,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 242 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Жар ко вић (То дор) Ђор ђо са
дијелом 1/2, Жар ко вић (уд. Си ма) Је ла са дијелом 1/48, Жар -
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ко вић (Си мо) Вељ ко са дијелом 3/240, Жар ко вић (Си мо) Бо -
сиљ ка са дијелом 3/240, Жар ко вић (Ан то) Триф ко са
дијелом 1/12, Жар ко вић (Ан то) Ду шан са дијелом 1/12, Жар -
ко вић (Ан то) Пе тра са дијелом 1/12, Жар ко вић (Ан то) Са ва
са дијелом 1/12, Жар ко вић (Ан то) Цви је та са дијелом 1/12,
Жар ко вић (Си мо) На да са дијелом 1/40, Бум бић Ра ден ко са
дијелом 3/240 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 356 упи са на у Пл. бр.
118/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 2400 м² по сјед Жар ко -
вић Је ла удо ва Си ма Ра ди во је са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 429 у по вр ши ни од 3560 м², зва на Код ку ће,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 290 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Жар ко вић (Јо ван) Мир ко са
дијелом 1/2, Жар ко вић (Ми лин ко) Ми ла дин са дијелом
1/60, Жар ко вић (Ми лин ко) Ву ка шин са дијелом 1/60, Жар -
ко вић (Ми лин ко) Бра ни слав са дијелом 1/60, Жар ко вић (уд.
Ми лин ка) До сти ња са дијелом 11/180, ко ја од го ва ра к.ч.
бр. 429 упи са на у Пл. бр. 120/0 КО Бо де жи шта у по вр ши -
ни од 3560 м² по сјед Жар ко вић До сти ња удо ва Ми лин ка са
дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 427 у по вр ши ни 1200 м², зва на Ку ћи ште, упи -
са на у Зк. ул. бр. 286 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-књи жно
пра во сво ји не Жар ко вић (Пер ко) Ми хај ло са дијелом 2/9,
Жар ко вић (Пер ко) Јеф то са дијелом 1/3, Жар ко вић (Јо ван)
Илин ка са дијелом 1/18, Жар ко вић (Јо ван) Ми ле ва са
дијелом 1/18, Жар ко вић (Јо ван) Мир ко са дијелом 1/9, Др -
жа ва РС, ор ган рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом 1/9, Жар -
ко вић (Ми лин ко) Ву ка шин са дијелом 1/60, Жар ко вић
(Ми лин ко) Бра ни слав са дијелом 1/60, Жар ко вић (уд. Ми -
лин ка) До сти ња са дијелом 11/180, ко ја од го ва ра к.ч. бр.
427 упи са на у Пл. бр. 120/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од
1200 м² по сјед Жар ко вић До сти ња (уд. Ми лин ка) са
дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 401/1 у по вр ши ни од 1874200 м², зва на Гре де,
па шњак упи са на у Зк. ул. бр. 347 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва - ерар са дијелом 1/1
ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 401/1 упи са на у Пл. бр. 16/0
КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 340 м², по сјед ДС Оп шти на
Гац ко са дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр. 401/1 упи са на у
Пл. бр. 17/2 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1873860 м² по -
сјед ЈПШ Шу ме РС а.д. Со ко лац ШГ Бо тин Не ве си ње са
дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 386 у по вр ши ни од 3220 м², зва на Ба ши ће ви -
на, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 186 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Жар ко вић (Пер ко) Ми хај -
ло са дијелом 1/5, Жар ко вић (Пер ко) Јеф то са дијелом 1/5,
Жар ко вић (Са ва) Ђу ро са дијелом 2/35, Жар ко вић (Са ва)
Ко јо са дијелом 1/35, Жар ко вић (Јо ван) Илин ка са дијелом
1/30, Жар ко вић (Јо ван) Ми ле ва са дијелом 1/30, Жар ко вић
(Јо ван) Мир ко са дијелом 1/15, Жар ко вић (удо ва Са ве) Ру -
жа са дијелом 1/35, Са вић (Сте ван) Па јо са дијелом 1/105,
Са вић (Сте ван) Но вак са дијелом 1/105, Са вић (Сте ван)
Ду шан са дијелом 1/105, Жар ко вић (Га јо) Зор ка са дијелом
1/10, Жар ко вић (Га јо) Ми лан са дијелом 1/10, Жар ко вић
(Ан то) Си мо са дијелом 1/70, Др жа ва РС, ор ган рас по ла га -
ња СО Гац ко са дијелом 50/525, Жар ко вић (Ми лин ко) Ми -
ла дин са дијелом 1/100, Жар ко вић (Ми лин ко) Ву ка шин са
дијелом 1/100, Жар ко вић (Ми лин ко) Бра ни слав са дијелом
1/100, Жар ко вић (Ђор ђо) Ра ди во је са дијелом 1/70, Жар ко -
вић (уд. Ми лин ка) До сти ња са дијелом 11/300, ко ја од го ва -
ра к.ч. бр. 386 упи са на у Пл. бр. 120/0 КО Бо де жи шта у по -
вр ши ни од 3220 м² по сјед Жар ко вић До сти ња (ул. Ми лин -
ка) са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 379 у по вр ши ни од 3720 м², зва на зва на Ба ши -
ће ви на, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 183 КО Бо де жи шта,
зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Жар ко вић (Пер ко) Ми -
хај ло са дијелом 1/6, Жар ко вић (Пер ко) Јеф то са дијелом
1/4, Жар ко вић (Јо ван) Илин ка са дијелом 1/24, Жар ко вић
(Јо ван) Ми ле ва са дијелом 1/24, Жар ко вић (Јо ван) Мир ко
са дијелом 1/12, Жар ко вић (Га јо) Зор ка са дијелом 1/8,
Жар ко вић (Га јо) Ми лан са дијелом 1/8, Др жа ва РС, ор ган
рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом 1/12, Жар ко вић (Ми лин -
ко) Ми ла дин са дијелом 1/80, Жар ко вић (Ми лин ко) Ву ка -
шин са дијелом 1/80, Жар ко вић (Ми лин ко) Бра ни слав са
дијелом 1/80, Жар ко вић (уд. Ми лин ка) До сти ња са дијелом
11/240, ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 379/1 упи са на у Пл. бр.
120/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 2000 м² по сјед Жар -
ко вић До сти ња (ул. Ми лин ка) са дијелом 1/1 по сје да и к.ч.
бр. 379/2 упи са на у Пл. бр. 120/0 КО Бо де жи шта у по вр ши -

ни од 1720 м² по сјед Жар ко вић До сти ња (ул. Ми лин ка) са
дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 377 у по вр ши ни од 3400 м², зва на Пот кућ ни -
ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 284 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ми ло вић (уд. Јо ва на) До -
сти ња са дијелом 1/4, Ми ло вић (Ра до мир) Ра до ван са
дијелом 1/24, Ми ло вић (Ра до мир) Бо ри во је са дијелом
1/24, Ми ло вић (уд. Ра до ми ра) Љу би ца са дијелом 1/6, Ми -
ло вић (Јо ван) Си мо са дијелом 1/2, ко ја од го ва ра к.ч. бр.
377 упи са на у Пл. бр. 52/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од
3400 м² по сјед Ми ло вић (Јо ван) Јо ван са дијелом 1/1 по сје -
да;

- к.ч. бр. 333/1 у по вр ши ни од 1300 м², ку ћи ште са дво -
ри штем, ку ћи ште и дво ри ште, упи са на у Зк. ул. бр. 302 КО
Бо де жи шта, зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Тер зић (Ви -
дак) Сто јан са дијелом 1/1 ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 333/1
упи са на у Пл. бр. 89/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 700 м²
по сјед Тер зић (Сто јан) Вла до са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 330/4 у по вр ши ни од 400 м², зва на Пот кућ ни -
ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 265 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Пет ко вић (Мар ко) Ни ко ла
са дијелом 1/4, Пет ко вић (Мар ко) Ђу ро са дијелом 3/16,
Дра шко вић рођ. Пет ко вић Цви је та са дијелом 1/16, Др жа -
ва РС - ор ган рас по ла га ња СО Гац ко са дијелом 11/64, Гру -
ба чић (рођ. Пет ко вић) Бо жа на са дијелом 1/16, Пет ко вић
(Бла го је) Сре тен са дијелом 3/32, Пет ко вић (Гој ко) Че до -
мир са дијелом 1/16, Пет ко вић (Гој ко) Дра ган са дијелом
1/16, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 330/4 упи са на у Пл. бр. 59/0 КО
Бо де жи шта у по вр ши ни од 900 м² по сјед Пет ко вић (Гој ко)
Че до мир са дијелом 1/2 по сје да, Пет ко вић (Гој ко) Дра ган
са дијелом 1/2 по сје да;

- к.ч. бр. 322 у по вр ши ни од 2820 м², зва на Ба шлук,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 2 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Аџић (Га ври ло) Вла до са дијелом
1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 322 упи са на у Пл. бр. 4/0 КО Бо -
де жи шта у по вр ши ни од 2820 м² по сјед Аџић Со фи ја удо -
ва Вла да са дијелом 1/3 по сје да, Аџић (Вла до) Пе ко са
дијелом 1/3 по сје да, Аџић (Вла до) Ми хољ ка са дијелом 1/3
по сје да;

- к.ч. бр. 324/3 у по вр ши ни од 1530 м², зва на Пот кућ ни -
ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 169 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ха џић (Ву ле) Пе ро са
дијелом 1/1 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 324/3 упи са на у Пл. бр.
4/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1530 м² по сјед Аџић Со -
фи ја удо ва Вла да са дијелом 1/3 по сје да, Аџић (Вла до) Пе -
ко са дијелом 1/3 по сје да, Аџић (Вла до) Ми хољ ка са
дијелом 1/3 по сје да;

- к.ч. бр. 316/3 у по вр ши ни од 990 м², зва на Ала ту зо ва
Пој ха та, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 177 КО Бо де жи шта,
зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Тер зић (Јо ван) Бог дан са
дијелом 2/3, Хр њез (унук Јо ва нов) Ди ми три је са дијелом
1/9, Хр њез (уну ка Јо ва но ва) Ко са са дијелом 1/9, Хр њез
(унук Јо ва нов) Во ји слав са дијелом 1/9, ко ја од го ва ра к.ч. бр.
316/3 упи са на у Пл. бр. 16/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од
990 м² по сјед ДС Оп шти на Гац ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 317 у по вр ши ни од 3920 м², зва на Ала ту зо ва
Пој ха та, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 177 КО Бо де жи шта,
зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Тер зић (Јо ван) Бог дан са
дијелом 2/3, Хр њез (унук Јо ва нов) Ди ми три је са дијелом
1/9, Хр њез (уну ка Јо ва но ва) Ко са са дијелом 1/9, Хр њез
(унук Јо ва нов) Во ји слав са дијелом 1/9, ко ја од го ва ра к.ч.
бр. 317 упи са на у Пл. бр. 85/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни
од 3920 м² по сјед Тер зић (Бог дан) Ни ко ла са дијелом 1/2
по сје да, Тер зић (Бог дан) Ико ни ја са дијелом 1/2 по сје да;

- к.ч. бр. 318 у по вр ши ни од 900 м², зва на Вр тић, ора -
ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 255 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не По па дић (Јо ко) Ко ста дин са
дијелом 1/4, По па дић (Бо жо) Фи лип са дијелом 1/2, По па -
дић (Кр сто) Алек са са дијелом 1/8, По па дић рођ. Ви шње -
вац (Бо жо) Љу би ца са дијелом 1/8, ко ја од го ва ра к.ч. бр.
318 упи са на у Пл. бр. 65/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од
900 м² по сјед По па дић (Кр сто) Бла го је са дијелом 1/1 по -
сје да;

- к.ч. бр. 319/2 у по вр ши ни од 3260 м², зва на Шко ла и
дво ри ште, шко ла упи са на у Зк. ул. бр. 73 КО Бо де жи шта,
зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Жар ко вић (Аћим) Ра до -
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ван са дијелом 1/8, Жар ко вић (Аћим) Ком нен са дијелом
1/8, Жар ко вић (Аћим) Љу би ца са дијелом 1/8, Жар ко вић
(Аћим) Пе тар са дијелом 1/4, Жар ко вић (Аћим) Ја ков са
дијелом 1/4, Др жа ва РС - ор ган рас по ла га ња СО Гац ко са
дијелом 1/8, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 319/2 упи са на у Пл. бр.
16/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 3260 м² по сјед ДС Оп -
шти на Гац ко са дијелом 1/1 по сје да; 

- к.ч. бр. 296/1 у по вр ши ни од 70590 м², зва на Пут, пут
упи са на у Зк. ул. бр. 227 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-књи -
жно пра во сво ји не Др жа ва - јав но до бро са дијелом 1/1, ко -
ја од го ва ра к.ч. бр. 296/1 упи са на у Пл. бр. 15/0 КО Бо де -
жи шта у по вр ши ни од 70590 м² по сјед ДС Пу те ви са
дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 314/7 у по вр ши ни од 1800 м², зва на Гла ви ца,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 208 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Бе ја то вић (Ан дри ја) Мом чи ло
са дијелом 1/6, Бе ја то вић (Ан дри ја) Ми лан са дијелом 1/6,
Бе ја то вић (Ан дри ја) Ми лош са дијелом 1/6, Бе ја то вић рођ.
Ко ва че вић (уд. Ми тра) Ње го сла ва са дијелом 1/2, ко ја од го -
ва ра к.ч. бр. 314/7 упи са на у Пл. бр. 6/0 КО Бо де жи шта у
по вр ши ни од 1800 м², по сјед Бе ја то вић Ње го сла ва уд. Ми -
тра са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 295/2 у по вр ши ни од 80 м², зва на Ку ћа и ку ћи -
ште, ку ћа и ку ћи ште упи са на у Зк. ул. бр. 252 КО Бо де жи -
шта, зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Жар ко вић (Аћим)
Ра до ван са дијелом 1/8, Жар ко вић (Аћим) Ком нен са
дијелом 1/8, Жар ко вић (Аћим) Љу би ца са дијелом 1/8,
Жар ко вић (Аћим) Ми ли ца са дијелом 1/8, Жар ко вић
(Аћим) Пе тар са дијелом 1/4, Жар ко вић (Аћим) Ја ков са
дијелом 1/4, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 295/2 упи са на у Пл. бр.
119/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 80 м² по сјед Жар ко -
вић Цви је та удо ва Аћи ма са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 291/5 у по вр ши ни од 13100 м², зва на Пот кућ -
ни ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 73 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Жар ко вић (Аћим) Ра до ван
са дијелом 1/8, Жар ко вић (Аћим) Ком нен са дијелом 1/8,
Жар ко вић (Аћим) Љу би ца са дијелом 1/8, Жар ко вић
(Аћим) Пе тар са дијелом 1/4, Жар ко вић (Аћим) Ја ков са
дијелом 1/4, Др жа ва РС - ор ган рас по ла га ња СО Гац ко са
дијелом 1/8, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 291/5 упи са на у Пл. бр.
119/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 13100 м² Жар ко вић
Цви је та удо ва Аћи ма са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 333/2 у по вр ши ни од 700 м², зва на Ку ћи ште са
дво ри штем, ку ћи ште и дво ри ште упи са на у Зк. ул. бр. 303
КО Бо де жи шта, зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Тер зић
(Алек са) Или ја са дијелом 2/9, Тер зић (Ра де) Ра ди во је са
дијелом 21/36, Тер зић (Ра де) Ми ле на са дијелом 7/36, ко ја
од го ва ра к.ч. бр. 333/2 упи са на у Пл. бр. 88/0 КО Бо де жи -
шта у по вр ши ни од 700 м² по сјед Тер зић (Ра де) Ра ди во је са
дијелом 1/2 по сје да, Тер зић (Ра де) Ми ле на са дијелом 1/2
по сје да;

