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2010
На основу тачке 4. Амандмана L на Устав Републике
Српске и члана 2. Одлуке о образовању Савјета за заштиту
уставног поретка Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 113/13), предсједник Републике
доноси

ОД Л У КУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА ЗАШТИТУ
УСТАВНОГ ПОРЕТКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овом одлуком именују се чланови Савјета за заштиту
уставног поретка Републике Српске, а то су:
1. Синиша Каран, предсједавајући Савјета,
2. Средоје Новић, члан,
3. Предраг Ћеранић, члан,
4. Срђан Рајчевић, члан, и
5. Драга Мастиловић, члан.
Члан 2.
Савјет прати и разматра стање у области остваривања и
заштите уставне позиције и надлежности Републике Српске и њених институција.
Члан 3.
Савјет даје мишљења и приједлоге највишим уставним
институцијама Републике Српске ради заштите уставног
поретка.
Предлаже мјере за усклађивање и усмјеравање активности система заштите уставног поретка.
Препознаје пријетње по уставни поредак и пружа предсједнику Републике стручне савјете у погледу отклањања
тих пријетњи.
Пружа предсједнику Републике стручне савјете значајне за спровођење јавних политика у Републици Српској.
Пружа савјетодавну и стручну помоћ другим институцијама и представницима Републике у погледу послова заштите уставног поретка.
Обавља и друге послове од интереса за заштиту уставног поретка.
Члан 4.
У остваривању своје улоге Савјет сарађује са институцијама и представницима Републике.

Језик
српског народа

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

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-111-4162/18
14. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

2011
На основу члана 21. став 1. и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
204. сједници, одржаној 15.11.2018. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О РЕПУБЛИЧКОМ ПРОТОКОЛУ

Члан 1.
Овом уредбом оснива се Републички протокол као служба Владе Републике Српске која обавља стручне, организационо-техничке и друге протоколарне послове за потребе предсједника Републике Српске, предсједника Народне
скупштине Републике Српске, предсједника Владе Републике Српске и члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске.
Члан 2.
(1) Републички протокол (у даљем тексту: Протокол)
може да обавља послове из члана 1. ове уредбе и за потребе
других институција Републике Српске, на захтјев тих институција и уз претходну сагласност Владе Републике Српске.
(2) Сједиште Протокола је у Бањој Луци.
Члан 3.
(1) Радом Протокола руководи директор Протокола, кога
именује Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада).
(2) Директор Протокола, када је ријеч о руковођењу
Протоколом, има права и обавезе директора републичке
управе.
(3) Директор Протокола одговоран је Влади за свој рад.
(4) Влада ће именовати вршиоца дужности директора
Протокола до избора директора Протокола, у складу са Законом о државним службеницима.
Члан 4.
(1) Организација и начин рада Протокола уређују се
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.
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(2) Правилник из става 1. овог члана доноси директор
Протокола, уз претходну сагласност Владе.
(3) На права и обавезе запослених у Протоколу примјењују се одредбе Закона о државним службеницима.
Члан 5.
(1) Средства за рад Протокола обезбјеђују се у буџету
Републике Српске.
(2) Распоређивање и коришћење средстава за рад Протокола врши се у складу са прописима који се односе на
републичке органе управе.
Члан 6.
Протокол преузима потребан број запослених из протокола Предсједника Републике Српске, протокола Народне скупштине Републике Српске, протокола Владе Републике Српске
и других републичких органа управе Републике Српске.
Члан 7.
(1) Преузимање опреме, инвентара, документације и остале
опреме потребне за рад Протокола из надлежности протоколâ
који су до сада били у саставу институција Предсједника Републике Српске, Народне скупштине Републике Српске и Владе
Републике Српске извршиће комисија коју именује Влада.
(2) Комисија из става 1. овог члана подноси извјештај
Влади.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о републичком протоколу (“Службени гласник Републике
Српске”, број 80/07).
Члан 9.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2971/18
15. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2012
На основу члана 4. Закона о бањама (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/18) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
I
Проглашава се географско подручје на територији
општине Теслић бањом, на земљишту ближе означеном као
к.ч. број: 723/1, к.ч. број: 723/2, к.ч. број: 723/3, к.ч. број:
723/4, к.ч. број: 841, к.ч. број: 843, к.ч. број: 845/1, к.ч. број:
845/2, к.ч. број: 845/3, к.ч. број: 845/4, к.ч. број: 845/5, к.ч.
број: 845/6, к.ч. број: 862/1, к.ч. број: 863/1, к.ч. број: 865,
к.ч. број: 866/1, к.ч. број: 866/2, к.ч. број: 868, к.ч. број: 869,
к.ч. број: 870, к.ч. број: 871/1, к.ч. број: 871/2, к.ч. број: 872,
к.ч. број: 873, к.ч. број: 874/1, к.ч. број: 874/2, к.ч. број: 875,
к.ч. број: 876, к.ч. број: 877/1, к.ч. број: 877/2, к.ч. број:
877/3, к.ч. број: 877/4, к.ч. број: 878, к.ч. број: 879, к.ч. број:
931, к.ч. број: 932, к.ч. број: 946, к.ч. број: 947/1, к.ч. број:
948/1, к.ч. број: 949, к.ч. број: 950, к.ч. број: 951/1, к.ч. број:
951/2, к.ч. број: 952, к.ч. број: 953, к.ч. број: 954, к.ч. број:
955/1, к.ч. број: 955/2, к.ч. број: 1001/1, к.ч. број: 1095/2,
к.ч. број: 1096/1, к.ч. број: 1096/2, к.ч. број: 1120, к.ч. број:
1568, к.ч. број: 1569 и к.ч. број: 1570, укупне површине
628143 m², све уписане у Лист непокретности - препис
број: 1463/7, КО Бања Врућица, са индикацијом корисника
ЗТЦ “Бања Врућица” а.д. Теслић са 1/1 посједа.
II
На географском подручју из тачке I ове одлуке:
- налази се природни љековити фактор, односно термоминерална вода са љековитим својствима утврђеним у Елаборату
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“Комплетна физичко-хемијска анализа минералних вода Бање
Врућице - Теслић”, израђеном од “IHTM - ITR - Истраживачка
јединица за технолошки развој” Београд, Република Србија,
која се користи по основу Уговора о концесији за експлоатацију термоминералних вода на лежишту “Бања Врућица”, које
садрже CО2 гас - општина Теслић, од 18.10.2006. године,
- обезбијеђено је организовано пружање услуга здравствене заштите и превенције болести, а ЗТЦ “Бања Врућица” а.д. Теслић у оквиру дјелатности болнице може обављати сљедеће услуге здравствене заштите: пулмологија,
хипербарична медицина, рехабилитација пацијената са
кардиоваскуларним обољењима и општа стоматологија,
- налазе се објекти туристичке инфра и супраструктуре: четири хотела (Хотел “Кардиал”, ознаке са четири звјездице, Хотел “Посавина”, ознаке са двије звјездице, као
и хотели “Србија” и “Херцеговина”, укупног капацитета
1000 кревета), различити угоститељски објекти за исхрану
и пиће (ресторан и др.), wellnes центар, конгресне дворане, спортски терени, тематски паркови и стазе за шетање,
у укупној дужини од седам километара, отворени базен са
пратећом инфраструктуром и затворени бањски базен са
хидромасажним кадама и саунама.
III
Подручјем из тачке I ове одлуке управља ЗТЦ “Бања
Врућица” а.д. Теслић.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2933/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2013
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета
Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 114/17 и 45/18) и члана 43. став
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на 202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне
заштите Републике Српске (организациони код 13440001)
на План утрошка средстава за период 1.1 - 31.10.2018. године на позицији 415200 - текући грант хуманитарним организацијама и удружењима, у износу од 388.333,33 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- Црвени крст Републике Српске .................123.333,33 КМ,
- Организација ампутираца УДАС
Републике Српске............................................15.000,00 КМ,
- Удружење дијализираних, трансплантираних и
хроничних бубрежних болесника
Републике Српске..........................................250.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2931/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

16.11.2018.
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2014
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета
Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 114/17 и 45/18) и члана 43. став
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на 202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне
заштите Републике Српске (организациони код 13440001)
на План утрошка средстава за период 1.1 - 31.10.2018. године на позицији 415200 - текући грантови удружењима од
јавног интереса, у износу од 33.254,56 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- Савез дистрофичара Републике Српске,
Бања Лука...........................................................2.293,47 КМ,
- Савез глувих и наглувих Републике Српске,
Бања Лука...........................................................3.462,27 КМ,
- Савез слијепих Републике Српске,
Бања Лука...........................................................3.705,77 КМ,
- Савез параплегичара, обољелих од дјечије
парализе и осталих тјелесних инвалида
Републике Српске..............................................3.705,77 КМ,
- Савез удружења за помоћ ментално
недовољно развијеним лицима
Републике Српске, Бања Лука......................... 3.705,77 КМ,
- Савез друштава добровољних давалаца
крви Републике Српске, Требиње ....................3.072,67 КМ,
- Савез за ријетке болести Бања Лука .............3.462,27 КМ,
- Удружење за помоћ лицима са аутизмом
“Дјеца свјетлост” Бања Лука............................3.462,27 КМ,
- “Искра” сигурна кућа .....................................6.384,30 КМ.
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II
Средства из тачке I ове одлуке одобравају се Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа за спровођење активности из Стратегије развоја малих и средњих
предузећа Републике Српске за период 2016-2020. година.
III
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа дужна је да намјенски користи средства из тачке I ове
одлуке, а у складу са одредбама уговора који ће закључити
са Министарством индустрије, енергетике и рударства.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство индустрије, енергетике и рударства и Министарство финансија.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2930/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2016
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 45/18), Влада Републике Српске, на
202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

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

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

I
Даје се сагласност Министарству финансија (организациони код 0918) на План утрошка средстава за капитална
улагања за период 1.1 - 31.10.2018. године за набавку серверске и комуникационе опреме те за набавку софтверских
алата за управљање трезорским информационим системом,
у укупном износу од 336.000,00 КМ, и то са позиција:
- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме, у
износу од 226.000,00 КМ и
- 511700 - издаци за нематеријалну произведену имовину, у износу од 110.000,00 КМ.

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

II
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија.

Број: 04/1-012-2-2932/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

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

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2015
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 45/18), Влада Републике Српске, на
202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству индустрије, енергетике и рударства (организациони код 14450001) на План
утрошка средстава за период 1.1 - 31.10.2018. године са
позиције 415200 - грант за спровођење Стратегије развоја
МСП, предузетништва и успостављања пословних зона, у
износу од 41.000,00 КМ.

Број: 04/1-012-2-2961/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2017
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 45/18) , Влада Републике Српске,
на 201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству просвјете и културе
(организациони код 0813) на План утрошка средстава за

4
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16.11.2018.

период 1.1 - 31.10.2018. године са позиције 415200 - текући
грантови удружењима од јавног интереса, у укупном износу од 12.600,00 КМ.

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

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
просвјете и културе и Министарство финансија.

Број: 04/1-012-2-2977/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

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

2020

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2018

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 81. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), Влада Републике Српске, на 202. сједници, одржаној 9.11.2018.
године, д о н о с и

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 45/18), Влада Републике Српске, на
202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Број: 04/1-012-2-2954/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству просвјете и културе (организациони код 0813) на План утрошка средстава
за период 1.1 - 30.11.2018. године, у укупном износу од
84.800,00 КМ, са позиција:
- 415200 - текући грантови културе за националне
мањине, износ од 4.600,00 КМ,
- 415200 - текући грантови културе, износ од
80.200,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
просвјете и културе и Министарство финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2960/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2019
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 45/18), Влада Републике Српске, на
202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Хеликоптерском сервису Републике Српске (организациони код
0421) за период од 1.1.2018. године до 31.10.2018. године,
и то на позицији:
- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме, у
износу од 80.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Хеликоптерски
сервис Републике Српске и Министарство финансија Републике Српске.

ОД Л У КУ

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допуни
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству финансија Републике Српске.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2981/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2021
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
а у вези са чланом 19. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16), Влада Републике Српске, на 202. сједници, одржаној
9.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНУ СТАТУТА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Даје се сагласност на измјену Статута Јавне установе
Музеј Републике Српске, број: 01-1738/1-18, донесену на
сједници Управног одбора, одржаној 23. октобра 2018. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2967/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2022
На основу члана 74. став 2. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09
и 44/15), члана 19. став 1. тачка 2) Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

16.11.2018.
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ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЗАВОДА ЗА
ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ” БАЊА ЛУКА