- к.ч. бр. 388 у по вр ши ни од 4200 м², зва на Над кућ ни -
ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 284 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Ми ло вић (уд. Јо ва на) До -
сти ња са дијелом 1/4, Ми ло вић (Ра до мир) Ра до ван са
дијелом 1/24, Ми ло вић (Ра до мир) Бо ри во је са дијелом
1/24, Ми ло вић (уд. Ра до ми ра) Љу би ца са дијелом 1/6, Ми -
ло вић (Јо ван) Си мо са дијелом 1/2, ко ја од го ва ра к.ч. бр.
388 упи са на у Пл. бр. 52/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од
4200 м² по сјед Ми ло вић (Јо ван) Јо ван са дијелом 1/1 по сје -
да;

- к.ч. бр. 390 у по вр ши ни од 3880 м², зва на Ка ме ња ча,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 68 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ха џић (Ву ле) Мир ко са
дијелом 2/7, Ха џић (Пе ро) Ан ђа са дијелом 3/7, Ха џић (Га -
ле) Ста ни слав са дијелом 2/63, Ха џић (Га ле) Љу би ца са
дијелом 2/63, Аџић (су пру га Вла да) Со фи ја са дијелом
14/189, Аџић (Вла да) Пе ко са дијелом 14/189, Аџић (Вла -
да) Ми хољ ка са дијелом 14/189, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 390
упи са на у Пл. бр. 4/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 3880
м² по сјед Аџић Со фи ја удо ва Вла да са дијелом 1/3 по сје да,
Аџић (Вла до) Пе ко са дијелом 1/3 по сје да, Аџић (Вла до)
Ми хољ ка са дијелом 1/3 по сје да;

- к.ч. бр. 355 у по вр ши ни од 1300 м², зва на Ку ћи ште, ку -
ћи ште упи са на у Зк. ул. бр. 277 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Ла ка) Спа со је са дијелом
1/2, Гу то вић (Но ви ца) Ми лош са дијелом 1/4, Гу то вић (То -

дор) Мом чи ло са дијелом 1/4 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 355 упи -
са на у Пл. бр. 30/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1300 м²
по сјед Гу то вић (То дор) Мом чи ло са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 354/1 у по вр ши ни од 6650 м², зва на Пот кућ ни -
ца, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 277 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Ла ка) Спа со је са
дијелом 1/2, Гу то вић (Но ви ца) Ми лош са дијелом 1/4, Гу -
то вић (То дор) Мом чи ло са дијелом 1/4 ко ја од го ва ра дијелу
к.ч. бр. 354/1 упи са на у Пл. бр. 28/0 КО Бо де жи шта у по -
вр ши ни од 2820 м² по сјед Гу то вић Ма ра удо ва Си ма и дио
к.ч. бр. 354/1 упи са на у Пл. бр. 30/0 КО Бо де жи шта у по -
вр ши ни од 3830 м² по сјед Гу то вић (То дор) Мом чи ло са
дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 440/1 у по вр ши ни од 2500 м², зва на Под ку -
ћом, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 281 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Жар ко вић (То дор) Ђор ђо
са дијелом 1/2, Жар ко вић (уд. Си ма) Је ла са дијелом 1/48,
Жар ко вић (Си мо) Вељ ко са дијелом 1/80, Жар ко вић (Си мо)
Бо сиљ ка са дијелом 1/80, Жар ко вић (Си мо) Ми тра са
дијелом 1/80, Жар ко вић (Ан то) Триф ко са дијелом 1/12,
Жар ко вић (Ан то) Ду шан са дијелом 1/12, Жар ко вић (Ан то)
Пе тра са дијелом 1/12, Жар ко вић (Ан то) Са ва са дијелом
1/12, Жар ко вић (Ан то) Цви је та са дијелом 1/12, Жар ко вић
(Си мо) На да са дијелом 1/40, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 440/1
упи са на у Пл. бр. 122/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од
2500 м² по сјед Жар ко вић (Ђор ђо) Ра ди во је са дијелом 1/1
по сје да;

- к.ч. бр. 438 у по вр ши ни од 1600 м², зва на Сту бли на,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 291 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Триф ко) Не ђељ ко са
дијелом 1/1, ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 438 упи са на у Пл.
бр. 27/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 600 м² по сјед Гу то -
вић (Ра дој ка) удо ва Да ни ла и дио к.ч. бр. 438 упи са на у Пл.
бр. 31/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1000 м² по сјед Гу -
то вић (Триф ко) Не ђељ ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 436 у по вр ши ни од 60 м², зва на Ку ћа и ку ћи ште,
ку ћа и ку ћи ште упи са на у Зк. ул. бр. 293 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Гу то вић (уд. Ви да ка) Је ла
са дијелом 11/88, Гу то вић (Ви дак) Ми хај ло са дијелом 7/44,
Гу то вић (Ви дак) Ри сто са дијелом 7/44, Гу то вић (Ви дак) Го -
спа ва са дијелом 7/88, Гу то вић (Ви дак) Ан ђа са дијелом
7/88, Гу то вић (Ви дак) Ста на са дијелом 7/88, Гу то вић (ж.
Мир ка) Бо жа на са дијелом 14/264, Гу то вић (Мир ко) Бо ри ша
са дијелом 14/220, Гу то вић (Мир ко) Лу ка са дијелом 14/220,
Гу то вић (Мир ко) Ву ка шин са дијелом 14/220, Гу то вић (Ра -
до ван) Ра до слав са дијелом 672/14960, Ра до вић (рођ. Гу то -
вић Ра до ван) Илин ка са дијелом 14/792, Гу то вић (рођ. Шу -
пић) Ра дој ка са дијелом 672/44880, Гу то вић (Ве ле мир) Да -
ли бор са дијелом 672/44880, Гу то вић (Ве ле мир) Дра ган са
дијелом 672/44880, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 436 упи са на у Пл.
бр. 29/1 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 60 м² по сјед Гу то вић
(Ра до ван) Ве ле мир са дијелом 9/120 по сје да, Гу то вић (Мир -
ко) Бо ри ша са дијелом 24/120 по сје да, Гу то вић (Мир ко) Лу -
ка са дијелом 24/120 по сје да, Гу то вић (Ра до ван) Ра до слав са
дијелом 9/120 по сје да, Гу то вић Бо жа на удо ва Мир ка са
дијелом 20/120 по сје да, Гу то вић (Мир ко) Ву ка шин са
дијелом 24/120 по сје да, Ра до вић (Ра до ван) Вин ка рођ. Гу то -
вић са дијелом 5/120, Гам бе лић (Ра до ван) Бо сиљ ка рођ. Гу -
то вић са дијелом 5/120 по сје да;

- к.ч. бр. 435 у по вр ши ни од 3160 м², зва на Под ку ћом,
ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 291 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Триф ко) Не ђељ ко са
дијелом 1/1, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 435 упи са на у Пл. бр.
31/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 3160 м² по сјед Гу то вић
(Триф ко) Не ђељ ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 434 у по вр ши ни од 1140 м², зва на Ку ћа и ку -
ћи ште, ку ћа и ку ћи ште упи са на у Зк. ул. бр. 291 КО Бо де -
жи шта, зе мљи шно-књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Триф -
ко) Не ђељ ко са дијелом 1/1, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 434 упи -
са на у Пл. бр. 31/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1140 м²
по сјед Гу то вић (Триф ко) Не ђељ ко са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 482 у по вр ши ни од 5840 м², зва на Ор. код гув -
на, ора ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 222 КО Бо де жи шта, зе -
мљи шно-књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Са ва) Иван са
дијелом 1/4, Да мја нац (Аћим) Бла жо са дијелом 1/10, Да -
мја нац (Аћим) Ђор ђо са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим)
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Бо сиљ ка са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Љу би ца са
дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Ми лош са дијелом 1/10, Бу -
ха (Јо ван) Илин ка са дијелом 1/12, Да мја нац (Или ја) Ву чић
са дијелом 1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 482 упи са на у Пл. бр.
8/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 5840 м² по сјед Да мја нац
(Са ва) Ми лош са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 483 у по вр ши ни од 60 м², зва на Ку ћи ште, ку -
ћи ште упи са на у Зк. ул. бр. 296 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ко ва че вић (Мар ко) Триф ко са
дијелом 1/2, Ко ва че вић (Јо во) Ни ко ла са дијелом 1/8, Ко ва -
че вић (Јо во) Сло бо дан са дијелом 1/8, Ко ва че вић (Јо во)
Све ти слав са дијелом 1/8, Ко ва че вић (Јо во) Кр сто са
дијелом 1/8 ко ја од го ва ра к.ч. бр. 483 упи са на у Пл. бр. 41/0
КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 4420 м² по сјед Ко ва че вић
(Јо во) Све ти слав са дијелом 1/4 по сје да, Ко ва че вић (Јо во)
Сло бо дан са дијелом 1/4 по сје да, Ко ва че вић (Јо во) Ни ко ла
са дијелом 1/4 по сје да, Ко ва че вић (Јо во) Кр сто са дијелом
1/4 по сје да;

- к.ч. бр. 488/1 у по вр ши ни од 4950 м², зва на Код ку ће,
ко са ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 299 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Да мја нац (Са ва) Иван са
дијелом 1/4, Да мја нац (Аћим) Бла жо са дијелом 1/10, Да -
мја нац (Аћим) Ђор ђо са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим)
Бо сиљ ка са дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Љу би ца са
дијелом 1/10, Да мја нац (Аћим) Ми лош са дијелом 1/10, Бу -
ха (Јо ван) Илин ка са дијелом 1/12, Да мја нац (Или ја) Ву чић
са дијелом 1/6, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 488/1 упи са на у Пл.
бр. 8/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 4950 м² по сјед Да -
мја нац (Са ва) Ми лош са дијелом 1/1 по сје да;

- к.ч. бр. 331/1 у по вр ши ни од 1600 м², зва на дво ри ште,
дво ри ште упи са на у Зк. ул. бр. 268 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Др жа ва РС - ор ган рас по ла га -
ња СО Гац ко са дијелом 1/3, Тер зић (Јо ван) Бог дан са
дијелом 2/9, Хр њез (унук Јо ва нов) Ди ми три је са дијелом
1/27, Хр њез (уну ка Јо ва но ва) Ко са са дијелом 1/27, Хр њез
(унук Јо ва нов) Во ји слав са дијелом 1/27, Тер зић (Сто јан)
Вла до са дијелом 1/3, ко ја од го ва ра дијелу к.ч. бр. 331/1
упи са на у Пл. бр. 17/2 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 500
м² по сјед ЈПШ Шу ме РС а.д. Со ко лац, ШГ Бо тин Не ве си -
ње са дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр. 331/1 упи са на у Пл.
бр. 89/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 1100 м² по сјед Тер -
зић (Сто јан) Вла до са дијелом 1/1 по сје да;

као и пот пу на екс про при ја ци ја на не по крет но сти ма
озна че ним као:

- к.ч. бр. 841/1 у по вр ши ни од 760 м², зва на Под по ја -
том, ба шта упи са на Зк. ул. бр. 379 КО Бо де жи шта, зе мљи -
шно-књи жно пра во сво ји не Ша хо вић (Ша ћир) Бећ ко са
дијелом 5/54, Ша хо вић (Ша ћир) Ра сим са дијелом 5/54,
Ша хо вић (Џа но) Ша ћир са дијелом 5/54, Ту но вић (Су љо)
Ха мид са дијелом 13/72, Ту но вић (Су љо) Ај дин са дијелом
13/72, Ша ко вић (Бе шир) Мах мут са дијелом 13/54, Ша ко -
вић (Бе шир) Ме хо са дијелом 13/216, Ку сту ри ца рођ. Ша -
ко вић (Бе шир) Би се ра са дијелом 13/216, ко ја од го ва ра
дијелу к.ч. бр. 841/1 упи са на у Пл. бр. 73/0 КО Бо де жи шта
у по вр ши ни од 380 м² по сјед Ша хо вић (Бе шир) Мах мут са
дијелом 1/1 по сје да и дио к.ч. бр. 841/1 упи са на у Пл. бр.
91/0 КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 380 м² по сјед Ту но вић
(Су љо) Ха мид са дијелом 1/1 по сје да у по вр ши ни од 4 м²,

- к.ч. бр. 430 у по вр ши ни од 7420 м², зва на Цр кви на, ора -
ни ца упи са на у Зк. ул. бр. 291 КО Бо де жи шта, зе мљи шно-
књи жно пра во сво ји не Гу то вић (Триф ко) Не ђељ ко са
дијелом 1/1, ко ја од го ва ра к.ч. бр. 430 упи са на у Пл. бр. 31/0
КО Бо де жи шта у по вр ши ни од 7420 м² по сјед Гу то вић
(Триф ко) Не ђељ ко са дијелом 1/1 по сје да у по вр ши ни од 4
м². 

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Ре пу бли ка Срп ска.

III

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

Број: 04/1-012-2-2073/11 Предсједник
15. септембра 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1863

На осно ву чла на 73. За ко на о здрав стве ној за шти ти
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09), чла -
на 7. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и ду гим име но ва -
њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 25/03), чла на 16. За ко на о си сте му јав них
слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
68/07) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011.
го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ СТАН ДАР ДА И КРИ ТЕ РИ ЈУМА ЗА 

ИЗ БОР И ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ 

ОД БО РА ЗА ВО ДА ЗА ФО РЕН ЗИЧ КУ 

ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈУ СО КО ЛАЦ

I

Овом од лу ком бли же се утвр ђу ју стан дар ди и кри те ри -
јуми за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра
Заводa за фо рен зич ку пси хи ја три ју Со ко лац.

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

II

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

1. Оп шти усло ви:

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

- да су ста ри ји од 18 го ди на,

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

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

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

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

2. По себ ни усло ви:

- за вр шен пр ви ци клус сту ди ја са оства ре них 240 ECTS
бо до ва,

- ди пло ми ра ни прав ник или ди пло ми ра ни еко но ми ста
или ин те гри са ни сту диј (пр ви и дру ги ци клус),

- док тор ме ди ци не 

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

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

III

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

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

IV

У ко ми си ју за из бор име но ва ће се ли ца ко ја има ју про -
фе си о нал но зна ње на истом или ви шем ни воу за ко ји се
про во ди по сту пак, те ли ца ко ја су упо зна та са од ред ба ма
За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи ма
у Ре пу бли ци Срп ској.
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Ко ми си ју за из бор чи ни пет чла но ва, од ко јих су три
чла на др жав ни слу жбе ни ци Вла де Ре пу бли ке Срп ске и
Ми ни стар ства, ко ји по зна ју про бле ма ти ку си сте ма здрав -
стве не за шти те, док су оста ла два чла на та ко ђе по зна ва о ци
на ве де не про бле ма ти ке.

V

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

Број: 04/1-012-2-2256/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1864

На осно ву чла на 73. За ко на о здрав стве ној за шти ти
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09), чла -
на 8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и ду гим име но ва -
њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 25/03), чла на 16. За ко на о си сте му јав них
слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
68/07) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011.
го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

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

ЗА ФО РЕН ЗИЧ КУ ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈУ СО КО ЛАЦ

I

Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла -
но ва Управ ног од бо ра Заводa за фо рен зич ку пси хи ја три ју
Со ко лац.

II

Оп шти и по себ ни усло ви и кри те ри јуми за из бор и
име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Заводa за фо рен зич ку
пси хи ја три ју Со ко лац про пи са ни су Од лу ком Вла де Ре пу -
бли ке Срп ске о утвр ђи ва њу стан дар да и кри те ри јума за
избор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра Заводa за фо -
рен зич ку пси хи ја три ју Со ко лац.

III

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

Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла но ва управ ног
од бо ра Заводa за фо рен зич ку пси хи ја три ју Со ко лац об ја ви -
ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и у днев -
ном ли сту “Глас Срп ске”.

IV

По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи пре глед при спје лих при -
ја ва на Кон курс и пред ла га ње кан ди да та, у скла ду са утвр -
ђе ним кри те ри јуми ма, из вр ши ће Ко ми си ја за из бор чла но -
ва Управ ног од бо ра Заводa за фо рен зич ку пси хи ја три ју Со -
ко лац.