I
Даје се сагласност на Статут Завода за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука,
број: 102-30-12448/18, од 28.9.2018. године.
II
За реализацију ове одлуке задужују се органи управљања Завода за физикалну медицину и рехабилитацију “Др
Мирослав Зотовић” Бања Лука и Министарство здравља и
социјалне заштите Републике Српске.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2934/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2023
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња саобраћајнице Росуље, општина Рудо, па се у ту сврху може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
- к.ч. број: 175/3, по култури њива 4. класе, површине
300 m², уписана у Лист непокретности број: 527 КО Рудо
град, посједника Преловић (Будимира) Радосава из Рудог
дио посједа 1/1 (нови премјер), што по старом премјеру одговара парцелама означеним као к.ч. број: 1699/206 - дио,
неплодно Росуље, површине 204 m², и к.ч. број: 1699/207
- дио, ливада површине 216 м², уписаним у зк. уложак број:
1315 КО СП Соколовићи са правом својине у корист Преловић Будимира Радосава, удио 1/1;
- к.ч. број: 175/8, по култури њива 4. класе, површине
101 м², уписана у Лист непокретности број: 310 КО Рудо
град, посједника Кузмановић (Милоша) Боре из Рудог дио
посједа 1/1 (нови премјер), што по старом премјеру одговара дијелу парцеле означене као к.ч. број: 1699/219 - дио, ливада Росуље, површине 312 m², уписана у зк. уложак број:
363 КО СП Соколовићи, власништво Кузмановић (Милоша) Боре, удио 1/1;
- к.ч. број: 175/10, по култури њива 4. класе, површине
152 m², уписана у Лист непокретности број: 599 КО Рудо
град, посједника Ралић (Љубомира) Танкосе дио посједа
10/60 и Старовлах (Петра) Јеремија дио посједа 50/60 (нови
премјер), што по старом премјеру одговара дијелу парцеле
означене као к.ч. број: 1699/159 - дио, њива Росуље, површине 925 м², и к.ч. број: 1699/220 - дио, ливада Росуље,
површине 400 м², уписаним у зк. уложак број: 545 КО СП
Соколовићи са правом својине у корист Старовлах (Лаза)
Петра, удио 1/1;
- к.ч. број: 172/2, по култури ливада 2. класе, површине
159 m², уписана у Лист непокретности број: 441 КО Рудо
град, посједника Новаковић (Милоја) Ратомира дио посједа
1/1 (нови премјер), што по старом премјеру одговара дијелу
парцеле означене као к.ч. број: 1699/282 - дио, Росуље, ливада 5. класе, површине 301 m², уписане у зк. уложак број:
582 КО СП Соколовићи, власништво Општенародне имовине, удио 1/1;
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- к.ч. број: 169/2, по култури њива 4. класе, површине
242 m², уписана у Лист непокретности број: 444 КО Рудо
град, посједника Новаковић (Николе) Наде дио посједа 1/1
(нови премјер), што по старом премјеру одговара дијелу
парцеле означене као к.ч. број: 1699/70 - дио, означена као
њива Росуље, површине 1719 m², уписане у зк. уложак број:
563 КО СП Соколовићи са правом својине у корист Новаковић (Радивоја) Николе, удио 1/1;
- к.ч. број: 170/4, по култури остало неплодно земљиште,
површине 100 m², уписана у Лист непокретности број: 309
КО Рудо град, посједника Кујунџић (Радомира) Петра из Рудог дио посједа 1/1 (нови премјер), што по старом премјеру
одговара дијелу парцеле означене као к.ч. број: 1699/224 дио, ливада Росуље, површине 312 м², и дијелу к.ч. број:
1699/70 - дио, њива Росуље, површине 1719 м², уписаним у
зк. уложак број: 563 КО СП Соколовићи са правом својине
у корист Новаковић (Радивоја) Николе, удио 1/1;
- к.ч. број: 166/3, по култури њива 4. класе, површине
113 m², уписана у Лист непокретности број: 445 КО Рудо
град, посједника Новаковић (Николе) Ненада дио посједа
1/1 (нови премјер), што по старом премјеру одговара дијелу
парцеле означена као к.ч. број: 1699/69 - дио, њива Росуље,
површине 4135 m² - дио, уписане у зк. уложак број: 563 КО
СП Соколовићи са правом својине у корист Новаковић (Радивоја) Николе, удио 1/1;
- к.ч. број: 168/2, по култури некатегорисани пут, површине 115 m², уписана у Лист непокретности број: 468
КО Рудо град, посједника Општине Рудо удио 1/1 (нови
премјер), што по старом премјеру одговара дијелу парцеле
означене као к.ч. број: 1699/69 - дио, њива Росуље, површине 4135 m², уписане у зк. уложак број: 563 КО СП Соколовићи са правом својине у корист Новаковић (Радивоја)
Николе, удио 1/1.
II
Корисник експропријације је Општина Рудо.
III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2937/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2024
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса реконструкција
пута за насеље Митровићи, општина Рудо, па се у ту сврху
може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
- к.ч. број: 700/8, по култури неплодна земљишта, површине 75 m², уписана у П.л. број: 35 КО Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, означеној као “орница”, површине 75 m², уписаној у зк. уложак број: 367 КО
СП Борановићи, власништво Фазлић (Мехо) Салко, удио 1/1,
- к.ч. број: 700/9, по култури неплодна земљишта, површине 191 m², уписана у П.л. број: 35 КО Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, означеној као “орница” површине 191 m², уписаној у зк. уложак број: 367 КО
СП Борановићи, власништво Фазлић (Мехо) Салко, удио 1/1,
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- к.ч. број: 700/11, по култури неплодна земљишта, површине 117 m², уписана у П.л. број: 35 КО Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, означеној као “орница” површине 117 m², уписаној у зк. уложак број: 367 КО
СП Борановићи, власништво Фазлић (Мехо) Салко, удио 1/1,
- к.ч. број: 700/12, по култури неплодна земљишта, површине 104 m², уписана у П.л. број: 35 КО Борановићи,
посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1 (стари
премјер), означеној као “орница” површине 104 m², уписаној у зк. уложак број: 367 КО СП Борановићи, власништво
Фазлић (Мехо) Салко, удио 1/1,
- к.ч. број: 700/13, по култури неплодна земљишта, површине 53 m², уписана у П.л. број: 35 КО Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, означеној као “орница” површине 53 m², уписаној у зк. уложак број: 367 КО
СП Борановићи, власништво Фазлић (Мехо) Салко, удио 1/1,
- к.ч. број: 700/8, по култури неплодна земљишта, површине 279 m², уписана у П.л. број: 35 КО Борановићи, посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, означеној као “орница” површине 279 m², уписаној у зк. уложак број: 367 КО
СП Борановићи, власништво Фазлић (Мехо) Салко, удио 1/1,
- к.ч. број: 706/2, по култури неплодна земљишта, површине 113 m², уписана у П.л. број: 35 КО Борановићи,
посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, означеној као “вртић” површине 113 m², уписаној у зк. уложак
број: 84 КО СП Борановићи, сувласништво са сљедећим
удјелима: Фазлић (Хуснија) Хусеин са дијелом 3/40, Црнчевић рођ. Фазлић (Хуснија) Зиба са дијелом 3/40, Фазлић
(Хуснија) Хасан са дијелом 3/40, Фазлић (Хуснија) Абаз
са дијелом 3/40, Фазлић рођ. Зуко (Шахман) Семиза са
дијелом 1/20, Фазлић (Шукрија) Шућрија са дијелом 1/20,
Фазлић (Шукрија) Садик са дијелом 1/20, Ахметагић рођ.
Фазлић (Шукрија) Шухра са дијелом 1/20, Фазлић (Мехо)
Салко са дијелом 1/4, Фазлић (Мехо) Сејид са дијелом ¼;
- к.ч. број: 708/2, по култури неплодна земљишта, површине 158 m², уписана у П.л. број: 35 КО Борановићи,
посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, означеној
као “дуга њива” површине 158 m², уписаној у зк. уложак
број: 84 КО СП Борановићи, сувласништво са сљедећим
удјелима: Фазлић (Хуснија) Хусејин са дијелом 3/40, Црнчевић рођ. Фазлић (Хуснија) Зиба са дијелом 3/40, Фазлић
(Хуснија) Хасан са дијелом 3/40, Фазлић (Хуснија) Абаз
са дијелом 3/40, Фазлић рођ. Зуко (Шахман) Семиза са
дијелом 1/20, Фазлић (Шукрија) Шућрија са дијелом 1/20,
Фазлић (Шукрија) Садик са дијелом 1/20, Ахметагић рођ.
Фазлић (Шукрија) Шухра са дијелом 1/20, Фазлић (Мехо)
Салко са дијелом 1/4, Фазлић (Мехо) Сејид са дијелом ¼;
- к.ч. број: 703/3, по култури неплодна земљишта, површине 624 m², уписана у П.л. број: 35 КО Борановићи,
посједник Фазлић Мехов Салко дио посједа 1/1, означеној
као “орница” површине 624 m², уписаној у зк. уложак број:
367 КО СП Борановићи, сувласништво са сљедећим удјелима: Фазлић (Мехо) Салко са дијелом 1/2, Фазлић (Хуснија)
Хусејин са дијелом 3/40, Црнчевић рођ. Фазлић (Хуснија)
Зиба са дијелом 3/40, Фазлић (Хуснија) Хасан са дијелом
3/40, Фазлић (Хуснија) Абаз са дијелом 3/40, Фазлић рођ.
Зуко (Шахман) Семиза са дијелом 1/20, Фазлић (Шукрија)
Шућрија са дијелом 1/20, Фазлић (Шукрија) Садик са дијелом 1/20, Ахметагић рођ. Фазлић (Шукрија) Шухра са дијелом 1/20.
II
Корисник експропријације је Општина Рудо.
III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2936/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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2025
На основу чл. 22, 53. и 348. Закона о стварним правима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 3/09,
58/09, 95/11 и 60/15) и члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА

I
Прихвата се право својине на непокретностима:
- к.ч. број: 245/5261, ораница, површине 288 m², уписана у земљишнокњижни уложак број: 3285 КО Брод, власника Општине Брод са дијелом 1/1, којој одговара катастарска
парцела означена са к.п. број: 2064/4 Град, ливада 2. класе,
површине 288 m², уписана у Лист непокретности број: 4001
КО Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1;
- к.ч. број: 245/5216, ораница, површине 892 m² уписана
у земљишнокњижни уложак број: 3285 КО Брод, власника
Општине Брод са дијелом 1/1, којој одговара катастарска
парцела означена са к.п. број: 2062/2 РИТ, њива 3. класе
површине 892 m² уписана у Лист непокретности број: 2303
КО Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 245/5221, ораница, површине 120 m² уписана
у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод, власника
Општине Брод са дијелом 1/1, којој одговара катастарска
парцела означена са к.п. број: 2054/2 ГРАД, двориште површине 120 m² уписана у Лист непокретности број: 2303 КО
Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 245/5222 РИТ, двориште, површине 229 m²
уписана у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод,
власника Општине Брод са дијелом 1/1, којој одговара катастарска парцела означена са к.п. број: 2053/2 ГРАД, двориште површине 229 m² уписана у Лист непокретности број:
2303 КО Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 245/5224 РИТ, њива, површине 18 m² и к.ч.
број: 245/5225, њива површине 79 m², уписане у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод, власника Општине Брод са дијелом 1/1, којима одговара катастарска парцела означена са к.п. број: 2052/2 ГРАД, двориште површине
97 m² уписана у Лист непокретности број: 2303 КО Брод,
корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 245/5226, двориште, површине 31 m² уписана
у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод, власника
Општине Брод са дијелом 1/1, којој одговарају катастарске
парцеле означене са к.п. број: 2050/2 ГРАД, двориште површине 14 m² и к.п. број: 2051/2 ГРАД; двориште површине
17 m² уписане у Лист непокретности број: 2303 КО Брод,
корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 245/891, кућа и двор., површине 355 m² уписана у земљишнокњижни уложак број: 2473 КО Брод, власника Општине Брод са дијелом 1/1, којој одговара катастарска
парцела означена са к.п. број: 2049/2 ГРАД, градилиште површине 355 m² уписана у Лист непокретности број: 2303 КО
Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 245/5230, ораница, површине 313 m² уписана
у земљишнокњижни уложак број: 2055 КО Брод, власника
Општине Брод са дијелом 1/1, којој одговара катастарска
парцела означена са к.п. број: 2034/2 РИТ, њива 3. класе
површине 313 m² уписана у Лист непокретности број: 2303
КО Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 245/5234 ГРЕДА, ораница, површине 317 m²
уписана у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод,
власника Општине Брод са дијелом 1/1 којој одговара катастарска парцела означена са к.п. број: 2033/2 ГРАД, градилиште површине 317 m² уписана у Лист непокретности број:
2303 КО Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 245/5237 РИТ, њива, површине 363 m² и
к.ч. број: 245/5239 РИТ; њива површине 96 m² уписаним
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у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод, власника
Општине Брод са дијелом 1/1 којима одговара дио к.п. број:
2299/2 БАРА; њива 3. класе површине 2319 m² уписана у
Лист непокретности број: 764 КО Брод, корисник Општина
Брод са дијелом 20/100.
- к.ч. број: 291/5001 ГРЕДА, ораница, површине 84 m²
уписана у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод,
власника Општине Брод са дијелом 1/1 којој одговара катастарска парцела означена са к.п. број: 2278/3 ГРАД, двориште површине 84 m² уписана у Лист непокретности број:
2303 КО Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 291/5002 ГРЕДА, ораница, површине 10 m²
уписана у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод,
власника Општине Брод са дијелом 1/1 којој одговара катастарска парцела означена са к.п. број: 2277/4 ГРАД, локални
пут површине 10 m² уписана у Лист непокретности број:
2303 КО Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 290/5006 ГРЕДА, ораница, површине 41 m²
уписана у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод,
власника Општине Брод са дијелом 1/1 којој одговара катастарска парцела означена са к.п. број: 2266/2 ГРАД, ливада
1. класе површине 41 m² уписана у Лист непокретности
број: 2303 КО Брод, корисника Општине Брод са дијелом
1/1,
- к.ч. број: 290/5007 ГРЕДА, ораница, површине 51 m²
уписана у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод,
власника Општине Брод са дијелом 1/1 којој одговара катастарска парцела означена са к.п. број: 2265/2 ГРАД, ливада
1. класе површине 51 m² уписана у Лист непокретности број:
2303 КО Брод, корисника Општине Брод са дијелом 1/1,
- к.ч. број: 290/5004 ГРЕДА, ораница, површине 256
m² и к.ч. број: 290/5005 ГРЕДА; ораница површине 206 m²
уписане у земљишнокњижни уложак број: 3420 КО Брод,
власника Општине Брод са дијелом 1/1 којима одговара
катастарска парцела означена са к.п. број: 2263/2 ДЕДИНОВКА, ливада 1. класе површине 392 m² уписана у Лист
непокретности број: 2303 КО Брод, корисника Општине
Брод са дијелом 1/1.
II
Некретнине из тачке I ове одлуке преносе се на Републику Српску без накнаде ради рјешавања имовинскоправних односа и изградње заобилазнице у Улици Бродског
батаљона у Броду, а што је у јавном интересу.
III
Међусобна права и обавезе о преносу права својине
између Владе Републике Српске - Министарства саобраћаја и Општине Брод регулисаће се уговором, који ће у име
Владе потписати министар саобраћаја и веза.
IV
На основу закљученог уговора из тачке III ове одлуке,
у јавним евиденцијама о непокретностима извршиће се
уписи промјена носиоца права својине и коришћења на непокретностима из тачке I ове одлуке у корист Републике
Српске.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
саобраћаја и веза, Општина Брод и Правобранилаштво
Републике Српске.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2935/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2026
На основу члана 6. став 2. Закона о експропријацији
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07,
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110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност за закључивање Уговора о регулисању међусобних односа у поступку експропријације
некретнина за потребе изградње далековода - расклопно
постројење, ТС 35/X Kv Гребенац ушће - ТС 400/X X Kv,
у општини Гацко, између Републике Српске, заступане по
Правобранилаштву Републике Српске, и инвеститора МХЕ
“Марвел” д.о.о. Калиновик.
2. За закључивање Уговора из тачке 1. овог рјешења
овлашћује се Правобранилаштво Републике Српске.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2927/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2027
На основу члана 8. став 1. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18), члана 55. став 3. Закона о играма на срећу (“Службени гласник
Републике Српске”, број 111/12) и члана 43. став 6. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 202. сједници,
одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС VII УГОВОРА О
КОНЦЕСИЈИ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ
У КАЗИНУ

1. Даје се сагласност за закључење Анекса VII Уговора
о концесији за приређивање игара на срећу у казину, број:
06.05/020-1462-5/10, закљученог 28.12.2010. године између
Владе Републике Српске, као концедента, и “Гранд Л.Т.Д.”
д.о.о. Бања Лука, као концесионара.
2. За закључење Анекса VII Уговора о концесији из тачке 1. овог рјешења овлашћује се Министарство финансија
Републике Српске.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2962/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2028
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЗА КОМИТЕТ ЗА
НУКЛЕАРНУ БЕЗБЈЕДНОСТ НА НИВОУ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ

1. Маријана Савић, виши стручни сарадник за радиолошко-биолошко-хемијску заштиту Републичке управе цивилне заштите именује се за члана Комитета за нуклеарну
безбједност на нивоу Босне и Херцеговине.
2. Именовани члан Комитета за нуклеарну безбједност
на нивоу Босне и Херцеговине дужан је поступати у складу
са Кодексом понашања именованих представника из Републике Српске у радним тијелима за израду закона, других
прописа и пројеката на нивоу Босне и Херцеговине (“Службени гласник Републике Српске”, број 53/08).
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3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2938/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

106

16.11.2018.

другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 7.
Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на
201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

2029
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ТИМА ЗА ОБЛАСТ “УНАПРЕЂЕЊЕ
КВАЛИТЕТА И ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА
ПРОПИСА” РАДИ ОСТВАРИВАЊА ФУНКЦИЈЕ УКУПНОГ
НАДЗОРА И УСМЈЕРАВАЊА РЕФОРМСКИХ ПРОЦЕСА У
ОВОЈ ОБЛАСТИ

1. У Рјешењу о именовању чланова Надзорног тима за
област “Унапређење квалитета процедура израде и доношења прописа” ради остваривања функције укупног надзора и
усмјеравања реформских процеса у овој области (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/07) у тачки 1. подт.
1) и 2) мијењају се и гласе:
“1) Добрила Савић - Републички секретаријат за законодавство, члан Надзорног тима,
2) Маријана Кунић - Републички секретаријат за законодавство, замјеник члана Надзорног тима.”.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2963/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2030
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 7.
Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на
201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА
ОСНИВАЧА У УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У ЛУКАВИЦИ, ИСТОЧНО
САРАЈЕВО

1. Разрјешавају се дужности чланови - представници
оснивача у Управном одбору Јавне установе Студентски
центар у Лукавици, Источно Сарајево:
1) Небојша Крајишник, дипл. инж. грађевине,
2) Божо Тепавчевић, проф. југословенских књижевности и српскохрватског језика, и
3) Вања Аврам, дипл. инж. пољопривреде.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА
ОСНИВАЧА У УПРАВНИ ОДБОР ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У ЛУКАВИЦИ, ИСТОЧНО
САРАЈЕВО

1. Именују се чланови - представници оснивача у
Управни одбор Јавне установе Студентски центар у Лукавици, Источно Сарајево:
1) Небојша Крајишник, дипл. инж. грађевине,
2) Божо Тепавчевић, проф. југословенских књижевности и српскохрватског језика, и
3) Вања Аврам, дипл. инж. пољопривреде.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог рјешења траје четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2948/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 204. сједници, одржаној 15.11.2018. године,
доноси

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

1. Радмила Чичковић, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор
за управљање инвестицијама у Министарству финансија
Републике Српске на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3016/18
15. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и члана 42. Закона о
државним службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 202. сједници, одржаној 9.11.2018. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
ДИРЕКТОРА У СЕКТОРУ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ У
РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

2031

1. Бојана Вокић, дипломирани правник, поставља се
за вршиоца дужности помоћника директора у Сектору за
државну управу у Републичком секретаријату за законодавство на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и

Број: 04/1-012-2-2964/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Број: 04/1-012-2-2943/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

16.11.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 53. став 1. тачка a) Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Споменка Шеховац, дипломирани економиста,
разрјешава се дужности помоћника директора Пореске
управе за Подручни центар Источно Сарајево због истека
времена на које је постављена.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2965/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11,
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 202. сједници,
одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

106
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РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
ДИРЕКТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОДРУЧНИ
ЦЕНТАР БИЈЕЉИНА

1. Душан Вуловић, дипломирани правник, поставља се
за вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе за Подручни центар Бијељина на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2982/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16), Влада Републике Српске, на 201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ
САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Др Сарита Вујковић разрјешава се дужности директора Јавне установе Музеј савремене умјетности Републике
Српске са 15.11.2018. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА
ДИРЕКТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОДРУЧНИ
ЦЕНТАР ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Број: 04/1-012-2-2939/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

1. Споменка Шеховац, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора
Пореске управе за Подручни центар Источно Сарајево на
период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03), Влада Републике Српске, на 201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

Број: 04/1-012-2-2966/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 53. став 1. тачка a) Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
202. сједници, одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ ЗА ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР БИЈЕЉИНА

1. Душан Вуловић, дипломирани правник, разрјешава
се дужности помоћника директора Пореске управе за Подручни центар Бијељина због истека времена на које је постављен.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2983/18
9. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11,
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 202. сједници,
одржаној 9.11.2018. године, д о н о с и

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Др Сарита Вујковић, доктор историје умјетности,
поставља се за вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј савремене умјетности Републике Српске са
16.11.2018. године на период до 60 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2945/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12)
и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и
31/18), Влада Републике Српске, на 201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “МИРОСЛАВ АНТИЋ”
БИСТРИЦА, БАЊА ЛУКА

1. Зорану Шмуговићу, наставнику историје и географије, престаје дужност директора Јавне установе Основ-

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

на школа “Мирослав Антић” Бистрица, Бања Лука, са
19.11.2018. године због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2942/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12
и 44/16) и члана 137. став 4. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на 201. сједници,
одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ОСНОВНА ШКОЛА “МИРОСЛАВ АНТИЋ” БИСТРИЦА,
БАЊА ЛУКА

1. Ђорђе Ђаковић, професор географије, именује се за
директора ЈУ Основна школа “Мирослав Антић” Бистрица,
Бања Лука, на мандатни период од четири године, почевши
од 20.11.2018. године.
2. Именовани обавља послове заступања и представљања Јавне установе Основна школа “Мирослав Антић”
Бистрица, Бања Лука, у правном промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2944/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12)
и члана 140. став 1. тачка 2) и став 2. Закона о основном
васпитању и образовању (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на
201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО ЋОПИЋ”
ПРЊАВОР

1. Рајку Алексићу, наставнику историје и географије,
престаје дужност директора Јавне установе Основна школа
“Бранко Ћопић” Прњавор на лични захтјев - оставком.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2941/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 140. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и
31/18), Влада Републике Српске, на 201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и
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16.11.2018.

не установе Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор до
окончања поступка избора директора, а најдуже на 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
3. Права, обавезе и одговорност директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.
Број: 04/1-012-2-2940/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12)
и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и
31/18), Влада Републике Српске, на 201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН ДУЧИЋ”
ШЕКОВИЋИ

1. Милици Василић, наставнику биологије и хемије, престаје дужност директора Јавне установе Основна школа “Јован
Дучић” Шековићи са 18.11.2018. године због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2951/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12
и 44/16) и члана 137. став 4. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на 201. сједници,
одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН ДУЧИЋ” ШЕКОВИЋИ

1. Милица Василић, наставник биологије и хемије, именује се за директора ЈУ Основна школа “Јован Дучић” Шековићи на мандатни период од четири године, почевши од
19.11.2018. године.
2. Именована обавља послове заступања и представљања Јавне установе Основна школа “Јован Дучић” Шековићи у правном промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2952/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 133. ст. 1. и 2. Закона о средњем образовању
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број
41/18), Влада Републике Српске, на 201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО
ЋОПИЋ” ПРЊАВОР

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊАЛУКА

1. Јасмина Малешевић, професор српског језика и књижевности, именује се за вршиоца дужности директора Јав-

1. Мирјани Златковић, дипломираном инжењеру електроенергетике, престаје дужност вршиоца дужности ди-
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ректора Јавне установе Електротехничка школа “Никола
Тесла” Бањалука због окончања конкурсне процедуре за
избор директора.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2949/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12
и 44/16) и члана 130. став 2. Закона о средњем образовању
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број
41/18), Влада Републике Српске, на 201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
БАЊАЛУКА

1. Ирина Чавић, дипломирани инжењер електротехнике, именује се за директора Јавне установе Електротехничка школа “Никола Тесла” Бањалука на мандатни период
од четири године.
2. Именована обавља послове заступања и представљања Јавне установе Електротехничка школа “Никола Тесла”
Бањалука у правном промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2950/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 133. ст. 1. и 2. Закона о средњем образовању
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број
41/18), Влада Републике Српске, на 201. сједници, одржаној 1.11.2018. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ МАШИНСКА ШКОЛА
МРКОЊИЋ ГРАД

1. Милораду Пекезу, дипломираном инжењеру текстилне технологије, престаје дужност директора Јавне установе
Машинска школа Мркоњић Град због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2946/18
1. новембра 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

2032
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “Тектон” д.о.о.
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и
члана 15. Правилника о условима за издавање и одузимање
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Тектон” ДОО Бања Лука испуњава
услове за добијање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган
јединице локалне самоуправе, и то:
1. конструктивне фазе.
Лиценца важи од 4.10.2018. године до 4.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-787-1/18
4. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2033
Министар за просторно уређење, грађевинарство
и екологију Републике Српске, на захтјев Институт за
грађевинарство ИГ д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке документације, а на основу чланa
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 15. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да Институт за грађевинарство ИГ д.о.о.
Бања Лука испуњава услове за добијање лиценце за израду
техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, и то:
1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе,
3. хидротехничке фазе,
4. фазе нискоградње,
5. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења,
6. дијела електро фазе - инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике,
7. дијела машинске фазе - област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације,
8. дијела машинске фазе - машинска постројења и металне конструкције у грађевинарству,
9. технолошке фазе, технолошке подлоге и технолошки
процеси,
10. фазе уређења зелених површина,
11. фазе саобраћајне сигнализације.
Лиценца важи од 9.10.2018. године до 9.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-796/18
9. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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2034

2036

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Нискоградња” д.о.о.
Лакташи за издавање лиценце за израду техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и
члана 15. Правилника о условима за издавање и одузимање
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “ТБЛ некретнине”
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16
и 31/18) и члана 15. Правилника о условима за издавање и
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Нискоградња” д.о.о. Лакташи испуњава
услове за добијање лиценце:
A) за израду техничке документације за објекте за које
грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију:
1. архитектонске фазе;
Б) за израду техничке документације за објекте за које
грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе:
1. хидротехничке фазе.
Лиценца важи од 15.10.2018. године до 15.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Утврђује се да “ТБЛ некретнине” д.о.о. Бања Лука
испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке
документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 15.10.2018. године до 15.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-361-826-1/18
15. октобра 2018. године
Бањалука

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев Архитектонски студио
“Закомац” д.о.о. Сарајево за издавање лиценце за израду техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16,
57/16 и 31/18) и члана 15. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2035
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “Nexen” д.о.о.
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и
члана 15. Правилника о условима за издавање и одузимање
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Nexen” д.о.о. Бања Лука испуњава
услове за добијање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган
јединице локалне самоуправе, и то:
1. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења.
Лиценца важи од 15.10.2018. године до 15.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-870/18
15. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

Број: 15.03-361-875/18
15. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2037

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да Архитектонски студио “Закомац” д.о.о.
Сарајево испуњава услове за добијање лиценце за израду
техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 24.10.2018. године до 24.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-893/18
24. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2038
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев ДОО АГ Угљевик
за издавање лиценце за израду техничке документације, а

16.11.2018.
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на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 15. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 17. Правилника
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13
и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

Утврђује се да “Тектон” д.о.о. Бања Лука испуњава
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, и то:
1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења,
3. дијела машинске фазе, машинска постројења и металне конструкције у грађевинарству;
- за грађење, односно извођење радова на објектима за
које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне
самоуправе, и то:
1. дијела машинске фазе, област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације.
Лиценца важи од 4.10.2018. године до 4.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да ДОО АГ Угљевик испуњава услове за
добијање лиценце за израду техничке документације за
објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, и то:
1. конструктивне фазе.
Лиценца важи од 24.10.2018. године до 24.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-894-1/18
24. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2039
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Елим” д.о.о. Лакташи за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 17. Правилника
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13
и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Елим” д.о.о. Лакташи испуњава услове
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова
на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. дијела електро фазе - инсталације јаке струје на
мањим објектима са стандардном конструкцијом бруто
грађевинске површине до 1500 m² и укупне спратности до
пет етажа.
Лиценца важи од 15.10.2018. године до 15.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-781/18
15. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2040
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Тектон” д.о.о. Бања
Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Број: 15.03-361-787/18
4. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2041
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “Kaldera company”
д.о.о. Лакташи за издавање лиценце за грађење објеката, а
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Kaldera company” д.о.о. Лакташи испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију, и то:
1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења;
- за грађење, односно извођење радова на објектима за
које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне
самоуправе, и то:
1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. дијела машинске фазе, машинска постројења и металне конструкције у грађевинарству на мањим објектима
са стандардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 1500 m² и укупне спратности до пет етажа.
Лиценца важи од 4.10.2018. године до 4.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
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Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-811/18
4. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2042
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Conram” д.о.о. Брчко
за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,
121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Conram” д.о.о. Брчко испуњава услове
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова
на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, и
то:
1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење објеката, број: 15.03-361-1269/14, од 30.10.2014.
године, и Лиценца број: ПЛ-0380/2014, од 30.10.2014. године.
Лиценца важи од 9.10.2018. године до 9.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-818/18
9. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2043
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “Нискоградња”
д.о.о. Лакташи за издавање лиценце за грађење објеката,
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Нискоградња” д.о.о. Лакташи испуњава
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, и то:
1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. грађевинских радова на објектима нискоградње,
3. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Лиценца важи од 15.10.2018. године до 15.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
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издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-826/18
15. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2044
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев ГП “Крајина” а.д. Бања
Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 17. Правилника
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13
и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да ГП “Крајина” а.д. Бања Лука испуњава
услове за добијање лиценце:
A) за грађење, односно извођење радова на објектима за
које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију:
1. грађевинских радова на објектима високоградње;
Б) за грађење, односно извођење радова на објектима
за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне
самоуправе:
1. грађевинских радова на објектима нискоградње,
2. грађевинских радова на објектима хидроградње,
3. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења.
Лиценца важи од 4.10.2018. године до 4.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-828/18
4. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2045
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Elcom” д.о.о. Тузла за
издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 8.
Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16,
57/16 и 31/18) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Elcom” д.о.о. Тузла испуњава услове за
добијање лиценце за грађење, односно извођење радова на
објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике.
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Лиценца важи од 4.10.2018. године до 4.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-829/18
4. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2046
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Galax” д.о.о. Доњи
Жабар за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 17. Правилника
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13
и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Galax” д.о.о. Доњи Жабар испуњава
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења.
Лиценца важи од 4.10.2018. године до 4.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-840/18
4. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2047
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “Ken-Ham” д.о.о.
Тузла за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 17. Правилника
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13
и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Ken-Ham” д.о.о. Тузла испуњава услове
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова
на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 15.10.2018. године до 15.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
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Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-843/18
15. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2048
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “Лукић инвест”
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката,
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18 ) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Лукић инвест” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење објеката, број: 15.03-361-652/18, од 25.7.2018.
године, и Лиценца број: ПЛ-1643/2018, од 25.7.2018. године.
Лиценца важи од 24.10.2018. године до 25.7.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-892/18
24. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2049
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “Атриј” д.о.о. Добој за издавање лиценце за израду докумената просторног
уређења, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора
и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и
члана 14. Правилника о условима за издавање и одузимање
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

Утврђује се да “Атриј” д.о.о. Добој испуњава услове за
добијање лиценце за израду докумената просторног уређења, и то:
1. израду спроведбених докумената просторног уређења:
а) зонинг план,
б) зонинг план подручја посебне намјене,
в) регулациони план,
г) урбанистички пројекат,
д) план парцелације.
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Лиценца важи од 9.10.2018. године до 9.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-861/18
9. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2050
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Елмист” д.о.о. Добој
за издавање лиценце за ревизију техничке документације,
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

106

16.11.2018.