V

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

VI

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

Број: 04/1-012-2-2255/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1865

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -

бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

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

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва за ка пи -
тал на ула га ња Основ ном обра зо ва њу (ор га ни за ци о ни код
0814), за пе ри од 1. ја ну ар - 31. ок то бар 2011. го ди не, у
укуп ном из но су од 92.700,00 КМ, и то са по зи ци је:

- 511200 - из да ци за ин ве сти ци о но одр жа ва ње, ре кон -
струк ци ју и адап та ци ју згра да и обје ка та, за:

- ОШ “Све ти Са ва” Ба ња Лу ка, ОШ “Јо ван Ду чић” За -
лу жа ни, ОШ “До си теј Об ра до вић” При је дор, ОШ “Ми лан
Ра кић” Ка ра но вац - Ба ња Лу ка и хит ни и не пред ви ђе ни ра -
до ви по од лу ци ми ни стра, из нос од 92.700,00 КМ.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
про свје те и кул ту ре.

III

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

Број: 04/1-012-2-2287/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1866

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од  12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

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

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва
Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за ци о ни код 0712) на План утро -
шка сред ста ва за ка пи тал на ула га ња, за пе ри од 1. ја ну ар -
30. сеп тем бар 2011. го ди не, на по зи ци ји: 511300 - из да ци за
на бав ку по стро је ња и опре ме, у из но су од 137.000,00 КМ.

II

Сред стви ма из тач ке I ће се на ба ви ти опре ма за от кри ва -
ње при су ства дро га у ор га ни зму и ноћ ни оп тич ки ни ша ни. 

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
фи нан си ја и Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва.

IV

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

Број: 04/1-012-2-2308/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1867

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу бли ке
Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е
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ОД  Л У  К У

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

I

Да је се са гла сност По ре ској упра ви Ре пу бли ке Срп ске
на План утро шка сред ста ва за ка пи тал на ула га ња за на бав -
ку ра чу нар ске опре ме, у из но су од 220.000,00 КМ са ра чу -
на при нуд не на пла те.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се По ре ска упра ва
Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи нан си ја.

III

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

Број: 04/1-012-2-2303/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1868

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

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

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва, у окви -
ру Оста ле бу џет ске по тро шње (ор га ни за ци о ни код 0923),
са по зи ци је 415200 - по моћ оп шти ни Дер вен та, за пе ри од
1. ја ну ар - 30. сеп тем бар 2011. го ди не, у из но су од
20.000,00 КМ.

II

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

III

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

Број: 04/1-012-2-2230/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1869

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

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

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству ин ду стри је, енер ге -
ти ке и ру дар ства (ор га ни за ци о ни код 1445001) на План
утро шка сред ста ва, за пе ри од 1. ја ну ар - 30. сеп тем бар
2011. го ди не, у укуп ном из но су од 10.000,00 КМ.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке одо бра ва ју се Му зе ју Ре -
пу бли ке Срп ске за су фи нан си ра ње штам па ња пу бли ка ци је

“Ста ри за на ти у Ре пу бли ци Срп ској (Ста ри за на ти - трај не
ври јед но сти)”, а са по зи ци је 415200 - грант за спро во ђе ње
Стра те ги је раз во ја МСП, пред у зет ни штва и ус по ста вља ња
по слов них зо на.

III

Му зеј Ре пу бли ке Срп ске је ду жан да на мјен ски ко ри сти
до зна че на сред ства из тач ке I ове од лу ке, у скла ду са
одред ба ма уго во ра ко ји ће за кљу чи ти са Ми ни стар ством
ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства и Ми ни стар ство фи -
нан си ја.

V

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

Број: 04/1-012-2-2286/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1870

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

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

СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству по ро ди це, омла ди не
и спор та (ор га ни за ци о ни код 3710001) на План утро шка
сред ста ва, за пе ри од 1. јануар - 31. октобар 2011. го ди не, у
укуп ном из но су од 45.718,85 КМ.

II

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

- 415200 - те ку ћи гран то ви за уна пре ђе ње и раз вој
омла дин ског ор га ни зо ва ња, у из но су од 26.533,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви мла ди ма и омла дин ским ор -
га ни за ци ја ма у ру рал ним сре ди на ма, у из но су од 3.000,00
КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви јав ним уста но ва ма и уста -
но ва ма обра зо ва ња за ре а ли за ци ју омла дин ских про је ка та,
у из но су од 5.000,00 КМ,

- 415200 - ка пи тал ни гран то ви мла дим и омла дин ским
ор га ни за ци ја ма у ру рал ним сре ди на ма, у из но су од
3.000,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви не про фит ним удру же њи ма
и ор га ни за ци ја ма за афир ма ци ју по ро ди це, у из но су од
3.500,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи грант за про је кат Ма ле олим пиј ске
игре, у из но су од 4.685,85 КМ.

III

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

IV

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

Број: 04/1-012-2-2310/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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1871

На осно ву чла на 43. ста в 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

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

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва бу џет -
ском ко ри сни ку Пред сјед ник Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за -
ци о ни код 0101001), за пе ри од 1. ок то бар - 31. ок то бар
2011. го ди не, и то са по зи ци је: 415200 - те ку ћи гран то ви
не про фит ним ор га ни за ци ја ма, у из но су од 6.363,65 КМ.

II

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

III

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

Број: 04/1-012-2-2311/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1872

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08 ) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА ВИ ЈЕ ЋА НА РО ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ 

СРП СКЕ ЗА 2011. ГО ДИ НУ

I

Да је се са гла сност Ви је ћу на ро да Ре пу бли ке Срп ске
(ор га ни за ци о ни код 0204001) на План утро шка сред ста ва,
за пе ри од 1. ја ну ар - 31. ок то бар 2011. го ди не, у укуп ном
из но су од 31.000,00 КМ, са по зи ци је 511300 - из да ци за на -
бав ку по стро је ња и опре ме.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке упо три је би ће се за ку по -
ви ну - за мје ну пут нич ког во зи ла, по си сте му “ста ро за но -
во”.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ви је ће на ро да
Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке
Срп ске.

IV

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

Број: 04/1-012-2-2309/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1873

На осно ву чла на 348. За ко на о ствар ним пра ви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 124/08 и
58/09) и чла на 3. став 2, а у ве зи са чла ном 43. став 3. За ко -
на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -

бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА СВО ЈИ НЕ

I

Вла да Ре пу бли ке Срп ске пре но си пра во сво ји не на ма -
ги страл ном вре ло во ду про пу сне мо ћи и тем пе ра тур ног ре -
жи ма 130/75°C X 75,4 MW ка па ци те та од 1410 MW и ду -
жи не 3.954 m на тра си од Ак ци о нар ског дру штва “То пла -
на” до Ак ци о нар ског дру штва “Но ви Јел шин град” Ба ња
Лу ка, ку пље ном кроз сте чај ни по сту пак над “Јел шин -
град”а.д. фа бри ка алат них ма ши на Ба ња Лу ка - Уго вор
ОПУ-615/11 и ОПУ-647/11 на Град Ба ња Лу ка.

II

Не крет ни не из тач ке I ове од лу ке пре но се се на Град
Ба ња Лу ка без на кна де, а у свр ху ор га ни зо ва ња ква ли тет -
ни јег упра вља ња ко му нал ном ин фра струк ту ром и обез бје -
ђе ња функ ци о ни са ња си сте ма гри ја ња.

III

Вла да Ре пу бли ке Срп ске је са гла сна да Град Ба ња Лу -
ка, на осно ву ове од лу ке, без ње ног даљ њег зна ња и пи та -
ња, из вр ши укњи жбу пра ва сво ји не на не крет ни на ма из
тач ке I ове од лу ке у ко рист Гра да Ба ња Лу ка, у јав ним ре -
ги стри ма код Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-
прав не по сло ве, Под руч на је ди ни ца Ба ња  Лу ка.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства.

V

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

Број: 04/1-012-2-2285/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1874

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то -
бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ ЗА ПРО ДА ЈУ ОСНОВ НОГ
СРЕД СТВА

I

Да је се са гла сност Аген ци ји за пру жа ње струч них
услу га у по љо при вре ди за про да ју пу тем јав не ли ци та ци је
сље де ћег основ ног сред ст ва:

1. пут нич ки ауто мо бил мар ке: BMW 7 G 728 i, број ша -
си је: WBA GE21090DJ47367, број мо то ра: 34151800286S1,
го ди на про из вод ње: 1998, рег. озна ка: 797-М-645.

II

Сред ства до би је на про да јом пут нич ког ауто мо би ла из
тач ке I ове од лу ке упла ти ће се на ра чун по себ них на мје на,
а ко ри сти ће се у свр ху уна пре ђе ња по сло ва ња Аген ци је за
пру жа ње струч них услу га у по љо при вре ди.

III

За спро во ђе ње ове од лу ке за ду жу је се Аген ци ја за пру -
жа ње струч них услу га у по љо при вре ди.

IV

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

Број: 04/1-012-2-2261/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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1875

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 12. ок то -
бра 2011. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА ВЛА СНИ ШТВА

I

Пре но си се пра во вла сни штва над дијелом по крет не
вој не имо ви не ко ја је вра ће на у по сјед Ре пу бли ци Срп ској,
са Вла де Ре пу бли ке Српске на Јав ну уста но ву Цен тар за
пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње Ба ња Лу ка, и то:

- по ја ча ло 100 W, ВП 7222-03 Ба ња Лу ка, 
књиг. број 014, НСН број 3225358029 ............1 ко мад,

- по ја ча ло 3225-1087-6118 GA ME LO DI JA, 
ВП 7222-03 Ба ња Лу ка, књиг. број 014, 
НСН број 3225870374 ......................................1 ко мад,

- по ја ча ло 3225-1087-6118 GA 100, 
ВП 7222-03 Ба ња Лу ка, књиг. број 014, 
НСН број 3225870366 ......................................1 ко мад,

- по ја ча ло елек. 2x500, ВП 7222-03 
Ба ња Лу ка, књиг. број 014, НСН број 
3225870382 ........................................................1 ко мад,

- по ја ча ло PA 202, ВП 7222-03 Ба ња Лу ка, 
књиг. број 014, НСН број 3225870391 ............1 ко мад,

- по ја ча ло UXER OG 310 сте рео, 
ВП 7222-03 Ба ња Лу ка, књиг. број 014, 
НСН број 3225870404 ......................................1 ко мад,

- си стем раз гла сни MPS-6200, ВП 7222-03 
Ба ња Лу ка, књиг. број 014, НСН 
број 3225870412 ................................................1 ко мад,

- си стем за озву че ње MX 123, ВП 7222-03 
Ба ња Лу ка, књиг. број 014, НСН 
број 3225520667 ................................................1 ко мад,

- стуб звуч ни, ВП 7222-03 Ба ња Лу ка, 
књиг. број 016, НСН број 3355358118 ........20 ко ма да,

- ме га фон тран зи тор ски WD 110, 
ВП 7222-03 Ба ња Лу ка, књиг. број 016, 
НСН број 3250396249 .....................................2 ко ма да,

- ме га фон TM-1, ВП 7222-03 Ба ња Лу ка, 
књиг. број 016, НСН број 3250102524186 ......1 ко мад,

- ми кро фон ди нам. 1500 DM WM 1300, 
ВП 7222-03 Ба ња Лу ка, књиг. број 330, 
НСН број 3355838527 .....................................2 ко ма да,

- ги та ра 9110-8646-0940, ВП 7600 
Ба ња Лу ка, књиг. број 400, НСН 
број 9110310565 ................................................1 ко мад,

- ги та ра аку стич на ADRIA 4, ВП 7600 
Ба ња Лу ка, књиг. број 400, 
НСН број 9110310581........................................1 ко мад,

- кла вир C-227, ВП 7600 Ба ња Лу ка, 
књиг. број 400, НСН број 9110124401086 ......1 ко мад,

- ме га фон, ВП 7600 Ба ња Лу ка, књиг. 
број 420, НСН број 3235407445 ....................3 ко ма да,

- ме га фон ABM 385, ВП 7600 Ба ња Лу ка, 
књиг. број 420, НСН број 3235867063............ 1 ко мад,

- ме га фон MC MP-20 16 W, ВП 7600 
Ба ња Лу ка, књиг. број 420, НСН 
број 3250892483 .................................................1 ко мад,

- ли ни ја му зич ка HI NA RI, ВП 7600 
Ба ња Лу ка, књиг. број 650, НСН број 
3210608351 ........................................................1 ко мад,

- ми кро фон AKG D -1200, ВП 7600 
Ба ња Лу ка, књиг. број 620, НСН број 
9110892513 .......................................................2 ко ма да,

- ор гу ље ел., ВП 7222-06, Би ле ћа, 
књиг. број 015, НСН број 9110310921 ............1 ко мад,

- ор гу ље ел. VER MO NA, ВП 7222-06 
Би ле ћа, књиг. број 015, НСН 
број 9110936855 ................................................1 ко мад,

- ор гу ље ел. FOR MA CION, ВП 7222-06 
Би ле ћа, књиг. број 015, НСН 
број 9110936863 ................................................1 ко мад,

- PI JA NI NO RASH. ВП 7601, Ба ња Лу ка, 
књиг. број 400, НСН број 9110556912 ............ 1 ко мад,

- ги та ра аку стич на ADRIA 4, ВП 7601 
Ба ња Лу ка, књиг. број 400, НСН 
број 9110310581 .................................................1 ко мад,

- кла вир C-227, ВП 7601 Ба ња Лу ка, 
књиг. број 400, НСН број 9110124401086 ......1 ко мад.

II

Пра во вла сни штва из тач ке I ове од лу ке пре но си се без
на кна де и огра ни че ња.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ре пу блич ка ди -
рек ци ја за про мет на о ру жа ња и вој не опре ме и Јав на уста -
но ва Цен тар за пред школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње Ба ња
Лу ка.

IV

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

Број: 04/1-012-2-2288/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1876

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то -
бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е  

ОД  Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА ВЛА СНИ ШТВА

I

Пре но си се пра во вла сни штва над хе ли коп тер ским
дијело ви ма, ка ко сли је ди:

1) хе ли коп тер ски мо тор “Asta zou III B”; се риј ски број
821, 

2) гла ва глав ног ро то ра – озна ка: P/N 341A31.0002; S/N
M1867,

3) ре гу ла тор про то ка го ри ва - озна ка: P/N
0.164.77.805.0; S/N 182V,

4) бри згач – озна ка: P/N 0.283.31.750.0; S/N 4358MM,

5) бри згач – озна ка: P/N 0.283.31.750.0; S/N 7887MM,

6) да вач при ти ска уља ма ли гас - озна ка: P/N
0.076.46.520.0; S/N 137M,

7) да вач при ти ска уља пун гас - озна ка: P/N
0.076.48.502.0; S/N 1340S,

8) глав ни ре дук тор – озна ка: P/N 341A32.1000.03; S/N
YU-44.

са Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Срп ске
на Хе ли коп тер ски сер вис Ре пу бли ке Срп ске.

II

Пре но си се пра во вла сни штва над хе ли коп тер ским
дијело ви ма, ка ко сли је ди:

1) вер ти кал ни болцн кра ка – озна ка: P/N 341A31-4173-
21, три ко ма да,

са Хе ли коп тер ског сер ви са Ре пу бли ке Срп ске на Ми ни -
стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Срп ске.
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III

Ме ђу соб ни пре нос хе ли коп тер ских дијело ва из т. I и II
ове од лу ке вр ши се без на кна де и огра ни че ња.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Срп ске и Хе ли коп тер ски
сер вис Ре пу бли ке Срп ске.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2239/11 Предсједник

6. октобра 2011. године Владе,

Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 3. став 2. и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА КО РИ ШЋЕ ЊА НА ПО КРЕТ НОЈ ВОЈ НОЈ ИМО ВИ НИ

I

Пре но си се пра во трај ног ко ри шће ња на дијелу по крет не вој не имо ви не ко ја је вра ће на у по сјед Ре пу бли ци Срп ској,
са Вла де Ре пу бли ке Срп ске на Га рант ни фонд Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка, без на кна де.