4. дијела машинске фазе - област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације.
Лиценца важи од 4.10.2018. године до 4.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-821/18
4. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2052
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев Кућа архитектуре
“Пилиповић” д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за ревизију техничке документације, а на основу чланa 8. Закона
о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16,
57/16 и 31/18) и члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Елмист” д.о.о. Добој испуњава услове
за добијање лиценце за ревизију техничке документације за
објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице
локалне самоуправе, и то:
1. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења.
Лиценца важи од 4.10.2018. године до 4.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Утврђује се да Кућа архитектуре “Пилиповић” д.о.о.
Бања Лука испуњава услове за добијање лиценце за ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску
дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 4.10.2018. године до 4.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-361-815/18
4. октобра 2018. године
Бањалука

Број: 15.03-361-853/18
4. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2051

2053

Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “К - пројект” ДОО
Источно Сарајево за издавање лиценце за ревизију техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и
31/18) и члана 16. Правилника о условима за издавање и
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Атриј” д.о.о. Добој
за издавање лиценце за ревизију техничке документације,
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “К - пројект” ДОО Источно Сарајево
испуњава услове за добијање лиценце за ревизију техничке
документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе,
3. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења,

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Атриј” д.о.о. Добој испуњава услове за
добијање лиценце:
A) за ревизију техничке документације за објекте за
које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију:
1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе,
3. дијела машинске фазе - област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације;
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Б) за ревизију техничке документације за објекте за које
грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе:
1. хидротехничке фазе,
2. фазе нискоградње,
3. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења.
Лиценца важи од 9.10.2018. године до 9.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-861-1/18
9. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2054
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “Бета-план” д.о.о.
Добој за издавање лиценце за ревизију техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13,
106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и
члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Бета-план” д.о.о. Добој испуњава услове за добијање лиценце за ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган
јединице локалне самоуправе, и то:
1. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења.
Лиценца важи од 24.10.2018. године до 24.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-871/18
24. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2055
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Loft” д.о.о. Бања Лука
за издавање лиценце за ревизију техничке документације,
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Loft” д.о.о. Бања Лука испуњава услове
за добијање лиценце за ревизију техничке документације за
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објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице
локалне самоуправе, и то:
1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 15.10.2018. године до 15.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-874/18
15. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2056
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Алтера” д.о.о. Бања
Лука за издавање лиценце за ревизију техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13,
106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и
члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Алтера” д.о.о. Бања Лука испуњава
услове за добијање лиценце за ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган
јединице локалне самоуправе, и то:
1. дијела машинске фазе - област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације.
Лиценца важи од 24.10.2018. године до 24.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-891/18
24. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2057
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев ДОО АГ Угљевик за
издавање лиценце за ревизију техничке документације, а
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и
3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да ДОО АГ Угљевик испуњава услове за
добијање лиценце за ревизију техничке документације за
објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице
локалне самоуправе, и то:
1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе.
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Лиценца важи од 24.10.2018. године до 24.10.2022. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-894/18
24. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2058
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “ДЕСКинжињеринг”
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за ревизију техничке
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16
и 31/18) и члана 16. Правилника о условима за издавање и
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “ДЕСКинжињеринг” д.о.о. Бања Лука
испуњава услове за добијање лиценце за ревизију техничке
документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију, и то:
1. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова за
ревизију техничке документације, број: 15.03-361-899/17,
од 20.9.2017. године, и Лиценца број: ПЛ-1358/2017, од
20.9.2017. године.
Лиценца важи од 24.10.2018. године до 20.9.2021. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-905/18
24. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