II

Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће по крет ну вој ну имо ви ну из тач ке I ове од лу ке усту пи ти на трај но ко ри шће ње Га рант ном
фон ду Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка у рас по ло жи вој ко ли чи ни, а пре ма за хтје ву Фон да из при ло же не по пи сне ли сте
“Спи сак сред ста ва по крет не вој не имо ви не за Га рант ни фонд Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка”, ко ја се на ла зи у При ло -
гу и чи ни са став ни дио ове од лу ке.

III

Спи сак сред ста ва по крет не вој не имо ви не за Га рант ни фонд Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка до ста вља се Га рант ном
фон ду Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка и Ре пу блич кој ди рек ци ји за про мет на о ру жа ња и вој не опре ме.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ре пу блич ка ди рек ци ја за про мет на о ру жа ња и вој не опре ме Ре пу бли ке Срп ске
и Га рант ни фонд Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка.

V

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

Број: 04/1-012-2-2231/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

При лог

СПИ САК 
СРЕД СТА ВА ПО КРЕТ НЕ ВОЈ НЕ ИМО ВИ НЕ ЗА ГА РАНТ НИ ФОНД РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА

Р. бр.           ВЈ           Сје ди ште            књ. број      Се риј ски број          На зив                                    ком.         ко ли чи на           Р. бр.
Спи сак                                                                                                                                                                                      Еви ден ци ја
ВРС                                                                                                                                                                                              МПОС

1. Ба ња Лу ка 4710 Ме тал на ка са ком. 1

2. Ба ња Лу ка 4715 Ме тал на ка са ком. 1

3. Ба ња Лу ка 4720 Ме тал на ка са ком. 1

1878

На осно ву чла на 3. став 2. и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДО ПУ НИ ОД ЛУ КЕ О ПРЕ НО СУ ПРА ВА КО РИ ШЋЕ ЊА НА ПО КРЕТ НОЈ ВОЈ НОЈ ИМО ВИ НИ

I

У Од лу ци о пре но су пра ва ко ри шће ња на по крет ној вој ној имо ви ни, број: 04/1-012-2-1691/11, од 21. ју ла 2011. го ди -
не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 81/11), у “Спи ску сред ста ва по крет не вој не имо ви не за оп шти ну При је -
дор” по сли је ред ног бро ја 48 до да је се но ви ред ни број 49.

II

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

Број: 04/1-012-2-2318/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

СПИ САК 
СРЕД СТА ВА ПО КРЕТ НЕ ВОЈ НЕ ИМО ВИ НЕ ЗА ОП ШТИ НУ ПРИ ЈЕ ДОР

Р. бр.                  ВЈ                     Сје ди ште                  књ. број      Се риј ски број              На зив                            ком.         ко ли чи на          
Спи сак                                                                                                                                                                                    
ВРС                                                                                                                                                                                              

49 ВП 7222-03           Ба ња Лу ка - Ко за ра           126         11940108428877    Ком плет ТММ-ЗМ1(С)            ком 1



1879

На осно ву чла на 3. став 2. и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДО ПУ НИ ОД ЛУ КЕ О ПРЕ НО СУ ПРА ВА КО РИ ШЋЕ ЊА НА ПО КРЕТ НОЈ ВОЈ НОЈ ИМО ВИ НИ

I

У Од лу ци о пре но су пра ва ко ри шће ња на по крет ној вој ној имо ви ни, број: 04/1-012-2-1484/11, од 23. ју на 2011. го ди -
не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 75/11), у “Спи ску сред ста ва по крет не вој не имо ви не за оп шти ну Че ли -
нац” по сли је ред ног бро ја 19 до да ју се но ви ред ни бр. од 20 до 27.

II

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

Број: 04/1-012-2-2319/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

СПИ САК 

СРЕД СТА ВА ПО КРЕТ НЕ ВОЈ НЕ ИМО ВИ НЕ ЗА ОП ШТИ НУ ЧЕ ЛИ НАЦ

Р. бр. ВЈ Сје ди ште књ. Се риј ски бр На зив ком кол.
Списак бр.
ВРС 

20 ВП 7599 Би је љи на - За лу жа ни 077 1945127447311 Но сач ду ги ком 28

21 ВП 7599 Би је љи на - За лу жа ни 077 1945127447311 Но сач крат ки ком 7

22 ВП 7599 Би је љи на - За лу жа ни 077 1945/386553 Но сач до пун ски ком 5

23 ВП 7599 Би је љи на - За лу жа ни 077 1945/386588 Под вла ка ком 5

24 ВП 7599 Би је љи на - За лу жа ни 077 Из ди зач ком 6

25 ВП 7599 Би је љи на - За лу жа ни 077 Чеп за спа ја ње ком 85

26 ВП 7599 Би је љи на - За лу жа ни 077 Спа ја ли ца Ф16,Д=10 ком 3

27 ВП 7222-03 Ба ња Лу ка - Ко за ра 126 -ЗМ1(С)11940108428877 Ком плетТММ ком 1
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На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011.
го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДО ПУ НИ ОД ЛУ КЕ О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ
ИН ТЕ РЕ СА

I

У Од лу ци о утвр ђи ва њу оп штег ин те ре са, број: 04/1-
012-2664/08, од 13. но вем бра 2008. го ди не (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 108/08), у тач ки I иза али не -
је 5. до да ју се но ве али не је, ко је гла се:

- дио к.ч. бр. 1489/7 зв. “Ја во ро ва по ља на”, ли ва да у по -
вр ши ни од 29 380 м², упи са на у Зк. ул. бр. 890 КО Вла се -
ни ца, др жав на сво ји на, но си лац пра ва рас по ла га ња Ши пад
“Би рач” ООУР “Шу мар ство” Вла се ни ца са дијелом 1/1, а
по но вом пре мје ру од но си се на к.ч. бр. 1459 зв. “Ја во ро ва
по ља на”, па шњак 4. кла се у по вр ши ни од 5909 м²;

- к.ч. бр. 1459/1 зв. “Ку ћа и згра да” у по вр ши ни од 61
м² и к.ч. бр. 1460 зв. “Ја во ро ва по ља на”, ли ва да 8. кла се у
по вр ши ни од 26 362 м², све три упи са не у Пл. бр. 28/24 КО
Гор њи За лу ко вик, по сјед ник ЈПШ “Шу ме РС” а.д. Со ко -
лац, ШГ “Би рач” Вла се ни ца;

- к.ч. бр. 1489/8 зв. “Ја во ро ва по ља на”, шу ма у по вр ши -
ни од 26 120 м², упи са на у Зк. ул. бр. 890 КО Вла се ни ца,
др жав на сво ји на, но си лац пра ва рас по ла га ња Ши пад “Би -
рач” ООУР “Шу мар ство” Вла се ни ца са дијелом 1/1, а по
но вом пре мје ру од но си се на к.ч. бр. 1458 зв. “Ја во ро ва по -
ља на”, шу ма 2. кла се у по вр ши ни од 21 300 м², упи са на у

Пл. бр. 28/24 КО Гор њи За лу ко вик, по сјед ник ЈПШ “Шу ме
РС” а.д. Со ко лац, ШГ “Би рач” Вла се ни ца;

- к.ч. бр. 1489/48 зв. “Ја вор пла ни на”, шу ма у по вр ши -
ни од 5650 м², упи са на у Зк. ул. бр. 88 КО Вла се ни ца, а по
но вом пре мје ру од но си се на к.ч. бр. 1420/2 зв. “Ру жи на во -
да”, шу ма 2. кла се у по вр ши ни од 2070 м² и к.ч. бр. 1461/20
зв. “Ли си на”, шу ма 2. кла се у по вр ши ни од 22 131 м², обе
упи са не у Пл. бр. 28/24 КО Гор њи За лу ко вик, по сјед ник
ЈПШ “Шу ме РС” а.д. Со ко лац, ШГ “Би рач” Вла се ни ца;

- к.ч. бр. 1489/41 зв. “Ја вор пла ни на”, шу ма у по вр ши -
ни од 235 658 м², упи са на у Зк. ул. бр. 88 КО Вла се ни ца,
др жав на сво ји на са дијелом 1/1; 

-к.ч. бр. 1495/1 зв. “Ја во ров дол”, па шњак у по вр ши ни
од 9250 м², упи са на у Зк. ул. бр. 111 КО Вла се ни ца, др жав -
на сво ји на са дијелом 1/1;

- к.ч. бр. 1494 зв. “Ха џи а ли ћа ра ван”, па шњак у по вр -
ши ни од 4800 м², упи са на у Зк. ул. бр. 111 КО Вла се ни ца,
др жав на сво ји на са дијелом 1/1;

-к.ч. бр. 1495/3 зв. “Ја во ров дол”, па шњак у по вр ши ни
од 2000 м², упи са на у Зк. ул. бр. 111 КО Вла се ни ца, др жав -
на сво ји на са дијелом 1/1, а по но вом пре мје ру све че ти ри
на ве де не пар це ле од но се се на к.ч. бр. 1461/14 зв. “Игри -
шта”, шу ма 2. кла се у по вр ши ни од 253 576 м², упи са на у
Пл. бр. 28/24 КО Гор њи За лу ко вик, по сјед ник ЈПШ “Шу ме
РС” а.д. Со ко лац, ШГ “Би рач” Вла се ни ца;

- к.ч. бр. 1489/45 зв. “Пут за Игри шта”, шу ма у по вр -
ши ни од 1850 м², упи са на у Зк. ул. бр. 88 КО Вла се ни ца,
др жав на сво ји на са дијелом 1/1;

- к.ч. бр. 1489/46 зв. “Пут за Игри шта”, шу ма у по вр -
ши ни од 4898 м², упи са на у Зк. ул. бр. 88 КО Вла се ни ца,
др жав на сво ји на са дијелом 1/1;

- к.ч. бр. 1495/2 зв. “Пут за Игри шта”, па шњак у по вр -
ши ни од 4750 м², упи са на у Зк. ул. бр. 111 КО Вла се ни ца,
др жав на сво ји на са дијелом 1/1, а по но вом пре мје ру све



три на ве де не пар це ле од но се се на к.ч. бр. 1461/15 зв.
“Игри шта”, шу ма 2. кла се у по вр ши ни од 11 498 м², упи са -
на у Пл. бр. 28/24 КО Гор њи За лу ко вик, по сјед ник ЈПШ
“Шу ме РС” а.д. Со ко лац, ШГ “Би рач” Вла се ни ца;

- к.ч. бр. 1489/47 зв. “Ја вор пла ни на”, шу ма у по вр ши -
ни од 27 436 м², др жав на сво ји на са дијелом 1/1, упи са на у
Зк. ул. бр. 88 КО Вла се ни ца, а по но вом пре мје ру од но си
се на к.ч. бр. 1461/21 зв. “Ли си на”, шу ма 2. кла се у по вр -
ши ни од 27 436 м², упи са на у Пл. бр. 28/24 КО Гор њи За -
лу ко вик, по сјед ник ЈПШ “Шу ме РС” а.д. Со ко лац, ШГ
“Би рач” Вла се ни ца.

II

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

Број: 04/1-012-2-2257/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1881

На осно ву чла на 113. став 1. тач ка г) За ко на о ви со ком
обра зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
73/10) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011.
го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НА МА ОД ЛУ КЕ О БРО ЈУ РЕ ДОВ НИХ 

СТУ ДЕ НА ТА КО ЈИ СЕ УПИ СУ ЈУ У ПР ВУ ГО ДИ НУ 

ПР ВОГ ЦИ КЛУ СА СТУ ДИ ЈА У АКА ДЕМ СКОЈ 

2011/12. ГО ДИ НИ НА ЈАВ НИМ ВИ СО КО ШКОЛ СКИМ

УСТА НО ВА МА

I

У Од лу ци о бро ју ре дов них сту де на та ко ји се упи су ју у
пр ву го ди ну пр вог ци клу са сту ди ја у ака дем ској 2011/12.
го ди ни на јав ним ви со ко школ ским уста но ва ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 35/11, 66/11 и 97/11) у тач -
ки II број: “5973” за мје њу је се бро јем: “5983”. 

У ис тој тач ки у под тач ки 1) број: “2978” за мје њу је се
бро јем: “2988” и број: “1802” за мје њу је се бро јем: “1812”.

II

У тач ки III Од лу ке При лог број 1. за мје њу је се но вим
При ло гом број 1, ко ји је са став ни дио ове од лу ке.

III

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

Број: 04/1-012-2-2247/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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1882

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 97. став 2. За ко на о шу ма ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 75/08), Вла да Ре пу бли ке
Срп ске, на сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  -
л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ ЗА ЗА КЉУ ЧЕ ЊЕ 
УГО ВО РА О ЗА МЈЕ НИ НЕ КРЕТ НИ НА - ШУ МЕ 

И ШУМ СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА У СВО ЈИ НИ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Да је се са гла сност за за кљу че ње Уго во ра о за мје ни
не крет ни на - шу ме и шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре пу -
бли ке Срп ске, из ме ђу Ми ни стар ства по љо при вре де, шу -
мар ства и во до при вре де и Љу бо ми ра (Јо ван) Јев ти ћа из
При је до ра.

2. Пред мет Уго во ра из чла на 1. овог рје ше ња су не крет -
ни не озна че не као к.ч. бр. 498/2, упи са на у Зк. ул. бр. 457
КО Оштра Лу ка и Лист не по крет но сти бр. 108/3, КО
Оштра Лу ка, у на ра ви шу ма 2. кла се зв. “Ље ти ште”, укуп -
не по вр ши не 4288 м², ко ја је у вла сни штву Љу бо ми ра (Јо -
ван) Јев ти ћа из При је до ра, и к.ч. бр. 60/06, упи са на у Зк.
ул. бр. 101, КО Бо жи ћи и Лист не по крет но сти бр. 101/1,
КО Бо жи ћи, у на ра ви шу ма 3. кла се зв. “Сто ни це”, по вр -
ши не 3653 м², ко ја је у вла сни штву Ре пу бли ке Срп ске.

3. Овла шћу је се ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де Ми ро слав Ми ло ва но вић да за кљу чи Уго вор
из тач ке 1. овог рје ше ња. 

4. За ду жу је се Пра во бра ни ла штво Ре пу бли ке Срп ске да
из вр ши укњи же ње пра ва вла сни штва на не крет ни ни к.ч.
бр. 498/2, упи са на у Зк. ул. бр. 457 КО Оштра Лу ка и Лист
не по крет но сти бр. 108/3, КО Оштра Лу ка, у на ра ви шу ма
2. кла се зв. “Ље ти ште”, укуп не по вр ши не 4288 м², у ко рист
Ре пу бли ке Срп ске.

5. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2307/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1883

На осно ву чла на 36. став 1. За ко на о ак ци за ма у БиХ
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 49/09) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КО ЛИ ЧИ НА ДИ ЗЕЛ ГО РИ ВА КО ЈЕ 
КО РИ СТИ ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО “ЈА ПРА” АД НО ВИ

ГРАД У ПРО ЦЕ СУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, за пе ри од 
од 1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не

1. При вред ном дру штву “Ја пра” АД Но ви Град утвр ђу -
ју се ко ли чи не од 906.650 ли та ра ди зел го ри ва за по тре бе
про из вод ње гип са, до ло ми та и ка ме на креч ња ка.