2059
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “HKP consulting” д.о.о.
Бања Лука за издавање лиценце за ревизију техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) и
члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “HKP consulting” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за добијање лиценце:
А) за ревизију техничке документације за објекте за
које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију:
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1. хидротехничке фазе,
2. фазе нискоградње,
3. фазе саобраћајне сигнализације;
Б) за ревизију техничке документације за објекте за које
грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе:
1. архитектонске фазе.
Стављају се ван снаге Рјешење о испуњености услова за
ревизију техничке документације, број: 15.03-361-492/18,
од 25.7.2018. године, и Лиценца број: ПЛ-1646/2018, од
25.7.2018. године.
Лиценца важи од 24.10.2018. године до 27.12.2020. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-909/18
24. октобра 2018. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предмету број АП 3130/16, рјешавајући апелацију Фиса д.о.о. Витез, на
основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став
(2) тачка б) и члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног суда Босне
и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број 94/14), у саставу:
- Златко М. Кнежевић, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 11. октобра 2018. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Одбија се као неоснована апелација Фиса д.о.о. Витез, поднесена против Пресуде Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број 51 0 П 053511 15 Рев од 26. маја 2016. године и Пресуде
Кантоналног суда у Новом Травнику број 51 0 П 053511 14 Гж 2 од
25. септембра 2014. године.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. Фис д.о.о. Витез (у даљем тексту: апелант), којег заступа
Мехмед Спахо, адвокат из Сарајева, поднио је 22. јула 2016. године Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд) апелацију против Пресуде Врховног суда Федерације БиХ (у
даљем тексту: Врховни суд) број 51 0 П 053511 15 Рев од 26. маја
2016. године и Пресуде Кантоналног суда у Новом Травнику (у
даљем тексту: Кантонални суд) број 51 0 П 053511 14 Гж 2 од 25.
септембра 2014. године.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Врховног суда
и Кантоналног суда, као и од Средњобосанског кантона - Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: тужени) затражено је 3.
септембра 2018. године да доставе одговоре на апелацију.
3. Врховни и Кантонални суд и тужени су доставили одговоре
на апелацију у периоду од 6. до 17. септембра 2018. године.
III - Чињенично стање
4. Чињенице предмета које произлазе из апелантових навода
и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин.
5. Пресудом Општинског суда у Травнику (у даљем тексту:
Општински суд) број 51 0 П 053511 13 П 2 од 7. априла 2014. го-
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дине обавезан је тужени да апеланту накнади материјалну штету у
укупном износу од 1.964.955,60 КМ, и то на име изгубљене добити
за период од 9. октобра 2008. до 31. децембра 2008. године износ
од 1.056.236,10 КМ, а за период од 1. јануара 2009. до 31. марта
2009. године износ од 744.633,00 КМ, затим на име губитка рејтинга, угледа, бренда и слогана фирме износ од 158.255,16 КМ, на име
материјалне штете за трошкове лијечења апелантовог запосленика
Ј. Ш. износ од 4.817,18 КМ и на име материјалне штете на апелантовом објекту износ од 1.014,34 КМ, све са законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе па до исплате, као и да апеланту накнади трошкове поступка у износу од 3.326,62 КМ (став I
изреке). Ставом II изреке одбијен је као неоснован преостали дио
апелантовог тужбеног захтјева за накнаду штете на име изгубљене
добити, губитка рејтинга, угледа, бренда и слогана фирме, трошкова лијечења запосленика Ј. Ш. и штете на објекту, преко досуђеног
износа, као и дио тужбеног захтјева који се односи на камату на
додатно задужење у износу од 115.602,13 КМ и губитка стечених
кондиција код добављача у износу од 379.520,34 КМ.
6. У образложењу пресуде је истакнуто да је предмет конкретног спора потраживање накнаде материјалне штете (на име
изгубљене добити, губитка рејтинга, угледа, бренда и слогана фирме, трошкова лијечења запосленика, штете на објекту и губитка
стечених кондиција код добављача) коју је апелант претрпио као
посљедицу штетног догађаја од 9. октобра 2008. године када је
у његовом пословном продајном објекту Фис у Витезу дошло до
експлозије постављене експлозивне направе.
7. У спроведеном доказном поступку Општински суд је утврдио
да се 9. октобра 2008. године у апелантовом продајном пословном
објекту у Витезу десио штетни догађај, односно да је дошло до активирања експлозивне направе, којом приликом је смртно страдао
апелантов запосленик З. Б., а да је тешке тјелесне повреде задобио
запосленик који је радио на пословима осигурања и заштите Ј. Ш.
Надаље је утврђено да је на апелантовом објекту настала материјална штета, као и да је дошло до повређивања и других купаца
у објекту. Такође је утврђено да су експлозивну направу припремили и поставили С. Ђ. и А. И. Утврђено је да је против наведених
лица вођен кривични поступак, да су они правоснажним пресудама
Суда Босне и Херцеговине од 4. марта 2010. и 11. маја 2010. године
проглашени кривим и осуђени на казну затвора за тешко кривично
дјело против опште безбједности људи и имовине из члана 328 ст.
1 и 2, а у вези с кривичним дјелом изазивање опште опасности из
члана 323 ст. 1 и 3 Кривичног закона ФБиХ (у даљем тексту: КЗФБиХ), у вези са чланом 31 КЗФБиХ и чланом 7 Закона о Суду БиХ.
У поступку је даље утврђено да је неколико дана прије експлозије,
а по телефонској дојави непознатог лица “да је у продајном објекту
апеланта ‘Фис’ у Витезу постављена експлозивна направа”, апелант
обавијестио МУПСБК, затим да су припадници наведеног МУП-а
извршили преглед апелантовог пословног објекта, те да приликом
прегледа није пронађена експлозивна направа. Даље је утврђено да
су неколико дана послије наведеног прегледа, 9. октобра 2008. године, лица С. Ђ. и А. И. поставила експлозивну направу у апелантов продајни пословни објекат, да су апелантови запосленици који
раде на обезбјеђењу објекта пронашли у објекту постављену експлозивну направу (сумњив пакет), те да о проналаску истог (експлозивне направе) апелантови запосленици нису обавијестили туженог
односно МУПСБК. Утврђено је да су апелантови запосленици који
раде на обезбјеђењу објекта из апелантовог продајног објекта покушали изнијети експлозивну направу, којом приликом је дошло до
њеног активирања и настанка штетних посљедица (смрти једног
запосленика, теже повреде запосленика Ј. Ш., као и материјалне
штете на објекту). Полазећи од тако утврђеног чињеничног стања,
Општински суд је закључио да за насталу штету у конкретном случају одговара шира друштвена заједница, држава односно њен орган у смислу одредбе члана 180 Закона о облигационим односима
(у даљем тексту: ЗОО), што је у конкретном случају тужени (СБК/
КСБ) и његови органи у смислу члана 2 и члана 12 став 1 тачка 6
Закона о унутрашњим пословима. Према оцјени Општинског суда,
постављање експлозивне направе у апелантовом пословном објекту
се може подвести под акт насиља, како то предвиђа члан 180 ЗОО
и за који одговорност сноси друштвено-политичка заједница чији
је орган био дужан да то спријечи. Општински суд је сматрао да
наводи туженог у конкретној правној ствари да су познати учиниоци
кривичног дјела не ослобађају туженог објективне одговорности.
Цијенећи чињеницу да су апелантови запосленици приступили
уклањању сумњивог пакета без обавјештавања МУП-а о његовом
постојању, Општински суд је закључио да је апелантов допринос
настанку штете и штетних посљедица у омјеру 30%.
8. Тужени се жалио против наведене пресуде Општинског
суда. Одлучујући о жалби, Кантонални суд је Пресудом број 51 0 П
053511 14 Гж 2 од 25. септембра 2014. године жалбу туженог усвојио и првостепену пресуду у ставу првом изреке за досуђујући дио
тужбеног захтјева на име материјалне штете преиначио тако што је
у цијелости одбијен апелантов постављени тужбени захтјев (став I
изреке). Истом пресудом обавезан је апелант да туженом накнади
трошкове поступка у износу од 63,00 КМ (став II изреке).
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9. У образложењу пресуде Кантонални суд је истакао да је тужени у жалби основано указао да првостепени суд није правилно
примијенио одредбу члана 180 став 1 ЗОО, што је за посљедицу
имало доношење незаконите одлуке. Кантонални суд је сматрао
основаним приговор недостатка пасивне легитимације на страни
туженог. Даље је утврдио да штета апеланта настала на објекту,
као и остали видови штете дејством експлозива који су подметнула
позната лица не представљају акт насиља из којег би произлазила
посебна одговорност друштвено-политичке заједнице (туженог)
по члану 180 став 1 ЗОО. Истакнуто је да је наведеном одредбом
прописана изричита одговорност друштвено-политичке заједнице за штету коју је претрпјело физичко, а не правно лице. Стога,
апелант као правно лице не може да захтијева накнаду штете од
друштвено-политичке заједнице по принципу објективне одговорности из основа прописаних чланом 180 став 1 ЗОО. Кантонални
суд је такође истакао да апелант на основу одредаба чл. 154, 155
и 158 ЗОО има право од починилаца наведених кривичних дјела
захтијевати накнаду штете по основу утврђене кривице.
10. Апелант је против наведене пресуде Кантоналног суда
изјавио ревизију. Одлучујући о ревизији, Врховни суд је Пресудом
број 51 0 П 053511 15 Рев од 26. маја 2016. године апелантову ревизију одбио као неосновану.
11. У образложењу пресуде Врховни суд је навео да је, супротно наводима ревизије, другостепени суд правилно прихватио основаним приговор недостатка пасивне легитимације на страни туженог. И према оцјени тог суда, неоснован је апелантов став да се
одговорност туженог за предметну штету у околностима предметног случаја може засновати на законској одредби члана 180 став
1 ЗОО. Приговоре ревизије о погрешној примјени материјалног
права кроз наводе да тужени одговара као друштвено-политичка
заједница за сва оштећења над апелантовом имовином и да је
одговорност туженог за насталу материјалну штету из оваквих
штетних догађаја објективна усљед пропуста органа туженог да
предузме радње с циљем заштите лица, имовине и др. Врховни суд
је сматрао неоснованим. Истакнуто је да је тачан навод у апелантовој ревизији да Закон о унутрашњим пословима Средњобосанског
кантона прописује да су у надлежности Кантоналног министарства
унутрашњих послова и послови заштите од пожара и експлозија,
али апелант при томе губи из вида утврђену чињеницу да он на
дан штетног догађаја није о проналаску експлозивне направе обавијестио туженог односно МУПСБК да предузме радње из своје
надлежности, а био је дужан да то учини с циљем заштите своје
имовине и лица. Из наведеног разлога, како је закључио Врховни
суд, нема ни евентуалне одговорности туженог за предметну штету
у смислу одредбе члана 154 ЗОО, а у вези са чл. 172 и 173 истог
закона. Према оцјени Врховног суда, за утужену штету тужени не
може одговарати по општим прописима о накнади штете основом
одговорности из члана 154 став 1 ЗОО код неспорне чињенице да
су предметну штету починила позната лица која су проглашена
кривим и правоснажно осуђена. Тачан је ревизиони навод да је
апеланту усљед активирања експлозивне направе у његовом продајном објекту настала штета и да апелант по прописима домаћег
законодавства ужива правну заштиту, али он губи из вида чињеницу да означени тужени није пасивно легитимисан, односно да
се ради о промашеној пасивној легитимацији и захтјев за накнаду
тражене штете у складу с важећим домаћим законодавством тужилац може евентуално поставити према одговорним лицима.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
12. Апелант сматра да му је оспореним пресудама прекршено
право на личну слободу и безбједност из члана II/3д) Устава Босне
и Херцеговине и члана 5 Европске конвенције за заштиту људских
права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција),
право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, право на имовину
из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола
број 1 уз Европску конвенцију и право на забрану дискриминације из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске
конвенције. Кршење наведених права апелант види у погрешно
утврђеном чињеничном стању и произвољној примјени материјалног права, због чега је у предметном поступку апелантов тужбени
захтјев у коначници одбијен због недостатка пасивне легитимације. У вези с тим, апелант сматра да је Општински суд у конкретном случају правилно одлучио када је одговорност туженог засновао на одредбама члана 180 ЗОО и чл. 2 и 12 став 1 тачка 6 Закона
о унутрашњим пословима. Насупрот томе, према апелантовом
мишљењу, оспорене пресуде Кантоналног и Врховног суда су засноване на погрешном тумачењу члана 180 ЗОО. Апелант сматра
да је Кантонални суд произвољно тумачио члан 180 ЗОО када је
навео да је наведеном одредбом прописана одговорност друштвено-политичке заједнице за штету коју је претрпјело физичко лице,
а не и правно лице, што је у конкретном случају апелант. Апелант,
такође, сматра да судови у оспореним одлукама нису цијенили
одредбе Закона о унутрашњим пословима СБК којима је утврђена
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изричита надлежност Кантоналног МУП-а на спречавању аката
насиља и терора на подручју кантона.
б) Одговор на апелацију
13. Врховни суд је у одговору на апелацију истакао да остаје
при разлозима датим у одлуци тог суда, те да су апелантове тврдње
о повреди права на која се позвао у апелацији неосноване. Предложено је да се апелација одбије као неоснована.
14. Кантонални суд је у одговору на апелацију навео да одлуком тог суда нису повријеђена апелантова права на која се позвао
у апелацији. Истакнуто је да је тај суд своју одлуку донио правилном примјеном материјалног права, дајући за њу разлоге који
су наведени у одлуци. Предложено је да се апелација одбије као
неоснована.
15. Тужени је у одговору на апелацију навео да је у ситуацији
каква се десила спорне прилике у апелантовом пословном центру
апелант имао обавезу према свом унутрашњем пропису (Правилнику) да позове полицију, пријављујући при томе случај какав су
примијетили, тј. сумњиву направу. Након такве пријаве упућене
МУП-у Травник, МУП предузима радње предвиђене прописима, и
то прво испражњење објекта, па остале радње предвиђене у оквиру
процедуре поступања и унутрашњег прописа апеланта, као и прописа генерално (Закон и други прописи). Међутим, апелант је пар
дана прије тог случаја имао лажну дојаву о експлозивној направи
поводом које је поступљено у складу с Правилником, као и прописима МУПСБК, када је дошло до испражњења објекта, које послодавци нерадо чине, и управо због тога апелантови запосленици су
предметни случај “узели у своје руке”, примијетили експлозивну
направу и сами је уклањали с полице када се десио несретан случај.
Процедура поступања у таквим и сличним ситуацијама углавном
се односи на пријаву апеланта МУПСБК који врши испражњење
објекта и остале прописане радње, а након тога Цивилна заштита
врши деактивацију направе. Међутим, апелант није прослиједио
пријаву МУПСБК, рачунајући да се и тај пут ради о лажној дојави.
Апелантовим Правилником децидирано је регулисано поступање
послодавца и цјелокупна процедура, те поступање МУП-а и Цивилне заштите у конкретној ситуацији. Тужени је предложио да се
апелација одбије као неоснована.
V - Релевантни прописи
16. У Закону о облигационим односима (“Службени лист
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89; “Службени лист РБиХ”, бр.
2/92, 13/93, 13/94 и “Службене новине ФБиХ”, бр. 29/03 и 42/11)
релевантне одредбе гласе:
Члан 180. ст. 1, 2, 3. и 4.
1) За штету насталу смрћу, тјелесном повредом или оштећењем,
односно уништењем имовине физичког лица усљед акта насиља
или терора, као и приликом јавних демонстрација и манифестација, одговара друштвено-политичка заједница чији су органи по
важећим прописима били дужни да спријече такву штету.
2) Организатори, учесници, подстрекачи и помагачи у актима
насиља или терора, јавним демонстрацијама и манифестацијама
које су усмјерене на подривање уставом утврђеног друштвеног
уређења, немају право на накнаду штете по овом основу.
3) Друштвено политичка заједница има право и обавезу да
захтијева накнаду исплаћеног износа од лица које је штету проузроковало.
4) То право застаријева у роковима прописаним за застарјелост потраживања накнаде штете.
17. У Закону о унутрашњим пословима Средњобосанског кантона (“Службене новине Средњобосанског кантона”, бр. 3/97, 8/02,
10/102, 2/03 и 4/05) релевантне одредбе гласе:
Члан 2. став 1. тачка 6.
Унутрашњи послови из надлежности Кантона су:
6. Послови и задаци у вези са: […] надгледањем провођења
правила о заштити од пожара и експлозија […]
Члан 12. став 1. тачка 6.
У вршењу надлежности из члана 2. овог закона Министарство
нарочито:
[…]
6. непосредно учествује у вршењу послова и задатака заштите живота и личне сигурности грађана, заштите објеката и других
материјалних добара у случају опће опасности или кад је јавни ред
и мир нарушен у већем обиму, као и у случају терористичког и
другог насилног дјеловања, односно оружане побуне,
[…]
VI - Допустивост
18. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
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су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.
19. У складу са чланом 18 став (1) Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њом побија, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у року
од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о
посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.
20. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је
Пресуда Врховног суда број 51 0 П 053511 15 Рев од 26. маја 2016.
године, против које нема других дјелотворних правних лијекова
могућих према закону. Затим, апелант је оспорену пресуду примио 29. јуна 2016. године, а апелација је поднесена 22. јула 2016.
године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом 18 став (1)
Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и услове из
члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда јер не постоји неки
други формални разлог због којег апелација није допустива, нити
је очигледно (prima facie) неоснована.
21. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног суда, Уставни
суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу
допустивости.
VII - Меритум
22. Апелант побија оспорене одлуке тврдећи да су му тим
одлукама повријеђена права из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 Европске конвенције, члана II/3е) Устава Босне
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, члана II/3к)
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14
Европске конвенције.
Право на правично суђење
23. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају:
е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези с кривичним поступком.
24. Члан 6 Европске конвенције у релевантном дијелу гласи:
Приликом утврђивања његових грађанских права и обавеза
или кривичне оптужбе против њега, свако има право на правичну и
јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним
судом установљеним законом.
25. Уставни суд запажа да се у конкретном случају ради о спору грађанско-правне природе у којем је апелант потраживао накнаду материјалне штете, те апелант у предметном поступку ужива
гаранције права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
26. Надаље, Уставни суд запажа да апелант оспорава наведене
пресуде редовних судова, тврдећи да су оспорене пресуде донесене на основу погрешно утврђеног чињеничног стања и погрешном
примјеном материјалног права.
27. Уставни суд указује на то да, према пракси Европског суда
и Уставног суда, задатак ових судова није да преиспитују закључке редовних судова у погледу чињеничног стања и примјене права
(види Европски суд, Pronina против Русије, одлука о допустивости
од 30. јуна 2005. године, апликација број 65167/01). Наиме, Уставни суд није надлежан да супституише редовне судове у процјени
чињеница и доказа, већ је, генерално, задатак редовних судова да
оцијене чињенице и доказе које су извели (види Европски суд,
Thomas против Уједињеног Краљевства, пресуда од 10. маја 2005.
године, апликација број 19354/02). Задатак Уставног суда је да
испита да ли су, евентуално, повријеђена или занемарена уставна
права (право на правично суђење, право на приступ суду, право на
дјелотворан правни лијек и др.), те да ли је примјена закона била,
евентуално, произвољна или дискриминациона.
28. Уставни суд ће се, дакле, изузетно упустити у испитивање
начина на који су надлежни судови утврђивали чињенице и на тако
утврђене чињенице примијенили позитивно-правне прописе када
је очигледно да је у одређеном поступку дошло до произвољног
поступања редовног суда како у поступку утврђивања чињеница
тако и примјене релевантних позитивно-правних прописа (види
Уставни суд, Одлука број АП 311/04 од 22. априла 2005. године, став 26). У контексту наведеног, Уставни суд подсјећа и да је
у више својих одлука указао да очигледна произвољност у примјени релевантних прописа никада не може водити ка правичном
поступку (види Уставни суд, Одлука број АП 1293/05 од 12. септембра 2006. године, тачка 25 и даље и, mutatis mutandis, Европски
суд, Анђелковић против Србије, пресуда од 9. априла 2013. године,
тачка 24). Имајући у виду наведено, Уставни суд ће у конкретном
случају, с обзиром на питања која апелант поставља, испитати да
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ли су оспорене одлуке засноване на произвољно утврђеном чињеничном стању и произвољној примјени права.
29. Доводећи наведене ставове у везу с чињеницама конкретног предмета, Уставни суд запажа да су у предметном парничном
поступку редовни судови одлучивали на три судске инстанце, те да
су у коначници Кантонални и Врховни суд донијели одлуке којима
је апелантов тужбени захтјев одбијен због недостатка пасивне легитимације на страни означеног туженог. Уставни суд даље запажа
да је апелант у изјављеној ревизији истакао приговоре против другостепене одлуке, о којима је Врховни суд одлучивао и дао разлоге
за своју одлуку. При томе, Уставни суд запажа да је Врховни суд,
потврђујући другостепену пресуду, дао разлоге зашто апелантови
ревизиони приговори не могу довести до другачијег рјешења конкретне правне ствари. Уставни суд, такође, запажа да апелант и у
апелационим наводима понавља своје тврдње које је већ истицао
у парничном поступку и о којима су редовни судови у оспореним
одлукама дали образложења која Уставни суд не сматра произвољним.
30. У односу на апелантове наводе да је Врховни суд у коначници извео погрешан правни закључак да тужени није пасивно
легитимисан иако према члану 180 ЗОО постоји објективна одговорност туженог за насталу материјалну штету због предметног штетног догађаја, Уставни суд истиче да се држава у погледу
објективне одговорности у смислу члана 180 ЗОО не обавезује на
накнаду штете због кривице, не тражи се њено доказивање, односно не полази се од претпоставке њеног постојања. ЗОО само
захтијева да је штета настала усљед акта насиља или терора који
је усмјерен према држави, а не и да је његов извршилац познат и
да је за такав акт проглашен одговорним, с обзиром на то да се
на одговорност за штету позива држава, а не сам извршилац акта
насиља или терора. Будући да одговара по принципу објективне
одговорности, држава се може ослободити одговорности само ако
докаже да је штета настала искључивим дјеловањем оштећеног
(mutatis mutandis, Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму број АП 466/14 од 11. јануара 2017. године, доступна на www.
ustavnisud.ba, тачка 35). У вези с наведеним, Уставни суд запажа да
је Врховни суд, у својој одлуци као коначној одлуци у конкретној
правној ствари, одлучујући о апелантовим наводима да се одговорност туженог за предметну штету у околностима предметног
случаја може засновати на одредби члана 180 ЗОО, прије свега,
цијенио утврђену чињеницу да апелант на дан штетног догађаја
није о проналаску експлозивне направе обавијестио туженог односно његов надлежни орган, што је био дужан да учини с циљем
заштите своје имовине и лица, те да је то, заправо, кључни разлог
на којем је засновано одлучење у оспореним одлукама. Уставни
суд запажа да је Врховни суд, при томе, имао у виду и релевантне
одредбе Кантоналног закона о унутрашњим пословима према којима је апелант био дужан да обавијести туженог односно МУПСБК
ради предузимања радњи из његове надлежности. Имајући у виду
утврђено чињенично стање, релевантне одредбе ЗОО и Закона о
унутрашњим пословима на које се позвао Врховни суд, Уставни
суд у образложењу које је Врховни суд дао за своју одлуку не налази елементе произвољне примјене права. Уставни суд, такође, сматра да је Врховни суд у оспореној одлуци детаљно образложио на
којим је све релевантним прописима засновао оспорену одлуку, те
да је о томе дао детаљна и јасна образложења која се не могу сматрати произвољним или супротним праву на образложену одлуку
из члана 6 став 1 Европске конвенције. С обзиром на то, Уставни
суд сматра да у чињеницама апелантовог случаја не постоје, у смислу наведених ставова Европског и Уставног суда, разлози који би
могли бити основ да Уставни суд својим тумачењем замијени дато
тумачење редовних судова.
31. Имајући у виду све наведено, Уставни суд закључује да је
предметни поступак проведен уз гаранције које пружа члан 6 став
1 Европске конвенције, те да сходно томе оспореним одлукама није
прекршено апелантово право на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
Право на имовину
32. Апелант сматра да му је оспореним одлукама повријеђено
и право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и
члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију. Уставни суд запажа да апелант ове наводе веже за погрешно утврђено чињенично
стање и произвољну примјену материјалног права, које је Уставни суд у претходним тачкама ове одлуке оцијенио неоснованим.
С обзиром на то, Уставни суд сматра да су апелантови наводи о
кршењу права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, такође,
неосновани.
Недискриминација
33. Уставни суд надаље запажа да апелант сматра да је у
конкретном случају дошло до кршења члана II/4 Устава Босне и
Херцеговине и члана 14 Европске конвенције. У вези с тим, Уставни суд примјећује да се апелант није изјаснио у вези с којим правом
сматра да је дискриминисан, али да из навода апелације произлази
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како сматра да је дискриминисан у односу на право на правично
суђење. У конкретном случају, Уставни суд примјећује да апелант,
осим паушалних навода о кршењу наведеног права, није понудио
било какав аргумент који би упућивао на то да је у предметном
поступку на било који начин дискриминисан у смислу да је уопште
другачије третиран, односно да је без разумног оправдања другачије третиран у односу на друга лица у идентичној ситуацији.
С обзиром на то, Уставни суд сматра да су апелантови наводи о
дискриминацији паушални, а евентуална произвољност и дискриминациона примјена закона није очигледна. Стога, Уставни суд
закључује да су наводи о кршењу права на недискриминацију из
члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције у вези с правом на правично суђење неосновани.
Остали наводи
34. У односу на наводе о повреди права на личну слободу и
безбједност из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана
5 Европске конвенције, Уставни суд запажа да се наведена права
односе на заштиту појединца од арбитрарног хапшења и физичког лишења слободе. Будући да се у конкретном случају не ради о
правима која су загарантована чланом II/3д) Устава Босне и Херцеговине и чланом 5 Европске конвенције, Уставни суд закључује да
предметна апелација не покреће питања према наведеним члановима Устава БиХ и Европске конвенције.
VIII - Закључак
35. Уставни суд закључује да не постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6
став 1 Европске конвенције када у образложењу оспорених одлука
нема ничега што указује на погрешно утврђено чињенично стање и
произвољну примјену релевантних прописа на апелантову штету,
те када су редовни судови за своје одлуке дали јасне разлоге.
36. Уставни суд закључује да нема повреде права на имовину
из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију када апелант кршење наведеног
права доводи у везу с погрешно утврђеним чињеничним стањем
и произвољном примјеном материјалног права, а Уставни суд је
закључио да није било произвољности у том погледу.
37. Такође, у односу на апеланта није прекршена забрана дискриминације из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана
14 Европске конвенције у вези с правом на правично суђење из
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске
конвенције када апелант, осим навода о повреди овог права, није
понудио релевантне аргументе и разлоге који би указивали на вјероватноћу да је дискриминисан по забрањеном основу.
38. Коначно, нема повреде права која су загарантована чланом
II/3д) Устава Босне и Херцеговине и чланом 5 Европске конвенције
када апелација уопште не покреће питања према наведеним члановима јер у конкретном случају није ријеч о захтјеву за заштиту
појединца од арбитрарног хапшења и физичког лишења слободе.
39. На основу члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
40. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Златко М. Кнежевић, с.р.
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предмету број АП 3148/16, рјешавајући апелацију Маријана Савића, на
основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став (2)
тачка б), члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) Правила Уставног
суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, број 94/14), у саставу:
- Златко М. Кнежевић, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 11. октобра 2018. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Усваја се апелација Маријана Савића.
Утврђује се повреда права из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.
Укида се Рјешење Окружног суда у Добоју број 87 0 Пр 019568
16 Пжп 2 од 8. јуна 2016. године.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Предмет се враћа Окружном суду у Добоју који је дужан да
по хитном поступку донесе нову одлуку у складу са чланом II/3х)
Устава Босне и Херцеговине и чланом 10 Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода.
Налаже се Окружном суду у Добоју да у складу са чланом 72
став (5) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине у року од 90
дана од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни суд Босне
и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. Маријан Савић (у даљем тексту: апелант), адвокат из
Теслића, поднио је 21. јула 2016. године апелацију Уставном суду
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) против Рјешења Окружног суда у Добоју (у даљем тексту: Окружни суд) број
87 0 Пр 019568 16 Пжп 2 од 8. јуна 2016. године и Рјешења Основног суда у Теслићу (у даљем тексту: Основни суд) број 87 0 Пр
019568 15 Пр од 9. марта 2016. године.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Окружног
суда и Основног суда затражено је 8. маја 2018. године да доставе
одговор на апелацију.
3. Окружни суд и Основни суд доставили су одговор на апелацију 14. односно 16. маја 2018. године.
III - Чињенично стање
4. Чињенице предмета које произлазе из апелационих навода
и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин.
5. Рјешењем Основног суда број 87 0 Пр 019568 15 Пр од 9.
марта 2016. године констатовано је да је апелант као адвокат окривљеног З. П. у жалби изјављеној на рјешење тог суда од 17. фебруара 2016. године увриједио суд наводећи да је “дошло до безобразности радника” и “добили безобразан одговор”, те “да се науче
запосленици како треба да се понашају”, па му је примјеном члана
61 Закона о кривичном поступку РС (у даљем тексту: ЗКПРС), у
вези са чланом 105 став 3 Закона о прекршајима, изречена новчана
казна у износу од 500,00 КМ, коју је апелант дужан да плати у року
од 30 дана од правоснажности рјешења у корист буџета РС, а по
правоснажности рјешења рјешење ће бити достављено Адвокатској комори РС (све прецизније наведено у диспозитиву рјешења).
6. Из образложења оспореног рјешења произлази да је рјешењем Основног суда од 17. фебруара 2016. године одбијен приједлог окривљеног З. П. за враћање у пређашње стање који је поднесен посредством апеланта, његовог пуномоћника, против којег
је апелант изјавио жалбу у којој је навео да је “дошло и до безобразности радника” и “да се науче запосленици како треба да се
понашају”, те “добили безобразан одговор”. Основни суд је такве
апелантове наводе у жалби оцијенио као увреду, прије свега за раднике обезбјеђења суда, а тиме и читавог суда.
7. У вези с тим, Основни суд је навео да се ријеч “безобразан”
у језицима народа Босне и Херцеговине односи на некога ко воли
да злоупотребљава и малтретира друге или ко тјера своје, а за остале га баш брига, те на људе који због недостатка образа не могу
своје понашање довести у ред. Основни суд је навео да је увјерен
да су радници суда поступали на нивоу повјерених задатака, док
чињеницу присуства претресу утврђује судија на самом усменом
претресу. Наводи “да се науче запосленици како треба да се понашају”, према оцјени Основног суда, такође су увредљиви за суд јер
из тих навода може да се закључи да у суду раде неваспитана лица
која не знају правила бонтона, а ни правила професионалног бонтона, иако је чињеница да су сва та лица прошла квалитетну обуку
за обављање послова, а евентуалне жалбе на њихово понашање је
требало упутити њиховим надређеним, при чему је наглашено да
задатак радника обезбјеђења суда није да на ходнику предузимају
било коју радњу за коју је задужен судија. Основни суд је закључио
да су радници суда поступали у складу са својим овлашћењима и
задацима.
8. Основни суд је потом нагласио да апелант на наведени начин, посебно користећи придјев “безобразан” на више мјеста у
жалби, имплицира да се радници суда понашају ненормално и
да не знају радити свој посао, чак да врше злоупотребе и не омогућавају нормалну комуникацију с учесницима поступка, па на
тај начин апелант очигледно и свјесно вријеђа суд, његов углед
и достојанство. Наглашено је још да радници суда имају људска
права као и сви грађани, а наредбе примају искључиво од својих
старјешина, а све у складу с правилником који регулише обим њихових послова и задатака.
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9. Потом се Основни суд позвао на одредбу члана 61 ЗКПРС
која прописује могућност новчаног кажњавања странака у поступку које у поднеску или усмено вријеђају суд, као што је то апелант
на описани начин учинио у жалби, при чему је тај суд оцијенио
да је новчана казна у износу од 500,00 КМ адекватна како би се
постигла сврха кажњавања и чији је циљ успостављање нормалне
кореспонденције између странака и суда уз дужно поштовање кодекса понашања свих учесника у поступку.
10. Основни суд је још навео да је у рјешењу од 17. фебруара
2016. године опоменуо апеланта да није упутно у поднесцима користити ријеч “безобразан” и томе сличне ријечи, те га је упозорио
и на начин писања поднесака који захтијева поштовање правила
кореспонденције уз опаску да тај суд болдирање и увећање текста сматра као својеврстан вид галаме на онога коме је поднесак
упућен, а то је у конкретном случају суд, што, такође, на својеврстан начин вријеђа суд.
11. Рјешењем Окружног суда број 87 0 Пр 019568 16 Пжп 2 од
8. јуна 2016. године одбијена је апелантова жалба поднесена против оспореног рјешења које је тим рјешењем потврђено.
12. Након што је испитао оспорено рјешење у свјетлу жалбених приговора, Окружни суд је жалбу оцијенио неоснованом јер
изнесени приговори не доводе у питање правилност оспореног
рјешења. Према оцјени Окружног суда, првостепени суд је правилно поступио када је примијенио одредбу члана 61 ЗКПРС, која
се сходно члану 105 став 3 Закона о прекршајима примјењује и у
прекршајном поступку, јер је апелант у жалби увриједио суд на
начин да је навео “да се науче запосленици како треба да се понашају”, “и да је дошло до безобразности радника”, “те добили безобразан одговор”. Према оцјени Окружног суда, изречена новчана
казна је адекватна да би се постигла сврха кажњавања, с обзиром
на то да је апелант и у ранијим поднесцима упућивао неадекватне
коментаре у вези с радом суда, те да је био опоменут да се таква
комуникација више неће толерисати. Што се тиче жалбених навода
да је оспореним рјешењем апеланту повријеђено право на слободу
изражавања из члана 10 Европске конвенције за заштиту људских
права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција),
Окружни суд је навео да тај приговор није оцијенио јер апелант
није навео у чему се састоји та повреда.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
13. Апелант сматра да је оспореним рјешењима повријеђено
његово право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, право на слободу изражавања из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана
10 Европске конвенције, те право на дјелотворан правни лијек из
члана 13 Европске конвенције. У апелацији се наводи да Основни
суд апеланту није могао изрећи новчану казну због вријеђања суда
примјењујући одредбу члана 61 ЗКПРС из разлога што апелант у
конкретном предмету није вријеђао суд, већ је Основни суд извео
закључак да је апелант спорним наводима (претпостављањем)
повриједио дигнитет и ауторитет суда. У вези с тим, апелант је
подсјетио да ЗКПРС прописује могућност новчаног кажњавања за
вријеђање суда (не и осталих субјеката и учесника у поступку).
Наводи да Основни суд сматра да вријеђање било којег радника
суда вријеђа суд, а у поднеску нити једном ријечју није упућена
увреда за суд. Апелант сматра да такво ограничење загарантоване
слободе изражавања није у складу са законом као једним од кумулативних услова да би се ограничила слобода изражавања. Према
апелантовој оцјени, наводи који су изнесени у жалби не представљају увреду радника, а и ако представљају увреду раднику (што
апелант не сматра), такви наводи не могу да вријеђају суд. Предложено је да се апелација усвоји, да се утврди кршење права на слободу изражавања, те да се, сходно томе, оспорена рјешења укину
и предмет врати на поновно одлучивање у складу са чланом 10
Европске конвенције.
б) Одговор на апелацију
14. Окружни суд је навео да су наводи из апелације неосновани
јер се њима само оспорава изречена казна, без навођења конкретних разлога о повредама права на која се позвао, због чега тај суд
сматра да је апелација неоснована и да је као такву треба одбити.
15. Основни суд је навео да је поступак спроведен поштујући
норме процесног права, те да је на утврђено чињенично стање примијенио релевантне норме материјалног права из којих разлога је
тај суд предложио да се апелација одбије као неоснована.
V - Релевантни прописи
16. У Закону о кривичном поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 53/12), у тексту који је важио у релевантном периоду, битне одредбе гласе:
Члан 61.
Суд ће новчаном казном до 5.000 КМ казнити тужиоца, браниоца, пуномоћника, законског заступника и оштећеног који у
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поднеску или усмено вријеђа суд. Против рјешења о кажњавању
допуштена је жалба. О кажњавању тужиоца извјештава се Високи
судски и тужилачки савјет, а о кажњавању адвоката обавијестиће
се надлежна адвокатска комора.
17. У Закону о прекршајима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 63/14), у тексту који је важио у
релевантном периоду, битне одредбе гласе:
Правично вођење поступка
Члан 105. став (3)
(3) Ако овим законом нису уређена поједина питања прекршајног поступка, на та питања сходно се примјењују одредбе Закона
о кривичном поступку Републике Српске: Основна начела, Мјесна
надлежност, Спајање и раздвајање поступка, Преношење мјесне
надлежности, Посљедице ненадлежности, Изузеће, Бранилац,
Поднесци и записници, Рокови, Трошкови кривичног поступка,
Имовинскоправни захтјеви, Претресање стана, просторија и лица,
Привремено одузимање предмета и имовине, Испитивање осумњиченог, Саслушање свједока, Увиђај и реконструкција, Вјештачење,
Главни претрес, Жалба на пресуду првостепеног суда, Поступак
против правних лица, Поступак за примјену мјера безбједности,
за одузимање имовинске користи прибављене кривичним дјелом
и за опозивање условне осуде, Поступак за пружање међународне правне помоћи, Поступак за накнаду штете, рехабилитацију и
остваривање других права лица без основа осуђених и неосновано
лишених слободе.
VI - Допустивост
18. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.
19. У складу са чланом 18 став (1) Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против
пресуде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви
дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако је поднесена у року од 60 дана од дана када је подносилац апелације
примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који
је користио.
20. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је
Рјешење Окружног суда број 87 0 Пр 019568 16 Пжп 2 од 8. јуна
2016. године против којег нема других дјелотворних правних лијекова могућих према закону. Затим, из расположивих докумената
није видљиво када је апелант тачно примио оспорено рјешење,
али с обзиром на датум доношења рјешења (8. јуни 2016. године)
и датум подношења апелације (21. јули 2016. године), јасно је да
је апелација поднесена благовремено, тј. у року од 60 дана, како
је прописано чланом 18 став (1) Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила
Уставног суда, јер не постоји неки други формални разлог због
којег апелација није допустива, нити је очигледно (prima facie) неоснована.
21. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног суда, Уставни
суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу
допустивости.
VII - Меритум
22. Апелант побија оспорена рјешења тврдећи да су тим рјешењима повријеђена његова права из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, члана II/3х)
Устава Босне и Херцеговине, члана 10 Европске конвенције и члана 13 Европске конвенције.
Право на слободу изражавања
23. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају:
х) Слободу изражавања.
24. Члан 10 Европске конвенције гласи:
1. Свако има право на слободу изражавања. Ово право обухвата слободу сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мијешања јавне власти и без обзира на границе.
Овај члан не спречава државе да захтијевају дозволе за рад радио,
телевизијских и кинематографских предузећа.
2. Пошто остваривање ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно се може подвргнути формалностима,
условима, ограничењима или казнама прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интересу националне безбједности, територијалног интегритета или јавне безбједности, ради
спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала,
заштите угледа или права других, спречавања откривања инфор-
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мација добијених у повјерењу, или ради очувања ауторитета и непристрасности судства.
25. Уставни суд запажа да конкретна апелација покреће
питање да ли су редовни судови оправдано, у смислу члана 61
ЗКПРС, изрекли новчану казну апеланту због вријеђања суда.
Наиме, апелант је као бранилац окривљеног З. П. у његово име
поднио жалбу на рјешење у прекршајном поступку, те је у поднеску суду (жалби на рјешење којим је одбијен приједлог за поврат
у пређашње стање) изнио наводе о радницима суда који раде на
обезбјеђењу, што је суд оквалификовао као увреду суда. Апелант
сматра да ни на који начин није увриједио суд и да стога није
било мјеста примјени члана 61 ЗКПРС, те да су редовни судови на тај начин повриједили његово право из члана 10 Европске
конвенције.
26. Сходно изнесеним приговорима, Уставни суд ће испитати
да ли је у конкретном случају оспореним одлукама повријеђено
апелантово право на слободу изражавања из члана II/3х) Устава
Босне и Херцеговине односно члана 10 Европске конвенције.
27. Уставни суд наглашава да је слобода изражавања conditio
sine qua non функционисања и опстанка сваког демократског
друштва и гаранција свих других људских права и слобода. Свака
рестрикција, услов, ограничење или било која врста мијешања у
слободу изражавања могу се примијенити само на одређено остваривање ове слободе, а садржај права на слободу изражавања увијек
остаје нетакнут.
28. Уставни суд истиче да члан 10 Европске конвенције
првим ставом дефинише заштићене слободе, а други став прописује околности под којима се јавна власт може мијешати у уживање слободе изражавања. Овај члан штити не само информације
и идеје које су примљене позитивно, или се сматрају безопасним,
или према њима нема става, већ и оне које вријеђају, шокирају
и узнемиравају, и то је оно што захтијева толерантност и плурализам без којих нема демократског друштва (види Европски
суд, Handyside против Уједињеног Краљевства, пресуда од 7. децембра 1976. године). Даље, Уставни суд истиче да овај члан не
гарантује потпуно неограничену слободу изражавања, те да извршавање те слободе носи са собом “дужности и одговорности”
(види Европски суд, Europapress Holding d.o.o. против Хрватске,
пресуда од 22. септембра 2009. године). Као што је наведено у
члану 10 став 2 Европске конвенције, слобода изражавања је ограничена изузецима који се морају строго тумачити, а потреба да се
поставе било каква ограничења мора бити увјерљиво утврђена
(види Европски суд, Skałka против Пољске, број 43425/98, став
32, 27. мај 2003. године).
29. Уставни суд подсјећа да став 2 члана 10 Европске конвенције захтијева да свако ограничење права на слободу изражавања
мора бити “предвиђено законом”. Разлог за то је да лице мора
имати могућност да предвиди с основаном сигурношћу посљедице свог дјеловања. То представља заштиту од произвољности у
наметању ограничења права на слободу изражавања. Истим чланом је предвиђено да свако ограничавање права на слободу изражавања буде “неопходно у демократском друштву” ради заштите
одређених интереса. Ови интереси укључују, како је наведено у
ставу 2 члана 10 Европске конвенције, и одржавање ауторитета
и непристрасности судства. Према томе, чак и кад се ограничавањем права желе заштитити, нпр. ауторитет и непристрасност
судства, оно се мора свести на мјеру неопходну у демократском
друштву. То значи да ограничавање права не смије прелазити преко оног што се сматра неопходним да би се заштитио одређени
интерес. Суштински је важно да одређени циљ буде јасан, што
значи да држава мора бити у стању јасно указати на разлог ометања права и на који начин је то ометање допринијело постизању
циља, у конкретном случају заштити ауторитета и непристрасности судских органа.
30. Уставни суд, исто тако, подсјећа да се приликом одлучења спорна изражавања и изјаве морају сагледавати у контексту
различитих аспеката при чему се битна разлика повлачи између
чињеничних изјава и вриједносних судова. Стога редовни судови
имају обавезу да на основу спроведених доказа и њиховом оцјеном
у околностима сваког конкретног случаја направе јасну разлику
између чињеница и мишљења јер се постојање чињенице може доказати, а за истину се на основу вриједносне оцјене не може дати
доказ (види Европски суд, Lingens против Аустрије, пресуда од 8.
јула 1986. године, серија А, број 103, став 46; и Уставни суд, Одлука број АП 1005/04 од 2. децембра 2005. године). При томе треба
нагласити да и мишљење мора имати чињенични основ који га
може поткријепити, јер у супротном може бити претјерано (види
Европски суд, Feldek против Словачке, пресуда од 12. јула 2001.
године, представка број 29032/95).
31. Израз “ауторитет суда” подразумијева да је јавност прихватила судове у цјелини као одговарајући форум за рјешавање правних спорова (види Европски суд, Worm против Аустрије, 29. август
1997. године, став 40, Извјештај 1997-V). С друге стране, специфичан статус адвокату пружа централну позицију у спровођењу прав-
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де као посредника између јавности и суда, па стога адвокати имају
кључну улогу у обезбјеђењу да судови, чија је основна мисија у
једном друштву заснована на владавини права, уживају повјерење јавности (види, између осталих, Nikula против Финске, број
31611/96, став 45, ECHR 2002-II). Адвокати уживају и ексклузивна
права и повластице у погледу аргумената које користе на суду, па
се стога слобода изражавања примјењује и на адвокате. Не обухвата се само садржај идеја и информација које се изражавају, већ и
облик у којем се оне преносе (види Foglia против Швајцарске, број
35865/04, став 85, 13. децембар 2007. године). Стога, иако адвокати
имају право да дају јавно изјашњење о функционисању правосуђа,
њихова критика не може да пређе одређене границе (op. cit. Foglia
против Швајцарске, став 86). При томе треба разликовати да ли се
адвокат изражава у судници или ван суднице, јавно. Што се тиче
понашања у судници начело праведности се залаже за слободну,
па чак и силу размјене аргумената између странака (види, op. cit.
Nukula против Финске, став 49), при чему треба имати у виду да се
примједбе не понављају ван суднице, те да тужилац који је странка
у поступку мора толерисати врло значајну критику браниоца, чак
и ако су неки од израза неприкладни, под условом да се не односе
на његове опште професионалне или друге квалитете (види, op. cit.
Nukula против Финске, ст. 51-52).
32. Враћајући се на конкретан предмет, Уставни суд примјећује да је из оспорених одлука видљиво да су редовни судови
изрекли апеланту новчану казну од 500,00 КМ, оцијенивши да
одређени наводи из поднеска упућеног суду (жалба против рјешења којим је одбијен приједлог за поврат у пређашње стање)
представљају вријеђање суда, па је, сходно томе, неспорно дошло
до мијешања у апелантово право на слободу изражавања. У вези
с питањем да ли је мијешање било законито, Уставни суд запажа
да је Основни суд у оспореном рјешењу закључио да наводи из
жалбе “дошло до безобразности радника”, “добили безобразан
одговор” и “да се науче запосленици како треба да се понашају”
које је апелант упутио радницима који раде на обезбјеђењу суда
заправо вријеђају суд јер је апелант користио неприкладне ријечи
као што је ријеч “безобразан” на више мјеста. Наведено, како је
оцијенио првостепени суд, упућује на закључак да су се радници
понашали ненормално, појаснивши још да се тај израз користи за
људе који воле да злоупотребљавају и малтретирају друге људе,
а да су радници суда сигурно обавили свој задатак у складу са
својим овлашћењима и да су поступали у складу с правилником
о начину поступања, а да је евентуалну жалбу на њихов рад апелант могао упутити надређенима. Потом је Основни суд навео
да наводи из жалбе “да се науче запосленици како треба да се
понашају” вријеђају суд јер тај дио текста упућује на закључак
да у суду раде неваспитана лица која не знају ни правила професионалног бонтона, иако је чињеница да су сва та лица прошла
квалитетну обуку за обављање послова. Уставни суд запажа да је
Окружни суд у оспореном рјешењу прихватио разлоге које је дао
Основни суд, сложивши се с нижестепеним судом да спорни наводи представљају увреду за суд и да је изречена новчана казна у
износу од 500,00 КМ, у складу са чланом 61 ЗКПРС, адекватна за
постизање сврхе кажњавања чији је циљ успостављање нормалне
кореспонденције између странака и суда уз дужно поштовање кодекса понашања свих учесника у поступку.
33. Имајући у виду дата образложења редовних судова, прва
дилема која се поставља пред Уставни суд, а у вези са законитошћу
мијешања у апелантову слободу изражавања, јесте да ли се апелантово спорно изражавање које је упућено радницима који раде
на обезбјеђењу суда уклапа у одредбу члана 61 ЗКПРС која говори о новчаном кажњавању учесника у поступку у случају увреде
суда. Међутим, не улазећи дубље у ту анализу, посебно узимајући
у обзир да су примјена и тумачење закона у надлежности редовних
судова, Уставни суд прихвата тумачење редовних судова да се спорно изражавање може довести у везу са чланом 61 ЗКПРС. Дакле,
прихватајући став редовних судова да се апелантово спорно изражавање уклапа у цитирану одредбу, Уставни суд запажа да редовни судови приликом одлучења нису испитали апелантове наводе у
контексту цијелог текста жалбе, нити су апелантово изражавање
сагледали из више аспеката, сходно стандардима на које је Уставни
суд претходно указао (види тачку 30 образложења). Наиме, Уставни суд запажа да је Основни суд апелантово спорно изражавање
извукао из контекста анализирајући искључиво поједине ријечи,
нпр. ријеч “безобразан”, при томе тумачећи смисао изнесених навода бавећи се појашњењем шта значи ријеч “безобразан” и шта је
апелант заправо тим изразом хтио да каже, при чему су радници
суда који раде на обезбјеђењу, према ставу редовних судова, сигурно поступали професионално и по правилнику. У контексту израза “безобразан” који је редовним судовима био посебно споран,
Уставни суд подсјећа на раније изражен став у овој одлуци да члан
10 Европске конвенције штити не само информације и идеје које
су примљене позитивно, или се сматрају безопасним, или према
њима нема става, већ и оне које вријеђају, шокирају и узнемира-
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вају, и то је оно што захтијева толерантност и плурализам без којих
нема демократског друштва (op. cit., Handyside против Уједињеног Краљевства). Уставни суд запажа да је апелант спорне наводе
изнио у жалби на рјешење којим је одбијен приједлог за поврат у
пређашње стање, па је могуће да је апелант спорним изражавањем
односно коришћењем израза “безобразан” покушао да нагласи односно укаже на евентуалне разлоге који су довели до пропуштања
одређене процесне радње. Наведено је само претпоставка Уставног суда јер из расположивих докумената није видљива позадина
конкретног случаја јер се Основни суд приликом одлучења није
бавио могућим разлозима који су навели апеланта на такво изражавање. Уз то, Уставни суд посебно наглашава да Основни суд
приликом одлучења спорно изражавање није квалификовао на
начин да направи јасну разлику између чињеница и вриједносног
суда, а што је било неопходно када се разматра питање права на
слободу изражавања (видјети тачку 30 ове одлуке). Будући да је
задатак редовних судова да на основу спроведених доказа и њиховом оцјеном у околностима сваког конкретног случаја направе
јасну разлику између чињеница и мишљења, а што су редовни судови у конкретном случају пропустили да учине, Уставни суд, с
обзиром на остале пропусте редовних судова на које је претходно
указао, неће преузети улогу редовних судова, нити ће се упустити
у ту оцјену.
34. Коначно, Уставни суд наглашава да Окружни суд одлучујући о апелантовој жалби није уочио пропусте Основног суда
на које је апелант указао тражећи да се спорно изражавање
сагледа у свјетлу члана 10 Европске конвенције сматрајући да
му је рјешењем Основног суда о новчаном кажњавању прекршено право на слободу изражавања из члана 10 Европске конвенције, а што је обавезивало тај суд да приговор размотри у
контексту тога права сходно стандардима на које је Уставни суд
указао у овој одлуци.
35. Уставни суд наглашава да је приликом одлучења имао у
виду и наводе редовних судова да је апелант у ранијим поднесцима
користио неприкладне изразе и да га је суд на то упозорио, али да
та околност, с обзиром на пропусте редовних судова у конкретном
случају, није per se могла да доведе до другачијег закључка у овом
случају јер су предмет апелационог разматрања била искључиво
оспорена рјешења.
36. Сходно свему наведеном, Уставни суд сматра да редовни
судови своје одлуке нису засновали на прихватљивој анализи свих
релевантних околности и чињеница које су биле важне у конкретном случају, па се стога чини да су редовни судови на арбитраран
начин примијенили предметну законску одредбу и да мијешање у
апелантово право на слободу изражавања није било “у складу са
законом” јер се разлози које су редовни судови навели у својим
одлукама не могу сматрати релевантним и довољним да се мијешање оправда.
37. Стога, Уставни суд сматра да је у конкретном случају оспореним одлукама повријеђено апелантово право на слободу изражавања из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10
Европске конвенције.
Остали наводи
38. С обзиром на то да је Уставни суд у претходним тачкама
ове одлуке већ утврдио да је оспореним одлукама повријеђено
апелантово право на слободу изражавања из члана II/3х) Устава
Босне и Херцеговине и члана 10 Европске конвенције, Уставни суд
сматра да није потребно посебно разматрати и апелантове наводе о
кршењу права из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана
6 став 1 Европске конвенције, те из члана 13 Европске конвенције.
VIII - Закључак
39. Уставни суд закључује да је у околностима конкретног случаја дошло до кршења апелантовог права на слободу изражавања
из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10 Европске
конвенције у ситуацији када су редовни судови апелантово изражавање у вези с поступањем радника на обезбјеђењу суда оквалификовали као вријеђање суда, за што су му изрекли новчану казну, а
да у оспореним рјешењима нису у довољној мјери објективно те у
складу са стандардима члана 10 Европске конвенције анализирали
садржај спорног изражавања, чиме је дошло до незаконитог мијешања у апелантово право на слободу изражавања.
40. На основу члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове
одлуке.
41. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Златко М. Кнежевић, с.р.