2. За ду жу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства да ово рје ше ње до ста ви Управ ном од бо ру Упра -
ве за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ, у свр ху осло ба ђа ња
при вред ног дру штва “Ја пра” АД Но ви Град од пла ћа ња пу -
та ри не на ко ли чи не ди зел го ри ва из прет ход не тач ке, у
скла ду са За ко ном о ак ци за ма БиХ.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2297/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1884
На осно ву чла на 36. став 1. За ко на о ак ци за ма у БиХ

(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 49/09) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КО ЛИ ЧИ НА ДИ ЗЕЛ ГО РИ ВА КО ЈЕ 
КО РИ СТИ ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО АД “БОК СИТ” 
МИ ЛИ ЋИ У ПРО ЦЕ СУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, за пе ри од 

од 1. ја ну ара 2012. до 31. де цем бра 2012. го ди не

1. При вред ном дру штву “Бок сит” АД Ми ли ћи утвр ђу -
ју се ко ли чи не од 4.492.000 ли та ра ди зел го ри ва за по тре бе
про из вод ње ру де бок си та и кварц ног пи је ска.
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2. За ду жу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства да ово рје ше ње до ста ви Управ ном од бо ру Упра -
ве за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ, у свр ху осло ба ђа ња
привредног дру штва АД “Боксит” Ми ли ћи од пла ћа ња пу -
та ри не на ко ли чи не ди зел го ри ва из прет ход не тач ке, у
скла ду са За ко ном о ак ци за ма БиХ.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2298/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1885

На осно ву чла на 36. став 1. За ко на о ак ци за ма у БиХ
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 49/09) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 12. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ КО ЛИ ЧИ НА ДИ ЗЕЛ ГО РИ ВА КО ЈЕ 
КО РИ СТИ ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО “РУД НИК БОК СИ ТА

СРЕ БРЕ НИ ЦА” АД СРЕ БРЕ НИ ЦА У ПРО ЦЕ СУ 

ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, за пе ри од од 1. ја ну а ра 2012. 
до 31. де цем бра 2012. го ди не

1. При вред ном дру штву “Руд ник бок си та Сре бре ни ца”
а.д. Сре бре ни ца утвр ђу ју се ко ли чи не од 1.299.000 ли та ра
ди зел го ри ва за по тре бе про из вод ње ру де и ја ло ви не.

2. За ду жу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке и
ру дар ства да ово рје ше ње до ста ви Управ ном од бо ру Упра ве
за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ, у свр ху осло ба ђа ња при-
вредног дру штва “Руд ник бок си та Сре бре ни ца” а.д. Сре бре -
ни ца од пла ћа ња пу та ри не на ко ли чи не ди зел го ри ва из
прет ход не тач ке, у скла ду са За ко ном о ак ци за ма БиХ.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2299/11 Предсједник
12. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1886

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то -
бра 2011. го ди не,   д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ РАД НЕ ГРУ ПЕ ЗА ИЗ РА ДУ ЗА КО НА 
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 

ИН ВЕ СТИ ЦИ О НИМ ФОН ДО ВИ МА

1. Име ну је се Рад на гру па за из ра ду За ко на о из мје на -
ма и до пу на ма За ко на о ин ве сти ци о ним фон до ви ма, у сље -
де ћем са ста ву:

1) Сње жа на Ру дић, Ми ни стар ство фи нан си ја, 

2) Ру жи ца Илић-Мо цо ња, Ми ни стар ство фи нан си ја, 

3) Ми о драг Јан дрић, Ко ми си ја за хар ти је од ври јед но -
сти Ре пу бли ке Срп ске, 

4) Ми ра Пот ко њак, Ко ми си ја за хар ти је од ври јед но сти
Ре пу бли ке Срп ске, 

5) Не вен ка Ле ро, Цен трал ни ре ги стар хар ти ја од ври -
јед но сти Ре пу бли ке Срп ске, 

6) Ми лан Бо жић, Ба ња луч ка бер за хар ти ја од ври јед но -
сти, 

7) Не над То мо вић, Дру штво за упра вља ње ин ве сти ци -
о ним фон до ви ма “Zep ter in vest”,

8) Дра га на Га ра ча, Дру штво за упра вља ње ин ве сти ци -
о ним фон до ви ма “БЛБ-ме наџ мент-ин вест”,

9) Бо рис Ка ча вен да, Удру же ње бер зан ских по сред ни ка
Ре пу бли ке Срп ске.

2. За ко ор ди на то ра Рад не гру пе име ну је се Ру жи ца
Илић-Мо цо ња.

3. За да так Рад не гру пе је:

- да при пре ми При је длог за ко на о из мје на ма и до пу на -
ма За ко на о ин ве сти ци о ним фон до ви ма, 

- да пред ло жи си стем ско рје ше ње у ци љу постепенe
тран сфор ма ци је за тво ре них ин ве сти ци о них фон до ва ко ји
по слу ју на тр жи шту Ре пу бли ке Срп ске.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 04/1-012-2-2262/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1887

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то -
бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ РАД НЕ ГРУ ПЕ ЗА РЈЕ ША ВА ЊЕ 
СПОР НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ У ВЕ ЗИ СА ОБЈЕК ТОМ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У БИ ЈЕ ЉИ НИ

1. Име ну је се Рад на гру па за рје ша ва ње спор не си ту а -
ци је у ве зи са објек том Ре пу бли ке Срп ске у Би је љи ни, у
сље де ћем са ста ву:

1) Бран ки ца Гра хо вац, Ми ни стар ство фи нан си ја,

2) Ми ла дин Га ћа но вић, Ми ни стар ство за про стор но
уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,

3) Ми лан Ра дуј ко, Пра во бра ни ла штво Ре пу бли ке Срп -
ске, замје ник пра во бра ни о ца у Би је љи ни,

4) Алек сан дар Де у рић, Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске
и имо вин ско-прав не по сло ве,

5) Го ран Ми ло је вић, Ре пу блич ки за вод за за шти ту кул -
тур но-исто риј ског и при род ног на сље ђа.

2. За да так Рад не гру пе је да из вр ши ана ли зу до ку мен -
та ци је у ве зи са објек том ко ји је дијелом из гра ђен на зе -
мљи шту Меџ ли са ислам ске вјер ске за јед ни це у Би је љи ни,
а у ве зи са од лу ком Ко ми си је за за шти ту на ци о нал них спо -
ме ни ка БиХ о про гла ше њу “мје ста и оста та ка Атик џа ми је
у Би је љи ни са ха ре мом и тур бе том” на ци о нал ним спо ме -
ни ком БиХ са освр том на за кон ску ре гу ла ти ву из те обла -
сти, те да Вла ди Ре пу бли ке Срп ске до ста ви ин фор ма ци ју
ка ко би Вла да утвр ди ла ста во ве о овим пи та њи ма.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2232/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1888

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то -
бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ИЗ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У
ПРО ЈЕКТ НИ КО ОР ДИ НА ЦИ О НИ ОД БОР НА ПРО ЈЕК ТУ

ПО ДР ШКЕ МРЕ ЖА МА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 
И ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

1. У Про јект ни ко ор ди на ци о ни од бор на Про јек ту по -
др шке мре жа ма со ци јал не за шти те и за по шља ва ња из Ре -
пу бли ке Срп ске име ну ју се сље де ћи чла но ви:
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1) Че до Ко ва че вић, по моћ ник ми ни стра ра да и бо рач ко-
ин ва лид ске за шти те, за ре сор ра да, 

2) Ду шко Ми лу но вић, по моћ ник ми ни стра ра да и бо -
рач ко-ин ва лид ске за шти те, за ре сор бо рач ко-ин ва лид ске
за шти те и 

3) Љу бо Ле пир, по моћ ник ми ни стра здра вља и со ци јал -
не за шти те, за ре сор со ци јал не за шти те.

2. Чла но ви Про јект ног ко ор ди на ци о ног од бо ра из тач -
ке 1. овог рје ше ња ду жни су у свом ра ду да се при др жа ва -
ју Ко дек са по на ша ња име но ва них пред став ни ка из Ре пу -
бли ке Срп ске у рад ним ти је ли ма за из ра ду за ко на, дру гих
про пи са и про је ка та на ни воу Бо сне и Хер це го ви не (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 53/08) и да сво је
ак тив но сти усмје ре на про јект ни за да так.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2237/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1889

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 9. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), Од лу ке о рас пи си ва њу
Јав ног кон кур са за из бор и име но ва ње ди рек то ра Јав не
уста но ве “Спо мен-под руч је До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду -
би ца - До ња Гра ди на (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 68/11) и Од лу ке о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма за
избор и име но ва ње ди рек то ра Јав не уста но ве “Спо мен-
под руч је До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду би ца - До ња Гра ди на
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/11), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди -
не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ИЗ БОР И 
ИМЕ НО ВА ЊЕ ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ 

“СПО МЕН-ПОД РУЧ ЈЕ ДО ЊА ГРА ДИ НА” КО ЗАР СКА 
ДУ БИ ЦА - ДО ЊА ГРА ДИ НА

1. Име ну је се Ко ми си ја за из бор и име но ва ње ди рек то -
ра Јав не уста но ве “Спо мен-под руч је До ња Гра ди на” Ко -
зар ска Ду би ца - До ња Гра ди на, у сље де ћем са ста ву:

1) Ве сна Јан ко вић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре,

2) Вје че слав Ми љић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту -
ре,

3) Ди на Зо рић - Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре,

4) Ми ли ца Ра дој чић - Му зеј Ре пу бли ке Срп ске,

5) Дра го Тр ни нић - Му зеј Ре пу бли ке Срп ске.

2. За да так Ко ми си је из тач ке 1. овог рје ше ња је да ра -
змо три при спје ле при ја ве на Кон курс, са чи ни ли сту кан ди -
да та ко ји ис пу ња ва ју кри те ри јуме за име но ва ње, оба ви ин -
тер вју са кан ди да ти ма и пред ло жи ли сту кан ди да та Вла ди
на раз ма тра ње и до но ше ње ко нач не од лу ке.

3. Ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве, за по тре бе Ко -
ми си је, оба вља ће Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2278/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1890

На осно ву чла на 16. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди не,
д о н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 

СО ЦИ ЈАЛ НО-ГЕ РИ ЈА ТРИЈ СКОГ ЦЕН ТРА 

У БА ЊОЈ ЛУ ЦИ

1. Ра зр је ша ва ју се чла но ви Управ ног од бо ра Со ци јал -
но-ге ри ја триј ског цен тра у Ба њој Лу ци, због ис те ка ман да -
та, и то:

1) Хел дић (Мир сад) Еди на,

2) Илић (Слав ко) Ми о драг, 

3) Ми ли шић (Сло бо дан) Мир ја на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2249/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1891

На осно ву чла на 16. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на
4. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03) и
чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди не,
д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 

СО ЦИ ЈАЛ НО-ГЕ РИ ЈА ТРИЈ СКОГ ЦЕН ТРА 

У БА ЊОЈ ЛУ ЦИ

1. Име ну ју се чла но ви Управ ног од бо ра Со ци јал но-ге -
ри ја триј ског цен тра у Ба њој Лу ци, на пе ри од од два мје се -
ца, у ни же на ве де ном са ста ву:

1) Хел дић (Мир сад) Еди на,

2) Илић (Слав ко) Ми о драг,

3) Ми ли шић (Сло бо дан) Мир ја на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2248/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1892

На осно ву чла на 16. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди не,
д о н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ДО МА

ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ И СТА РА ЛИ ЦА У ПРИ ЈЕ ДО РУ

1. Ра зр је ша ва ју се чла но ви Управ ног од бо ра До ма за
пен зи о не ре и ста ра ли ца у При је до ру, име но ва ни на пе ри -
од од два мје се ца, и то:

1) Ми јић (Бран ко) Ве сна,

2) Ер цег (Ва со) Гор да на, 

3) Тин тор (Сло бо дан) Де ја на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2250/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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1893

На осно ву чла на 16. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на
4. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03) и
чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди не,
д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ДО МА
ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ И СТА РА ЛИ ЦА У ПРИ ЈЕ ДО РУ

1. Име ну ју се чла но ви Управ ног од бо ра До ма за пен зи -
о не ре и ста ра ли ца у При је до ру, на пе ри од од два мје се ца,
у са ста ву:

1) Ми јић (Бран ко) Ве сна,

2) Ер цег (Ва со) Гор да на, 

3) Тин тор (Сло бо дан) Де ја на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2251/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1894

На осно ву чла на 16. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди не,
д о н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 
ДЈЕ ЧИ ЈЕГ ДО МА “РА ДА ВРА ЊЕ ШЕ ВИЋ” БА ЊА ЛУ КА

1. Ра зр је ша ва ју се чла но ви Управ ног од бо ра Дје чи јег
до ма “Ра да Вра ње ше вић” Ба ња Лу ка, због ис те ка ман да та,
и то:

1) Кр ња јић (Сте во) Љу бан,

2) Шљи вар (Вид) Бо жа на, 

3) Шми тран-Ђу рић (Ђу ро) Ан ка.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2252/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1895

На осно ву чла на 16. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на
4. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03) и
чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди не,
д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 
ДЈЕ ЧИ ЈЕГ ДО МА “РА ДА ВРА ЊЕ ШЕ ВИЋ” БА ЊА ЛУ КА

1. Име ну ју се чла но ви Управ ног од бо ра Дје чи јег до ма
“Ра да Вра ње ше вић” Ба ња Лу ка, на пе ри од од два мје се ца,
у са ста ву:

1) Кр ња јић (Сте во) Љу бан,

2) Шљи вар (Вид) Бо жа на, 

3) Шми тран-Ђу рић (Ђу ро) Ан ка.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2253/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 18. ст. 2. и 3. За ко на о си сте му јав них
слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
68/07), чла на 12. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03) и чла на 43. став 6. За ко на о
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 6. ок то бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ДИ РЕК ТО РА ДО МА ЗА ДЈЕ ЦУ 

И ОМЛА ДИ НУ ОМЕ ТЕ НУ У РАЗ ВО ЈУ ПРИ ЈЕ ДОР

1. Дри нић (Здрав ка) Рај ко, ди пло ми ра ни еко но ми ста,
име ну је се за ди рек то ра До ма за дје цу и омла ди ну оме те ну
у раз во ју При је дор.

2. Име но ва ње се вр ши на пе ри од од че ти ри го ди не.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2254/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 42. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 6. ок то бра 2011. го ди -
не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВД ДИ РЕК ТО РА РЕ ПУ БЛИЧ КОГ 

ЗА ВО ДА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ И МЕ ТРО ЛО ГИ ЈУ

1. Ни ко ла Ђу кић, дипл. инг. ру дар ства, по ста вља се за
в.д. ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за стан дар ди за ци ју и
ме тро ло ги ју, на пе ри од до 90 да на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2264/11 Предсједник
6. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 11. За ко на о по сре до ва њу у за по шља -
ва њу и пра ви ма за ври је ме не за по сле но сти (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 30/10), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 12. За ко на о ми ни -
стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
41/03), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 20. ок то -
бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЈУ “ЗА ВО Д 

ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ”

1. Мил ко Чо ла ко вић, дипл. прав ник из Ру дог, име ну је
се за ди рек то ра ЈУ “За во д за за по шља ва ње Ре пу бли ке Срп -
ске”, на пе ри од од (4) че ти ри го ди не.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2361/11 Предсједник
20. октобра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 12. став 2. За ко на о Ин ве сти ци о но-
развој ној бан ци Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, брoj 56/06), чла на 8. За ко на о Фон ду за раз -
вој и за по шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 56/06), чла на 14. Ста ту та Ин ве сти -
ци о но-раз вој не бан ке Ре пу бли ке Срп ске (број: 04/1-012-
2285/06, од 26. ок то бра 2006. го ди не, број: 04/1-012-2694/08,
од 13. но вем бра 2008. го ди не и број: 04/1-012-1581/11, од 13.
ју ла 2011. го ди не), у скла ду са Стра те ги јом Ин ве сти ци о но-
раз вој не бан ке Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка, Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, у функ ци ји Скуп шти не Ин ве сти ци о но-раз -
вој не бан ке Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка, на сјед ни ци од
29. сеп тем бра 2011. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

П РА  В И  Л А

O ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИ ЛА ПЛА СМА НА
СРЕД СТА ВА ПО КРЕ ДИТ НИМ ЛИ НИ ЈА МА 

И ЗАЈ МО ВИ МА

Члан 1.

У Пра ви ли ма пла сма на сред ста ва по кре дит ним ли ни -
ја ма и зај мо ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 59/11 и 65/11) у чла ну 4. став (3) у та бе ли, ко ло на: “Ко -
ри сни ци”, у дру гом ре ду иза ри је чи: “Ре ги стар по љо при -
вред них га здин ста ва код АПИФ-а” до да ју се ри је чи: “и за
ли ца ко ја су упи са на у Ре ги стар по љо при вред них га здин -
ста ва на под руч ју Брч ко Ди стрик та Бо сне и Хер це го ви не”,
а у ис тој ко ло ни у тре ћем ре ду иза ри је чи: “Ре ги стар по љо -
при вред них га здин ста ва код АПИФ-а” до да ју се ри је чи: “и
за прав на ли ца и пред у зет ни ке ко ји су упи са ни у Ре ги стар
по љо при вред них га здин ста ва на под руч ју Брч ко Ди стрик -
та Бо сне и Хер це го ви не”.