16.11.2018.
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Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине о б ј а в љ у ј е

С П И СА К
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ УКИНУТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У периоду од 1. јула 2018. до 30. септембра 2018. године укинуте су дозволе за стављање лијекова у промет за сљедеће лијекове:

Заштићени назив
лијека

Произвођач
(административно
сједиште)

ИНН

Облик
лијека

1

ISOPTIN, filmom
obložena tableta, 80
mg/1 Tablet

PLIVA
HRVATSKA
d.o.o.

verapamil

filmom obložena tableta

2

ISOPTIN, filmom
obložena tableta, 40
mg/1 Tablet

PLIVA
HRVATSKA
d.o.o.

verapamil

filmom obložena tableta

3

ISOPTIN, filmom
obložena tableta, 120
mg/1 Tablet

PLIVA
HRVATSKA
d.o.o.

verapamil

filmom obložena tableta

4

ARZERRA, koncen- NOVARTIS
trat za rastvor za infu- PHARMA
ziju, 1000 mg/50 ml
Services AG

ofatumumab

koncentrat
za rastvor za
infuziju

5

ARZERRA, koncen- NOVARTIS
trat za rastvor za infu- PHARMA
ziju, 100 mg/5 ml
Services AG

ofatumumab

koncentrat
za rastvor za
infuziju

6

KANSEN, vaginalna
tableta, 200 mg/1
tableta

klotrimazol

vaginalna
tableta

7

ZOTRAMID, filmom PLIVA HRobložena tableta, 37.5 VATSKA
mg/1 Tablet + 325
d.o.o.
mg/1 Tablet

paracetamol,
tramadol

filmom obložena tableta

8

KAPANOL, kapsula s
produženim oslobađa- WELLCOME
njem, tvrda, 20 mg/1 LIMITED
Capsule

morfin

kapsula s
produženim
oslobađanjem, tvrda

9

NALTREXONE
AOP, filmom obložena tableta, 50 mg/1
Tablet

10

SOLIAN, film tableta, SANOFIAVENTIS
400 mg/1 tableta
Groupe

amisulprid

11

NASONEX, sprej za
nos, suspenzija, 50
μg/1 Dose

mometazon

12

BIVACYN, sprej za
farmakožu, prašak, 165 000 LEK
druI.U./150 ml + 12 500 cevtska
žba d.d.
I.U./150 ml

13

REGAINE, pjena za
kožu, 50 mg/1 g

Редни
бр.