Члан 2.

У чла ну 5. у ст. (2) и (3) иза ри је чи: “на те ри то ри ји Ре -
пу бли ке Срп ске” до да ју се ри је чи: “и Брч ко Ди стрик та Бо -
сне и Хер це го ви не”. 

Члан 3.

У чла ну 13. став (2) ри је чи: “нај ка сни је два рад на да на
до до спи је ћа” за мје њу ју се ри је чи ма: “нај ка сни је пет на ест
да на од да на до спи је ћа и то ва жи и за већ ра ни је уго во ре -
не зај мо ве”. 

Члан 4.

У чла ну 19. став (2) ри је чи: “не мо же би ти ве ћи од
1.400.000 КМ за пред у зе ћа” за мје њу ју се ри је чи ма: “не мо -
же би ти ве ћи од 3.500.000 КМ за пред у зе ћа”. 

У истом чла ну став (3) иза ри је чи: “тр жи шту” за пе та се
за мје њу је тач ком, а ри је чи: “гдје мак си ма лан из нос обрт них
сред ста ва не мо же би ти ве ћи од 2.100.000 КМ” бри шу се.

Члан 5.

У чла ну 26. став (1) иза ри је чи: “ва же ћа на дан под но -
ше ња за хтје ва” до да ју се ри је чи:

“На за хтје ве за одо бре ње зај мо ва не за по сле них де мо -
би ли са них бо ра ца ВРС о ко ји ма ни је од лу чи ва но при је
сту па ња на сна гу ових пра ви ла при мје њи ва ће се Пра ви ла
ва же ћа на дан под но ше ња за хтје ва, од но сно ова пра ви ла
ако су по вољ ни ја за ко ри сни ка зај ма.”. 

Члан 6.

Овла шћу је се Ин ве сти ци о но-раз вој на бан ка Ре пу бли ке
Срп ске да утвр ди пре чић шен текст Пра ви ла пла сма на
сред ста ва по кре дит ним ли ни ја ма и зај мо ви ма, у ро ку од
15 да на од да на сту па ња на сна гу ових пра ви ла и исти обја -
ви у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 7.

Ова пра ви ла сту па ју на сна гу на ред ног да на од да на
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2266/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Скупштине,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 207. За ко на о оп штем управ ном по -
ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 13/02,
87/07 и 50/10), ге не рал ни се кре тар Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске  д о н о с и

З А  К Љ У  Ч А К

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ
број: 04/1-012-2-2100/11, од 15. сеп тем бра 2011. го ди не 
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 97/11)

1. У Од лу ци број: 04/1-012-2-2100/11, од 15. сеп тем бра
2011. го ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
97/11), у тач ки I под тач ка 1. Од лу ке, умје сто бро ја: “2475”
тре ба да сто ји број: “2868” и умје сто да ту ма: “23. ок то бар
2008. го ди не” тре ба да сто ји да тум: “11. де цем бар 2008. го -
ди не”.

Број: 04/1.3.1-4667/11 Генерални
13. октобра 2011. године секретар,
Бања Лука Владо Благојевић, с.р.

Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку 
Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 23. став 1. али не ја 5. За ко на о елек -
трич ној енер ги ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), чла на 18. став 1. Ста ту та Ре -
гу ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске - Пре -
чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 6/10), чла на 33. став 1. тач ка д) По слов ни ка о ра ду Ре -
гу ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/10) и чла на 68.
ст. 1. и 2. Пра вил ни ка о из да ва њу до зво ла (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 39/10), Ре гу ла тор на ко ми си -
ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске, на 32. ре дов ној сјед ни -
ци, одр жа ној 28. септембра 2011. го ди не у Тре би њу,
д о н и  ј е  л а  ј е

З А  К Љ У  Ч А К

О ПО КРЕ ТА ЊУ ПО СТУП КА ОД У ЗИ МА ЊА ДО ЗВО ЛЕ 
ЗА OБАВЉАЊЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ТР ГО ВИ НЕ И 

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА ЕЛЕК ТРИЧ НОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ 
НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ БиХ ПРЕД У ЗЕ ЋУ 

“ЛТС” ДОО БА ЊА ЛУ КА

I

По кре ће се по сту пак од у зи ма ња До зво ле за oбављање
дје лат но сти тр го ви не и снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги -
јом на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не из да те Рје ше њем
Ре гу ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске,
број: 01-1019-10/10, од 25. марта 2010. го ди не, пред у зе ћу
“ЛТС” д.о.о. Ба ња Лу ка.

II

О по кре та њу по ступ ка од у зи ма ња До зво ле из тач ке I
овог за кључ ка Регулаторнa ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу -
бли ке Срп ске об ја вљу је Оба вје ште ње за јав ност у јед ним
днев ним но ви на ма, огла сној та бли и ин тер нет стра ни ци
Ре гу ла тор не ко ми си је.

За ин те ре со ва на ли ца мо гу до ста ви ти сво је ко мен та ре у
пи са ној фор ми у ве зи са по кре та њем по ступ ка из тач ке I
овог за кључ ка, нај ка сни је у ро ку од осам да на од да на обја -
вљи ва ња за кључ ка у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке
Срп ске”.

III

Овај за кљу чак сту па на сна гу да ном до но ше ња и об ја -
ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, на
огла сној та бли и ин тер нет стра ни ци Ре гу ла тор не ко ми си је.

О б р а  з л о  ж е  њ е

Пред у зе ће “ЛТС” д.о.о. Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: ко -
ри сник до зво ле) је ко ри сник до зво ле за оба вља ње дје лат -
но сти тр го ви не и снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги јом на
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те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не на осно ву Рје ше ња Ре гу -
ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске (у да -
љем тек сту: Ре гу ла тор на ко ми си ја), број: 01-1019-10/10, од
25. марта 2010. го ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 87/09).

Од ред ба ма чла на 68. став 3. Пра вил ни ка о из да ва њу
до зво ла (у да љем тек сту: Пра вил ник) про пи са ни су слу ча -
је ви ка да се ко ри сни ку до зво ле мо же од у зе ти до зво ла. Ме -
ђу овим раз ло зи ма су и раз ло зи из тач ке а) “ако ко ри сник
не по шту је усло ве и ро ко ве про пи са не до зво лом”, тач ке г)
“ако ко ри сник до зво ле не пру жа Ре гу ла тор ној ко ми си ји
зах ти је ва не ин фор ма ци је и по дат ке у пе ри о ду ва же ња до -
зво ле нео п ход не за оба вља ње по сло ва из над ле жно сти Ре -
гу ла тор не ко ми си је” и тач ке з) “ако ко ри сник до зво ле не
пла ћа уред но ре гу ла тор ну на кна ду”.

Ре гу ла тор на ко ми си ја вр ше њем за ко ном про пи са них
над ле жно сти уста но ви ла је да ко ри сник до зво ле у пе ри о ду
ва же ња ове до зво ле ни је из вр ша вао оба ве зу до ста вља ња
по да та ка и ин фор ма ци ја Ре гу ла тор ној ко ми си ји, про пи са ну
од ред бом чла на 31. став 2. и члана 107. став 1. За ко на о
елек трич ној енер ги ји, ни ти је по што вао усло ве из да те до -
зво ле, а по себ но усло ве до зво ле из тач ке 6.1. - “При др жа -
ва ње за ко на и про пи са”, тач ке 6.9. - “Фи нан сиј ске оба ве зе
ко ри сни ка до зво ле”, тач ке 6.10. - “Из вје шта ва ње Ре гу ла -
тор не ко ми си је”, тач ке 6.13. - “За бра на на пу шта ња или
измје на оба вља ња дје лат но сти”, тач ке 6.14. - “Рад ни про -
стор” и тач ке 6.17. “Ре гу ла тор на на кна да”.

Ко ри сник до зво ле ни је оба вљао дје лат ност за ко ју му је
из да та до зво ла, ни ти је пре ма из вје шта ји ма Не за ви сног
опе ра то ра си сте ма ко ји су до ста вља ни Ре гу ла тор ној ко ми -
си ји имао тран сак ци ја у ве зи са оба вља њем дје лат но сти за
ко ју је из да та до зво ла. Уви дом у еви ден ци ју Ре гу ла тор не
ко ми си је, утвр ђе но је да ко ри сник до зво ле од мо мен та
изда ва ња до зво ле ни је до ста вљао из вје шта је у ве зи са оба -
вља њем дје лат но сти тр го ви не и снаб ди је ва ња елек трич -
ном енер ги јом на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не, чи ме је
из вр шио по вре ду од ред бе чла на 13. Пра вил ни ка о из вје -
шта ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
70/10), ни ти је пла ћао ре гу ла тор ну на кна ду у пе ри о ду ко -
ри шће ња до зво ле.

Регулатoрна ко ми си ја је пред став ни ку до зво ле, у скла -
ду са чла ном 68. став 4. Пра вил ни ка о из да ва њу до зво ла,
упу ти ла опо ме не у пи са ној фор ми, због не ис пу ња ва ња на -
при јед на ве де них оба ве за про пи са них за ко ном и усло ви ма
до зво ле, на адре су ко ју је ко ри сник до зво ле на вео у за хтје -
ву за из да ва ње до зво ле. Ре гу ла тор на ко ми си ја је оба ви је -
ште на да до ста вља ње ни је из вр ше но.

Има ју ћи у ви ду да су се сте кли усло ви за од у зи ма ње
до зво ле за оба вља ње дје лат но сти тр го ви не и снаб ди је ва ња
елек трич ном енер ги јом на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви -
не, ко ри сни ку до зво ле “ЛТС” д.о.о. Ба ња Лу ка про пи са ни
од ред бом чла на 68. став 3. т. а), б), г) и з) Пра вил ни ка, Ре -
гу ла тор на ко ми си ја је, на осно ву од ред бе чла на 23. став 1.
али не ја 5. За ко на о елек трич ној енер ги ји и од ред бе чла на
68. ст. 1. и 2. Пра вил ни ка, од лу чи ла као у дис по зи ти ву овог
за кључ ка.

С об зи ром да Ре гу ла тор на ко ми си ја у овом слу ча ју
распо ла же са до вољ но чи ње ни ца и по да та ка на осно ву ко -
јих се мо же утвр ди ти ста ње ства ри и без по себ ног са слу -
ша ња ко ри сни ка до зво ле са ко јим се не мо же оства ри ти ко -
му ни ка ци ја, овај по сту пак ће се спро ве сти без одр жа ва ња
јав не рас пра ве у скла ду са од ред бом чла на 70. став 2. Пра -
вил ни ка о из да ва њу до зво ла.

Број: Р-32-521-111/11
28. сеп тем бра 2011. го ди не Пред сјед ник,
Тре би ње Ми лен ко Чо ко ри ло, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у Ви је ћу од пет су ди ја, у
пред ме ту број АП 3578/08, рје ша ва ју ћи апе ла ци ју И. С., на осно -
ву чла на VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, чла на 59. став 2.
али не ја 2., чла на 61. ст. 1. и 2. и чла на 76. став 2. Пра ви ла Устав -
ног су да Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник Бо сне и Хер -
це го ви не”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у са ста ву:

- Ми о драг Си мо вић, пред сјед ник,

- Ва ле ри ја Га лић, пот пред сјед ни ца,

- Се а да Па ла врић, пот пред сјед ни ца,

- Ма то Та дић, су ди ја и

- Мир сад Ће ман, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 21. ју ла 2011. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У

О ДО ПУ СТИ ВО СТИ И МЕ РИ ТУ МУ

Усва ја се апе ла ци ја И. С.

Утвр ђу је се по вре да пра ва на пра вич но су ђе ње из члана II/3е)
Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци -
је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да због не до но ше -
ња од лу ке у ра зум ном ро ку у по ступ ку ко ји се во дио пред Основ -
ним су дом у Ба њој Лу ци под бро јем 71 0 П 049459 05 П.

На ла же се Вр хов ном су ду Ре пу бли ке Срп ске да по хит ном по -
ступ ку до не се од лу ку у пред ме ту број 71 0 П 049459 10 Рев, у
скла ду са чла ном II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла ном 6.
став 1. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них
сло бо да.

На ла же се Вла ди Ре пу бли ке Срп ске да апе лан ту И.С., у скла -
ду са чла ном 76. став 2. Пра ви ла Устав ног су да Бо сне и Хер це го -
ви не, у ро ку од три мје се ца од да на до ста вља ња ове од лу ке, ис пла -
ти из нос од 450,00 КМ на име на кна де не ма те ри јал не ште те због
не до но ше ња од лу ке у ра зум ном ро ку.

На ла же се Вр хов ном су ду Ре пу бли ке Срп ске и Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске да, у скла ду са чла ном 74. став 5. Пра ви ла Устав ног
су да Бо сне и Хер це го ви не, у ро ку од три мје се ца од да на до ста -
вља ња ове од лу ке оба ви је сте Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не о
пред у зе тим мје ра ма с ци љем из вр ше ња ове од лу ке.

Од лу ку об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним но ви на ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и у “Слу жбе ном гла сни -
ку Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го ви не”.

О б р а  з л о  ж е  њ е

I - Увод

1. И. С. (у даљем тек сту: апе лант) из Би ха ћа, ко јег за сту па Са -
фе та Али ја гић, адво кат из Би ха ћа, под нио је 12. но вем бра 2008. го -
ди не апе ла ци ју Устав ном су ду Бо сне и Хер це го ви не (у даљем тек -
сту: Устав ни суд) због не до но ше ња од лу ке у ра зум ном ро ку у
пред ме ту Основ ног су да у Ба њој Лу ци (у даљем тек сту: Основ ни
суд) број 71 0 П 049459 05 П (пр во бит но еви ден ти ран под бро јем
071-0-П-06-002262/06 и П-2262/06).

II - По сту пак пред Устав ним су дом

2. На осно ву чла на 22. став 1. Пра ви ла Устав ног су да, од
Основ ног су да за тра же но је 18. фе бру а ра 2009. го ди не да до ста ви
од го вор на апе ла ци ју. Осим то га, од Основ ног су да је за тра же но 6.
ма ја 2009, 27. ма ја и 5. ок то бра 2010. го ди не да до ста ви на увид
спис број П-2262/06. Та ко ђе, од Основ ног и Вр хов ног су да Ре пу -
бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Вр хов ни суд) за тра же но је 11. ма ја
2011. го ди не да оба ви је сте Устав ни суд о тре нут ној фа зи пред мет -
ног по ступ ка.

3. Основ ни суд је до ста вио од го вор 27. мар та 2009. и 7. ју на
2010. го ди не, а ко пи ју спи са 21. ма ја 2009. и 13. ок то бра 2010. го -
ди не. Основ ни и Вр хов ни суд су до ста ви ли тра же не ин фор ма ци је
30. ма ја 2011. го ди не.

4. На осно ву чла на 26. став 2. Пра ви ла Устав ног су да, од го вор
Основ ног су да до ста вљен је апе лан ту 10. апри ла 2009. го ди не.

III - Чи ње нич но ста ње

5. Чи ње ни це пред ме та ко је про из и ла зе из апе лан то вих на во да
и до ку ме на та пре до че них Устав ном су ду мо гу да се су ми ра ју на
сље де ћи на чин.

6. Апе лант и Е.М. (у даљем тек сту: дру го ту жи лац) су 21. но -
вем бра 2006. го ди не под ни је ли ту жбу Основ ном су ду про тив В. С.
(у даљем тек сту: ту же ни) ра ди ис пла те - вра ћа ња зај ма у из но су од
25.974,00 КМ и спо ред них по тра жи ва ња.

7. До пи сом од 1. ју на 2007. го ди не Основ ни суд је ту же ном до -
ста вио ту жбу на од го вор. Ту же ни је ово пи сме но при мио 8. ју на
2007. го ди не, али у за кон ском ро ку од 30 да на ни је дао од го вор на
ту жбу.

8. Апе лант је у ме ђу вре ме ну 29. апри ла 2008. го ди не Ми ни -
стар ству прав де Ре пу бли ке Срп ске по слао ур ген ци ју за рје ша ва ње
ње го вог пред ме та у ко јој је ис та као да је већ у два на вра та ур ги -
рао (30. ав гу ста 2007. и 23. ја ну а ра 2008. го ди не) за ка зи ва ње ро чи -
шта код “ре фе рент ног су ди је и пред сјед ни ка су да”, те у ко јој је
иста као да у при ло гу до ста вља ко пи је на ве де них ур ген ци ја.
Основ ни суд је 14. ма ја 2008. го ди не Ми ни стар ству прав де Ре пу -
бли ке Срп ске по слао од го вор по во дом (пред став ке) апе лан то ве
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до ста вље не ур ген ци је.

9. На кон то га, Основ ни суд је одр жао при прем но ро чи ште 9.
ју ла 2009. го ди не и глав ну рас пра ву 3. но вем бра 2009. го ди не.

10. Основ ни суд је до нио Пре су ду број 71 0 П 049459 05 П од
3. де цем бра 2009. го ди не ко јом је у ци је ло сти усво јио по ста вље ни
ту жбе ни за хтјев и оба ве зао ту же ног да апе лан ту и дру го ту жи о цу
со ли дар но ис пла ти из нос бли же на ве ден у пре су ди са за кон ским
за те зним ка ма та ма и тро шко ви ма по ступ ка. У обра зло же њу пре су -
де Основ ни суд је на вео да је утвр дио да су 21. ок то бра 2004. го -
ди не апе лант и дру го ту жи лац као зај мо дав ци са ту же ним као зај -
мо прим цем за кљу чи ли уго вор о зај му нов ча них сред ста ва - ста ре
де ви зне штед ње, у укуп ном из но су од 19.726,00 евра. На ве де но је
да се ту же ни оба ве зао да ће вра ти ти из нос од 15.780,00 евра, од -
но сно 80% од из но са при мље ног зај ма у 16 јед на ких тро мје сеч них
ра та (за кључ но са ок то бром 2008. го ди не). Да ље је на ве де но да је
ту же ни вра тио дру го ту жи о цу из нос од 2.460,00 евра, те да је остао
ду жан 13.320,00 евра, од но сно у ври је ме пре су ђе ња про тив ври јед -
ност од 25.974,00 КМ.

11. Основ ни суд је на вео да је од ред бом чла на 124. За ко на о
обли га ци о ним од но си ма (у даљем тек сту: ЗОО) про пи са но да, кад
јед на стра на не ис пу ни сво ју оба ве зу, дру га стра на мо же да зах ти је -
ва ис пу ње ње оба ве зе, или да рас ки не уго вор, те да је чла ном 262.
ЗОО про пи са но да је по вје ри лац у обли га ци о ном од но су овла шћен
да од ду жни ка тра жи ис пу ње ње оба ве зе, а да је ду жник ду жан да
ис пу ни она ко ка ко она гла си. Сли је дом на ве де них за кон ских од ред -
би, Основ ни суд је ис та као да су апе лант и дру го ту жи лац до ка за ли
основ и ви си ну ду га због че га је усво јио ту жбе ни за хтјев.

12. Ту же ни је про тив пре су де Основ ног су да под нио жал бу ко -
ју је Основ ни суд до ста вио на од го вор апе лан ту и дру го ту жи о цу,
те је на кон при је ма од го во ра на жал бу пред мет про сли је дио Окру -
жном су ду на рје ша ва ње.

13. Окру жни суд је до нио Пре су ду број 71 0П 049459 10 Гж од
27. ма ја 2010. го ди не ко јом је жал бу ту же ног дје ли мич но ува жио
и пре су ду Основ ног су да пре и на чио на на чин да је оба ве зао ту же -
ног да апе лан ту ис пла ти из нос од 27.974,00 КМ са за кон ском за те -
зном ка ма том и тро шко ви ма по ступ ка. Осим то га, Окру жни суд је
од био за хтјев дру го ту жи о ца, јер је утвр дио да је Основ ни суд на
пра вил но утвр ђе но чи ње нич но ста ње по гре шно при ми је нио ма те -
ри јал но пра во. У обра зло же њу пре су де Окру жни суд је на вео да из
ста ња спи са про из и ла зи да су дру го ту жи лац и ту же ни за кљу чи ли
уго вор о зај му нов ча них сред ста ва - ста ре де ви зне штед ње чи ји је
соп стве ник апе лант и да је дру го ту жи лац по сту пао као апе лан тов
пу но моћ ник, тј. у ње го во име и за ње гов ра чун. На ве де но је да су
оба ту жи о ца по ста ви ла ту жбе ни за хтјев пре ма ту же ном у овом
спо ру, као да се ра ди о со ли дар ним по вје ри о ци ма и да њи хо ви ме -
ђу соб ни од но си ни су спор ни. Да ље је на ве де но да је при ли ком за -
кљу че ња уго во ра о зај му апе лант на сту пао као соп стве ник ста ре
де ви зне штед ње, а дру го ту жи лац као ње гов пу но моћ ник. Због те
чи ње ни це, Окру жни суд је пр во сте пе ну пре су ду пре и на чио и од -
био ту жбе ни за хтјев дру го ту жи о ца као нео сно ван.

14. Окру жни суд је до нио Рје ше ње број 71 0 П 049459 10 Гж
од 25. ав гу ста 2010. го ди не ко јим је ис пра вио став I из ре ке Пре су -
де број 71 0 П 049459 10 Гж од 27. ма ја 2010. го ди не, та ко да умје -
сто из но са од 27.974,00 КМ тре ба да сто ји 25.974,00 КМ.

15. Про тив до не се не пре су де ту же ни је из ја вио ре ви зи ју 21.
ју ла 2010. го ди не. Основ ни суд је из ја вље ну ре ви зи ју по слао апе -
лан то вом пу но моћ ни ку ра ди да ва ња од го во ра, али је при ли ком по -
ку ша ја пр ве до ста ве на по врат ни ци на зна че но да је апе лан тов пу -
но моћ ник “от пу то вао”. Основ ни суд је за тим 21. ок то бра 2010. го -
ди не до ста вио апе лан ту из ја вље ну ре ви зи ју.

16. Основ ни суд је пред мет ни спис до ста вио Вр хов ном су ду 7.
де цем бра 2010. го ди не. Пред мет је у Вр хов ном су ду еви ден ти ран
под бро јем 71 0 П 049459 10 Рев. Пре ма ста њу спи са, Вр хов ни суд
још уви јек ни је до нио од лу ку о из ја вље ној ре ви зи ји.

IV - Апе ла ци ја

а) На во ди из апе ла ци је

17. Апе лант се жа ли на по вре ду пра ва на “су ђе ње у ра зум ном
ро ку” из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 6. став
1. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло -
бо да (у даљем тек сту: Европ ска кон вен ци ја). Апе лант на во ди да
Основ ни суд до под но ше ња апе ла ци је ни је за ка зао при прем но ро -
чи ште, ни ти да је ту же ном до ста вио ту жбу на од го вор, а ни је ни
од го во рио на ње го ве ур ген ци је. Апе лант тра жи од Устав ног су да
да на ло жи Основ ном су ду да пред мет од мах узме у рад, да до ста -
ви ту жбу ту же ном на од го вор и за ка же при прем но ро чи ште. Осим
то га, апе лант тра жи да Устав ни суд на ло жи ФБиХ “да му ис пла ти
из нос од 1.000,00 КМ на име не ма те ри јал не ште те због не до но ше -
ња од лу ке у ра зум ном ро ку”.

b) Од го вор на апе ла ци ју

18. Основ ни суд је у до ста вље ном од го во ру ис та као да пред -
ме те ра ди по хро но ло ги ји и да је, с об зи ром на то да је у Основ -
ном су ду са чи њен про грам ра да по “ста рим” пред ме ти ма, кон крет -

ном пред ме ту, ко ји по при ро ди ни је хи тан, дат при о ри тет, а све
ува жа ва ју ћи апе лан то ве ур ген ци је.

19. Вр хов ни суд је на вео да не мо же да се из ја сни ка да ће
пред мет би ти окон чан с об зи ром на то да се у кон крет ном слу ча ју
не ра ди о спо ру ко ји је хит не при ро де, те да је ту жба под не се на
2006. го ди не. Та ко ђе, Вр хов ни суд је на вео да су тре нут но у ра ду
пред ме ти ко ји су за при мље ни то ком 2009. го ди не.

V - Ре ле вант ни про пи си

20. У За ко ну о пар нич ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 58/03, 86/03, 74/05, 63/07 и 49/09) ре ле вант -
не од ред бе гла се:

Члан 10.

Суд је ду жан да по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што
ма ње тро шко ва и да оне мо гу ћи сва ку зло у по тре бу пра ва ко ја
стран ка ма при па да ју у по ступ ку.

Члан 62.

Суд од мах по при је му ту жбе по чи ње при пре ме за глав ну рас -
пра ву.

Ове при пре ме об у хва та ју прет ход но ис пи ти ва ње ту жбе, до -
ста вља ње ту жбе ту же ном на оба ве зни од го вор, одр жа ва ње при -
прем ног ро чи шта и за ка зи ва ње глав не рас пра ве.

VI - До пу сти вост

21. У скла ду са чла ном VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не,
Устав ни суд, та ко ђе, има апе ла ци о ну над ле жност у пи та њи ма ко ја
су са др жа на у овом уста ву ка да она по ста ну пред мет спо ра због
пре су де би ло ко јег су да у Бо сни и Хер це го ви ни.

22. У скла ду са чла ном 16. став 1. Пра ви ла Устав ног су да,
Устав ни суд мо же да раз ма тра апе ла ци ју са мо ако су про тив пре -
су де, од но сно од лу ке ко ја се њо ме по би ја, ис цр пље ни сви дје ло -
твор ни прав ни ли је ко ви мо гу ћи пре ма за ко ну и ако се под не се у
ро ку од 60 да на од да на ка да је под но си лац апе ла ци је при мио од -
лу ку о по сљед њем дје ло твор ном прав ном ли је ку ко ји је ко ри стио.

23. Устав ни суд на гла ша ва да, у скла ду са чла ном 16. став 3.
Пра ви ла Устав ног су да, мо же из у зет но да раз ма тра апе ла ци ју и ка -
да не ма од лу ке над ле жног су да уко ли ко апе ла ци ја ука зу је на
озбиљ на кр ше ња пра ва и основ них сло бо да ко је шти ти Устав Бо -
сне и Хер це го ви не или ме ђу на род на до ку мен та ко ја се при мје њу -
ју у Бо сни и Хер це го ви ни. Има ју ћи у ви ду чи ње нич но ста ње пред -
ме та, Устав ни суд сма тра да је пред мет на апе ла ци ја у овом дијелу
до пу сти ва у сми слу чла на 16. став 3. Пра ви ла Устав ног су да. Ко -
нач но, апе ла ци ја у овом дијелу ис пу ња ва и усло ве из чла на 16. ст.
2. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, јер ни је очи глед но (pri ma fa cie) нео -
сно ва на, ни ти по сто ји не ки дру ги фор мал ни раз лог због ко јег апе -
ла ци ја ни је до пу сти ва.

24. Има ју ћи у ви ду од ред бе чла на VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер -
це го ви не, чла на 16. ст. 2, 3. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, Устав ни
суд за кљу чу је да пред мет на апе ла ци ја ис пу ња ва усло ве у по гле ду
до пу сти во сти у од но су на пра во на до но ше ње од лу ке у ра зум ном
ро ку из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 6. став
1. Европ ске кон вен ци је.

VII - Ме ри тум

25. Апе лант сма тра да му је пре кр ше но пра во на пра вич но су -
ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви -
не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је због чи ње ни це да, пре -
ма на во ди ма из апе ла ци је, Основ ни суд у ври је ме под но ше ња апе -
ла ци је, да кле, 12. но вем бра 2008. го ди не, још уви јек ни је ту же ном
до ста вио ту жбу на од го вор, ни ти је за ка зао при прем но ро чи ште.

26. Члан II/3. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не у ре ле вант ном
дијелу гла си:

Сва ли ца на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не ужи ва ју људ ска
пра ва и основ не сло бо де из ста ва 2. овог чла на, а она об у хва та ју:

[…]

е) Пра во на пра ви чан по сту пак у гра ђан ским и кри вич ним
ства ри ма и дру га пра ва у ве зи са кри вич ним по ступ ком.

27. Члан 6. став 1. Европ ске кон вен ци је у ре ле вант ном дијелу
гла си:

1) При ли ком утвр ђи ва ња гра ђан ских пра ва и оба ве за или
осно ва но сти би ло ка кве кри вич не оп ту жбе про тив ње га сва ко има
пра во на пра вич ну и јав ну рас пра ву у ра зум ном ро ку пред не за ви -
сним и не при стра сним, за ко ном уста но вље ним су дом. […]

28. Устав ни суд кон ста ту је да је апе лант за јед но са дру го ту жи -
о цем, у скла ду са од ред ба ма ЗПП и ЗОО, Основ ном су ду под нио
ту жбу ра ди ис пла те - вра ћа ња зај ма, те за кљу чу је да се ра ди о по -
ступ ку гра ђан ско прав не при ро де ко ји ужи ва га ран ци је из чла на 6.
став 1. Европ ске кон вен ци је, те ће Устав ни суд ис пи та ти апе лан то -
ве на во де о по вре ди пра ва на до но ше ње од лу ке у ра зум ном ро ку
као јед ном од аспе ка та пра ва на пра вич но су ђе ње.

а) Ре ле вант ни прин ци пи
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29. Устав ни суд, при је све га, ис ти че да се, пре ма кон зи стент ној
прак си Европ ског су да за људ ска пра ва (у даљем тек сту: Европ ски
суд) и Устав ног су да, ра зум ност ду жи не тра ја ња по ступ ка мо ра да
оцје њу је у свје тлу окол но сти по је ди ног пред ме та, во де ћи ра чу на о
кри те ри ју ми ма ус по ста вље ним суд ском прак сом Европ ског су да, а
на ро чи то о сло же но сти пред ме та, по на ша њу стра на у по ступ ку и
над ле жног су да или дру гих јав них вла сти, те о зна ча ју ко ји кон крет -
на прав на ствар има за апе лан та (ви ди, Европ ски суд, Ми ку лић про -
тив Хр ват ске, апли ка ци ја број 53176/99 од 7. фе бру а ра 2002. го ди -
не, Из вје штај број 2002-I, став 38).

30. Осим то га, пре ма прак си Европ ског су да и Устав ног су да,
ве ли ки број пред ме та узе тих у рад ни је ва ља но оправ да ње за пре -
ко мјер но оду го вла че ње по ступ ка, а стал но вра ћа ње од лу ке на по -
нов но су ђе ње мо же да по ка же да по сто је озбиљ ни не до ста ци у ор -
га ни за ци ји суд ског си сте ма (ви ди, Европ ски суд, Prob me i er про тив
Ње мач ке, пре су да од 1. ју ла 1997. го ди не, став 64, Из вје шта ји
1997-IV).

b) Пе ри од ко ји се узи ма у об зир

31. Устав ни суд за па жа да је апе лант 21. но вем бра 2006. го ди -
не по кре нуо пред мет ни по сту пак и да из ста ња спи са про из и ла зи
да по сту пак још уви јек ни је окон чан, те да се спис на ла зи код Вр -
хов ног су да ра ди од лу чи ва ња о ре ви зи ји ту же ног. Ме ђу тим, има -
ју ћи у ви ду од ред бу чла на 32. Пра ви ла Устав ног су да пре ма ко јој
Устав ни суд при од лу чи ва њу ис пи ту је да ли по сто је са мо оне по -
вре де ко је су из не се не у апе ла ци ји, а бу ду ћи да је Основ ни суд,
због чи јег је нер је ша ва ња у ра зум ном ро ку апе лант и под нио апе -
ла ци ју, у ме ђу вре ме ну до нио од лу ку о апе лан то вој ту жби а да се
апе лант, с об зи ром на но во на ста ле окол но сти, ни је обра ћао Устав -
ном су ду ра ди евен ту ал не по вре де ду жи не у да љем то ку по ступ ка
пред Окру жним или Вр хов ним су дом, ре ле ван тан пе ри од ко ји
Устав ни суд тре ба узе ти у об зир при оцје ни ду жи не пред мет ног
по ступ ка, прем да пред мет још уви јек ни је окон чан, је сте пе ри од
од 21. но вем бра 2006. до 3. де цем бра 2009. го ди не, ка да је Основ -
ни суд до нио Пре су ду број 71 0 П 049459 05 П.

32. Да кле, ре ле ван тан пе ри од ко ји Устав ни суд тре ба узе ти у
об зир при оцје ни ду жи не пред мет ног по ступ ка је су три го ди не и
15-ак да на.

c) Ана ли за ра зум но сти тра ја ња по ступ ка

33. У кон крет ном слу ча ју пред мет ни по сту пак се ти че утвр ђи -
ва ња осно ва но сти (а за тим и ви си не) апе лан то вог ту жбе ног за хтје -
ва за вра ћа ње зај ма у из но су од 25.974,00 КМ. С об зи ром на чи ње -
нич на и прав на пи та ња ко ја је у кон крет ном слу ча ју тре ба ло ри је -
ши ти, Устав ни суд сма тра да се не ра ди о сло же ном суд ском по -
ступ ку.

34. Да ље, Устав ни суд за па жа да у спи су ни шта не ука зу је да
је апе лант у кон крет ном слу ча ју на би ло ко ји на чин до при нио ду -
жи ни по ступ ка пред Основ ним су дом. Су прот но то ме, из ста ња
спи са про из и ла зи да је апе лант у ви ше на вра та ур ги рао код над ле -
жног су да и Ми ни стар ства прав де Ре пу бли ке Срп ске да Основ ни
суд по сту па.

35. Оцје њу ју ћи по сту па ње Основ ног су да, Устав ни суд за па жа
да су том су ду тре ба ле три го ди не и пет на е стак да на да од лу чи о
апе лан то вој ту жби, те да тај пе ри од Основ ни суд ни је ни чим
оправ дао осим ве ли ким бро јем пред ме та ко ји се на ла зи на рје ша -
ва њу пред тим су дом. Да ље, Устав ни суд на гла ша ва да је од ред ба -
ма ЗПП ре гу ли са на оба ве за су да да по сту пак спро ве де без оду го -
вла че ња (члан 10. ЗПП), као и оба ве за да суд (члан 62.) од мах по
при је му ту жбе по чи ње при пре ме за глав ну рас пра ву, што у кон -
крет ном слу ча ју ни је учи ње но. Пре ма ми шље њу Устав ног су да, у
кон крет ном слу ча ју Основ ни суд ни је ко ри стио овла шће ња ко ја
му при па да ју по од ред ба ма ЗПП, а по себ но пре ма од ред ба ма чл.
10. и 62. Да ље, Устав ни суд, на кон уви да у пред мет ни спис, не мо -
же да про на ђе оправ да ње због че га је би ло по треб но да пред мет -
ни по сту пак тра је ви ше од дви је го ди не и се дам мје се ци, без за ка -
зи ва ња при прем ног ро чи шта, те у слу ча ју не ис пу ња ва ња усло ва за
то, због че га ни су пред у зе те аде кват не мје ре ко ји ма би се од апе -
лан та, ако су по сто ја ли би ло ка кви не до ста ци усљед ко јих не мо -
же да се за ка же при прем но ро чи ште, за тра жи ло да от кло ни те не -
до стат ке.

36. У ве зи са на ве де ним, Устав ни суд ука зу је и на но ви ју прак -
су Европ ског су да (ви ди, Европ ски суд за људ ска пра ва, Уљар и
оста ли про тив Хр ват ске, апли ка ци ја број 32668/02 од 8. мар та
2007. го ди не) пре ма ко јој је Европ ски суд за кљу чио да ре дов ни су -
до ви мо ра ју дје ло твор но да кон тро ли шу по сту пак за то што од лу -
чу ју о то ме ка ко во ди ти по сту пак, ка ко из ве сти до ка зе и ка ко
оције ни ти дје ло ва ње и про пу сте стра на ка при че му мо ра ју да во -
де ра чу на о свим за хтје ви ма за га ран то ва ним чла ном 6. став 1.
Европ ске кон вен ци је.

37. Узи ма ју ћи у об зир све на ве де но, Устав ни суд сма тра да из
ста ња спи са про из и ла зи да Основ ни суд, у сми слу на ве де не прак -
се Европ ског су да, ни је дје ло твор но кон тро ли сао по сту пак. С дру -
ге стра не, Устав ни суд сма тра да се раз ло зи ко је је Основ ни суд на -
вео (ве ли ки број пред ме та у ра ду) не мо гу да сма тра ју ре ле вант -
ним да би се оправ да ла не ак тив ност су да у кон крет ном пред ме ту

у пе ри о ду од дви је го ди не и от при ли ке се дам мје се ци. На и ме, пре -
ма прак си Европ ског су да за људ ска пра ва, др жа ве уго вор ни це ни -
су од го вор не у слу ча ју при вре ме ног за о стат ка сво јих су до ва под
усло вом да пре ду зму од го ва ра ју ће мје ре да се та ква ван ред на си -
ту а ци ја по пра ви (ви ди, Европ ски суд за људ ска пра ва, Zim mer -
mann и Ste i ner про тив Швај цар ске, пре су да од 13. ју ла 1983. го ди -
не, се ри ја А број 66, ст. 25-32; ви ди од лу ке Устав ног су да број АП
600/04 од 17. фе бру а ра 2005. го ди не, тач ка 25, број АП 505/04 од
15. ју на 2005. го ди не, тач ка 31). У кон крет ном слу ча ју, осим уоп -
ште не кон ста та ци је да има ве ли ки број пред ме та у ра ду, Основ ни
суд ни је пру жио ни ка кве до ка зе ко ји би ука зи ва ли да је пред у зео
кон крет не мје ре за рје ша ва ње ве ли ког бро ја пред ме та. С об зи ром
на на ве де но, Устав ни суд за кљу чу је да до при нос за укуп ну ду жи -
ну по ступ ка у кон крет ном слу ча ју сно си ис кљу чи во Основ ни суд.

38. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд сма тра да ду жи на
пред мет ног по ступ ка пред Основ ним су дом не за до во ља ва за хтјев
“ра зум но сти” из чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је, те да по сто -
ји кр ше ње пра ва на “су ђе ње у ра зум ном ро ку” као јед ног од еле -
ме на та пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је.

39. Иако се апе лант ни је жа лио на ду жи ну тра ја ња по ступ ка
пред Вр хов ним су дом у по гле ду ду жи не тра ја ња по ступ ка ко ји се
тре нут но во ди, Устав ни суд, по др жа ва ју ћи сво ју до са да шњу прак -
су (ви ди Од лу ку о до пу сти во сти и ме ри ту му број АП 2915/07 од
2. де цем бра 2009. го ди не, тач ка 42) сма тра да је свр сис ход но, с об -
зи ром на утвр ђе но кр ше ње пра ва на пра вич но су ђе ње због не до -
но ше ња од лу ке у ра зум ном ро ку у прет ход ној фа зи по ступ ка, на -
ло жи ти Вр хов ном су ду да по хит ном по ступ ку до не се од лу ку о
изја вље ној ре ви зи ји ту же ног, ка ко свр ха апе ла ци је као ефек тив ног
прав ног ли је ка не би би ла до ве де на у пи та ње.

Пи та ње на кна де не ма те ри јал не ште те

40. Апе лант је за тра жио на кна ду не ма те ри јал не ште те због
кр ше ња пра ва на пра вич но су ђе ње у ра зум ном ро ку. Пре ма чла ну
76. став 2. Пра ви ла Устав ног су да, Устав ни суд мо же из у зет но, на
за хтјев из не сен у апе ла ци ји, да од ре ди на кна ду за не ма те ри јал ну
ште ту. Ме ђу тим, Устав ни суд под сје ћа да, за раз ли ку од по ступ ка
пред ре дов ним су до ви ма, на кна ду не ма те ри јал не ште те од ре ђу је у
по себ ним слу ча је ви ма кр ше ња за га ран то ва них људ ских пра ва и
основ них сло бо да по ра ни је утвр ђе ном прин ци пу од ре ђи ва ња ви -
си не на кна де ште те у ова квим слу ча је ви ма (ви ди, Устав ни суд,
Од лу ка број АП 938/04 од 17. но вем бра 2005. го ди не, “Слу жбе ни
гла сник Бо сне и Хер це го ви не”, број 20/06). Пре ма утвр ђе ном
прин ци пу, апе лан ту би за сва ку го ди ну од ла га ња да се до не се од -
лу ка тре ба ло ис пла ти ти из нос од при бли жно 150,00 КМ, од но сно
дво стру ки из нос у пред ме ти ма ко ји зах ти је ва ју по себ ну хит ност.

41. С об зи ром на то да пред мет ни по сту пак не спа да у ка те го -
ри ју хит них по сту па ка, Устав ни суд сма тра да апе лан ту за сва ку
го ди ну нео прав да но ду гог тра ја ња по ступ ка тре ба ис пла ти ти из -
нос од 150,00 КМ, да кле, уку пан из нос од 450,00 КМ. Овај из нос
апе лан ту је ду жна да ис пла ти Вла да Ре пу бли ке Срп ске.

VI II - За кљу чак

42. Устав ни суд за кљу чу је да по сто ји кр ше ње пра ва на до но -
ше ње од лу ке у “ра зум ном ро ку” из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је ка да Основ ни
суд у Ба њој Лу ци у пе ри о ду од дви је го ди не и от при ли ке се дам
мје се ци не за ка же при прем но ро чи ште, те ка да тај суд, осим уоп -
ште не кон ста та ци је да има ве ли ки број пред ме та у ра ду, ни је дао
раз ло ге ко ји би мо гли да се сма тра ју ра зум ним и објек тив ним
оправ да њем за ова ко ду го тра ја ње по ступ ка.

43. На осно ву чла на 61. ст. 1. и 2. и чла на 76. став 2. Пра ви ла
Устав ног су да, Устав ни суд је од лу чио као у дис по зи ти ву ове одлу -
ке.

44. Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке
Устав ног су да су ко нач не и оба ве зу ју ће.

Пред сјед ник
Устав ног су да БиХ,

Др Ми о драг Си мо вић, с.р.

Државна регулаторна комисија 

за електричну енергију 

На осно ву чл. 4.7 и 4.10 За ко на о пре но су, ре гу ла то ру и
опе ра то ру си сте ма елек трич не енер ги је у Бо сни и Хер це -
го ви ни (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и
1/11) и чла на 17. Пра вил ни ка о ли цен ца ма (“Слу жбе ни гла -
сник БиХ”, број 38/05), на сјед ни ци Др жав не ре гу ла тор не
ко ми си је за елек трич ну енер ги ју, одр жа ној 11. ок то бра
2011. го ди не,  д о  н и  ј е  т а  ј е
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ОД  Л У  К А

О УТВР ЂИ ВА ЊУ РЕ ГУ ЛА ТОР НЕ НА КНА ДЕ 

ЗА 2012. ГО ДИ НУ

1. Овом од лу ком утвр ђу ју се ви си на ре гу ла тор не на кна -
де ко ју ДЕРК ко ри сти за по кри ће пла ни ра них тро шко ва и
из да та ка за 2012. го ди ну и на чин пла ћа ња, од но сно из ми -
ре ња оба ве зе пла ћа ња ре гу ла тор не на кна де од стра не вла -
сни ка ли цен це.

2. Ре гу ла тор на на кна да за 2012. го ди ну из но си
2.052.000 КМ.

3. Ре гу ла тор на на кна да пла ћа се квар тал но – уна при јед,
а фак ту ре за пла ћа ње би ће ума ње не за про ци је ње ну су му
не у тро ше них сред ста ва у 2011. го ди ни у из но су од 200.000
КМ.

4. Оба ве зе из тач ке 3. ове од лу ке у 2012. го ди ни из но се:

- за дје лат ност пре но са елек трич не 
енер ги је 1.410.000 КМ,

- за дје лат ност не за ви сног опе ра то ра 
си сте ма 70.000 КМ,

- за дје лат ност ди стри бу ци је и 
снаб ди је ва ња 60.000 КМ,

- за дје лат ност ме ђу на род не тр го ви не, 
по ли цен ци 24.000 КМ,

- за дје лат ност ме ђу на род не тр го ви не - 
уво за за вла сти те по тре бе, по ли цен ци 12.000 КМ.

5. Вла сни ци ли цен це ко ји ли цен цу до би ју у то ку 2012.
го ди не пла ћа ју из нос ре гу ла тор не на кна де про пор ци о нал -
но пе ри о ду ва же ња ли цен це.

6. Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња и об ја -
ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку БиХ”, слу жбе ним гла си ли -
ма ен ти те та и Брч ко Ди стрик та БиХ.

О б р а  з л о  ж е  њ е

У скла ду са Фи нан сиј ским пла ном ДЕРК-а за 2012. го -
ди ну при хо ди ДЕРК-а од ре гу ла тор не на кна де из но се
2.052.000 КМ, у окви ру ко јег про ци је ње на не у тро ше на
сред ства из прет ход ног пе ри о да из но се 200.000 КМ.

Пре ма са да шњим са зна њи ма, ли цен цу ДЕРК-а то ком
2012. го ди не по сје до ва ће “Не за ви сни опе ра тор си сте ма у
Бо сни и Хер це го ви ни”, “Елек тро пре нос Бо сне и Хер це го -
ви не” и “Ко му нал но Брч ко”, те 14 вла сни ка ли цен це за
оба вља ње дје лат но сти ме ђу на род не тр го ви не елек трич ном
енер ги јом, од че га два на ба вља ју елек трич ну енер ги ју за
вла сти те по тре бе.

Нај зна чај ни ји дио ре гу ла тор не на кна де рас по ди је љен
је из ме ђу ре гу ли са них дје лат но сти пре но са елек трич не
енер ги је и не за ви сног опе ра то ра си сте ма на осно ву од но са
ва же ћих про сјеч них та ри фа, та ко да је удио пре но са
95,24%, а НОС-а 4,76% у дијелу ре гу ла тор не на кна де за
ове ре гу ли са не дје лат но сти.

С об зи ром на зна чај и свр ху по је ди ног ти па ли цен це из
дијела не ре гу ли са них дје лат но сти, из нос ре гу ла тор не
накна де по ди је љен је та ко да вла сни ци ли цен це за ме ђу на -
род ну тр го ви ну – уво за елек трич не енер ги је за вла сти те
по тре бе пла ћа ју по ло ви ну из но са ко ји пла ћа ју вла сни ци
ли цен це за ме ђу на род ну тр го ви ну. 

Ка ко се, по ред дје лат но сти за ко је је ДЕРК до са да
изда вао ли цен це и утвр ђи вао ре гу ла тор ну на кна ду, пр ви
пут по ја ви ла и по тре ба утвр ђи ва ња ре гу ла тор не на кна де за
дје лат но сти ди стри бу ци је и снаб ди је ва ња елек трич ном
енер ги јом, иста је ана ли зом прак се у окру же њу у по гле ду
ври јед но сти на кна да ко је пла ћа ју пред у зе ћа ко ја оба вља ју
исту дје лат ност, а има ју слич ну ве ли чи ну кон зу ма, од ре ђе -
на као у дис по зи ти ву ове од лу ке. 

Број: 05-28-12-300/11 Пред сје да ва ју ћи 
11. окт о брa 2011. го ди не Ко ми си је,
Ту зла Ни ко ла Пе јић, с.р.
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рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-
10000010-81 код Volksbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одго ворни
уредник Проко Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић-Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс
(051) 456-331, 456-341 и 456-349,  редакција:  (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-
346, http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је
уписан у регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.