ZDRAVLJE
a.d. Leskovac

AMOMED
PHARMA
GmbH

MERCK
SHARP &
DOHME BV

JOHNSON &
JOHNSON
S.E d.o.o.

naltrekson

bacitracin,
neomicin

minoksidil

Број рјешења
Датум
укидању доСадржај ори- издавања озволе
стаДоза
гиналног пако- рјешења о вљањеза
лијека
вања
укидању
у промет на
дозволе тржиште
БиХ
50 filmom obloženih tableta (5
80 mg/1
04-07.3-2PVC/Al blistera 26.9.2018.
tableta
1972-1/17
po 10 tableta), u
kutiji
30 filmom obloženih tableta (3
40 mg/1
04-07.3-2PVC/Al blistera 26.9.2018.
tableta
1971-1/17
po 10 tableta), u
kutiji
20 filmom obloženih tableta (2
120 mg/1
04-07.3-2PVC/Al blistera 26.9.2018.
tableta
1973-1/17
po 10 tableta), u
kutiji
1 staklena bosa 50 ml
1000 mg/50 čica
04-07.3-2koncentrata za
7.9.2018.
ml
5483-1/17
rastvor za infuziju, u kutiji
3 staklene
bočice po 5 ml
04-07.3-2100 mg/5 ml koncentrata za
7.9.2018.
5482-1/14
rastvor za infuziju, u kutiji
3 vaginalne
tablete (1Al/
200 mg/1
04-07.3-2Al - blister sa tri 26.9.2018.
tableta
3977-1/16
vaginalne tablete), u kutiji
20 filmom oblo37.5 mg/1 ženih tableta (2
04-07.3-2tableta + 325 PVC/Al blistera 26.9.2018.
1970-1/17
mg/1 tableta po 10 tableta), u
kutiji
20 mg/1
kapsula

20 kapsula sa
produženim
oslobađanjem

28 filmom obloženih tableta (4
PVC/PVDC/
Al blistera po 7
tableta) u kutiji
30 film tableta
400 mg/1
(3 PVC/Al
film tableta
tableta
blistera po 10
tableta), u kutiji
1 bočica sa 18 g
sprej za nos, 50 μg/1 doza suspenzije (140
suspenzija
sprej doza), u
kutiji
150 ml spreja
165000
za kožu, praška
sprej za
i.j./150 ml u aluminijskom
kožu, prašak
+ 12500
spremniku s
i.j./150 ml raspršivačem, u
kutiji
60 g pjene
za kožu u
pjena za kožu 50 mg/1 g aluminijskom
spremniku pod
pritiskom, u
kutiji
filmom obložena tableta

50 mg/1
tableta

26.9.2018. 04-07.10-41191/13

17.7.2018.

04-07.3-21084-1/17

24.8.2018. 04-07.3-2-2681/17

16.7.2018.

04-07.3-22698-1/14

20.8.2018. 04-07.10-69071/13

17.9.2018.

04-07.9-27801/13
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tableta

250 mg/1
tableta + 210
mg/1 tableta
+ 50 mg/1
tableta + 10
mg/1 tableta

GALENIKA
a.d. Beograd

rifampicin

kapsula,
tvrda

300 mg/1
kapsula

PHENOBARBITON
Pliva, tableta, 100
mg/1 Tablet

PLIVA
HRVATSKA
d.o.o.

fenobarbiton

tableta

100 mg/1
tableta

ETHYLEX, filmom
obložena tableta, 50
mg/1 Tablet

AMOMED
PHARMA
GmbH

naltrekson

filmom obložena tableta

50 mg/1
tableta

oralne kapi,
otopina

15 ml/100 ml
+ 10 ml/100
ml + 10
ml/100 ml +
10 ml/100 ml
+ 10 ml/100
ml + 10
ml/100 ml +
20 ml/100 ml
+ 5 ml/100
ml + 10
ml/100 ml

staklena bočica
sa 100 ml oralnih kapi, otopine, u kutiji

16.7.2018.

04-07.1-60491/11

oralne kapi,
otopina

15 ml/100 ml
+ 10 ml/100
ml + 10
ml/100 ml +
10 ml/100 ml
+ 10 ml/100
ml + 10
ml/100 ml +
20 ml/100 ml
+ 5 ml/100
ml + 10
ml/100 ml

staklena bočica
sa 50 ml oralnih 16.7.2018.
kapi, otopine, u
kutiji

04-07.3-60481/11

14

ALKALOID
AD Skoplje

15

RIFAMOR, kapsula, tvrda, 300 mg/1
Capsule

16

17

19

16.11.2018.

kodein, kofein,
paracetamol,
propifenazon

CAFFETIN, tableta,
250 mg/1 tableta +
210 mg/1 tableta +
50 mg/1 tableta + 10
mg/1 tableta

18
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IBEROGAST, oralne
kapi, otopina, 100 ml

IBEROGAST, oralne
kapi, otopina, 50 ml

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

tečni ekstrakt
cvijeta kamilice, tečni
ekstrakt gorke
ognjice, tečni
ekstrakt herbe
rosopasa, tečni
ekstrakt korijena anđelike,
tečni ekstrakt
korijena sladića, tečni
ekstrakt lista
matičnjaka, tečni ekstrakt lista
pitome nane,
tečni ekstrakt
ploda kima,
tečni ekstrakt
ploda sikavice
tečni ekstrakt
cvijeta kamilice, tečni
ekstrakt gorke
ognjice, tečni
ekstrakt herbe
rosopasa, tečni
ekstrakt korijena anđelike,
tečni ekstrakt
korijena sladića, tečni
ekstrakt lista
matičnjaka, tečni ekstrakt lista
pitome nane,
tečni ekstrakt
ploda kima,
tečni ekstrakt
ploda sikavice

20

IMODIUM

JOHNSON &
JOHNSON
S.E d.o.o.

loperamid

raspadljiva
tableta za
usta

2 mg/1
tableta

21

TELUKA, tableta za
žvakanje, 4 mg

GALENIKA
a.d. Beograd

montelukast

tableta za
žvakanje

4 mg/1
tableta

22

TELUKA, tableta za
žvakanje, 5 mg

GALENIKA
a.d. Beograd

montelukast

tableta za
žvakanje

5 mg/1
tableta

23

TORNETIS

sildenafil

tableta

25 mg/1
tableta

24

TORNETIS

sildenafil

tableta

50 mg/1
tableta

LEK farmacevtska družba d.d.
LEK farmacevtska družba d.d.

500 tableta (50
Al/PE- strip
pakovanja po
10 tableta), u
kutiji

11.9.2018.

20 kapsula, tvrdih (2 PVC/AL
/PVC blistera
25.7.2018.
po 10 kapsula),
u kutiji
10 tableta (1
PVC/AL bli25.7.2018.
ster), u kutiji
28 filmom obloženih tableta (4
PVC/PVDC/
17.7.2018.
Al blistera po 7
tableta), u kutiji

6 raspadljivih
tableta za usta
(1 PVC/OPA/
Alu/OPA/PVC// 17.9.2018.
papir/PET/
Al blister sa 6
tableta), u kutiji
28 tableta (4
PA/Al/PVC//
Al - blistera
5.9.2018.
po 7 tableta), u
kutiji
28 tableta (4
PA/Al/PVC//
Al - blistera
5.9.2018.
po 7 tableta), u
kutiji
1 tableta (1 Aclar/Al blister), u 21.8.2018.
kutiji
1 tableta (1 Aclar/Al blister), u 21.8.2018.
kutiji

04-07.3-24109-1/16

04-07.9-29231/13
04-07.3-28089-1/16
04-07.3-21085-1/17

04-07.9-37421/14

04-07.3-12856-1/14

04-07.3-12857-1/14
04-07.3-13748-1/15
04-07.3-13750-1/15

16.11.2018.
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1 tableta (1 Ac04-07.3-1lar/Al blister), u 21.8.2018.
3752-1/15
kutiji
4
tablete
(1
LEK farma75 mg/1
Aclar/Al blister 20.8.2018.
04-07.3-126
TORNETIS
cevtska drusildenafil
tableta
tableta
sa po 4 tablete),
3753-1/15
žba d.d.
u kutiji
LEK farma1 tableta (1 Ac100 mg/1
04-07.3-127
TORNETIS
cevtska drusildenafil
tableta
lar/Al blister), u 21.8.2018.
tableta
3754-1/15
žba d.d.
kutiji
Укупан број лијекова којима је укинута дозвола за промет у Босни и Херцеговини од 1. јула до 30. септембра 2018. године је 27.
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TORNETIS

sildenafil

75 mg/1
tableta

tableta

Број: 10-02.3-5543/18
30. октобра 2018. године
Бањалука

Директор,
Др Александар Золак, с.р.

На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине о б ј а в љ у ј е

С П И СА К
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА (У ОБНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ) ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У периоду од 1. јула 2018. до 30. септембра 2018. године издате су дозволе за обнову дозволе у Регистру за сљедеће лијекове:
Редни Назив лијека
број

1

2

3

4

5

Произвођач

INN

Облик

Јачина

издаПаковање Начин
вања

100 gastrorezistentnih
kapsula,
gastroretvrdih (10
EWOPHARMA
zistentna
3
mg/1
BUDOSAN
Al/PVC/
AG, Švajcarska budesonid kapsula,
kapsula
PVDC blitvrda
stera po 10
kapsula), u
kutiji
60 film
BERLIN-CHEtableta (4
AG (Me- metformin film tableta 1000 mg/1 PVC/Al
SIOFOR 1000 MIE
narini Group),
tableta
blistera
Njemačka
po15 tableta), u kutiji
30 film
BERLIN-CHEtableta (2
AG (Me- metformin film tableta 1000 mg/1 PVC/Al
SIOFOR 1000 MIE
narini Group),
tableta
blistera po
Njemačka
15 tableta),
u kutiji
30 tableta
SANOFI(2 PVC/AI
200
mg/1
CORDARONE AVENTIS Gro- amiodaron tableta
blistera po
tableta
upe, Francuska
15 tableta),
u kutiji

SANOFIza
CORDARONE AVENTIS Gro- amiodaron rastvor
injekciju
upe, Francuska

150 mg/3
ml

6 ampula
po 3 ml, u
kutiji

20 tableta
(2 PVC/Al
blistera sa
10 tableta),
u kutiji
20 tableta
(2 PVC/Al
blistera sa
10 tableta),
u kutiji
30 tableta
(3 PVC/Al
blistera sa
10 tableta),
u kutiji
30 tableta
(3 PVC/Al
blistera sa
10 tableta),
u kutiji

tableta

10 mg/1
tableta +
12.5 mg/1
tableta

6

LOPRIL H

BOSNALIJEK hidrohlod.d., Bosna i
rotiazid,
Hercegovina
lizinopril

7

LOPRIL H

BOSNALIJEK hidrohlod.d., Bosna i
rotiazid,
Hercegovina
lizinopril

tableta

20 mg/1
tableta +
12.5 mg/1
tableta

8

LOPRIL H

BOSNALIJEK hidrohlod.d., Bosna i
rotiazid,
Hercegovina
lizinopril

tableta

10 mg/1
tableta +
12.5 mg/1
tableta

9

LOPRIL H

BOSNALIJEK hidrohlod.d., Bosna i
rotiazid,
Hercegovina
lizinopril

tableta

20 mg/1
tableta +
12.5 mg/1
tableta

Број
дозволе

Датум
рјешења

Важи до

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 9788/17
recept

17.7.2018.

21.6.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 73/18
recept

24.7.2018.

9.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 72/18
recept

24.7.2018.

9.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 74/18
recept

23.7.2018.

10.7.2023.

ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj 04-07.3-2ustanovi
75/18
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa

18.7.2018.

10.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 9561/17
recept

12.7.2018.

30.6.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 9563/17
recept

12.7.2018.

30.6.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 9562/17
recept

12.7.2018.

30.6.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 9564/17
recept

12.7.2018.

30.6.2023.
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10 CO-DIOVAN

11 CO-DIOVAN

12 CO-IRDA

13 VASILIP

14 VASILIP

15 VASILIP

16 VASILIP

17 ELOCOM

18 ELOCOM

19 HIBIBOS G

20 HIBIBOS G

21 HIBIBOS T

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
28 film
tableta
hidrohlo(2 PVC/
rotiazid,
PVDC
valsartan
blistera po
14 tableta),
u kutiji
28 film
tableta
NOVARTIS
80
mg/1
hidrohlo(2 PVC/
PHARMA
+
rotiazid,
film tableta tableta
PVDC
Services AG,
12.5
mg/1
valsartan
blistera po
Švajcarska
tableta
14 tableta),
u kutiji
28 film
(2
NOBEL ILAC hidrohlo150 mg/1 tableta
PVC/PE/
SANAYII VE rotiazid,
tableta
+
TICARET A.S, irbesartan film tableta 12.5 mg/1 PVDC/Al
blistera po
Turska
tableta
14 tableta),
u kutiji
28 filmom
obloženih
tableta (4
KRKA, tovarna
filmom
mg/1
PVC/PE/
zdravil, d.d.,
simvastatin obložena 10
tableta
PVDC/Al Slovenija
tableta
folija po 7
tableta), u
kutiji
28 filmom
obloženih
tableta (4
KRKA, tovarna
filmom
mg/1
PVC/PE/
zdravil, d.d.,
simvastatin obložena 20
tableta
PVDC/Al
Slovenija
tableta
blistera po
7 tableta), u
kutiji
20 filmom
obloženih
tableta (2
KRKA, tovarna
filmom
PVC/PE/
mg/1
zdravil, d.d.,
simvastatin obložena 10
PVDC/Al
tableta
Slovenija
tableta
blistera po
10 tableta),
u kutiji
20 filmom
obloženih
tableta (2
KRKA, tovarna
filmom
PVC/PE/
zdravil, d.d.,
simvastatin obložena PVDC/Al
Slovenija
tableta
blistera po
10 tableta),
u kutiji
MERCK
1 AI tuba
SHARP &amp; mometazon krema
sa 30 g
1 mg/1 g
DOHME BV,
kreme, u
Holandija
kutiji
MERCK
1 AI tuba
SHARP &amp; mometazon mast
sa 30 g
1
mg/1
g
DOHME BV,
masti, u
Holandija
kutiji
1000 ml
otopine (bijela polietiBOSNALIJEK hlorheksilenska boca
d.d., Bosna i
otopina
5
g/100
ml
din
sa 1000 ml
Hercegovina
otopine sa
zatvaračem)
5000 ml
otopine
(polietilenBOSNALIJEK hlorheksiski kanister
d.d., Bosna i
otopina
5
g/100
ml
din
sa 5000 ml
Hercegovina
otopine sa
zatvaračem)
500 ml otopine (bijela
BOSNALIJEK hlorheksipolietilen0.5
g/100
d.d., Bosna i
otopina
ska boca
din
ml
Hercegovina
od 500 ml
otopine sa
dozatorom)

NOVARTIS
PHARMA
Services AG,
Švajcarska

160 mg/1
+
film tableta tableta
12.5 mg/1
tableta
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16.11.2018.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 33/18
recept

12.7.2018.

8.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 32/18
recept

12.7.2018.

8.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 502/18
recept

26.7.2018.

25.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 7518/17
recept

16.7.2018.

16.4.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 7520/17
recept

16.7.2018.

16.4.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 7517/17
recept

16.7.2018.

16.4.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 7519/17
recept

16.7.2018.

16.4.2023.

04-07.3-27394/17

12.7.2018.

1.4.2023.

04-07.3-27393/17

12.7.2018.

1.4.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
uz ljekarski
recept
Rp - Lijek
se izdaje
uz ljekarski
recept

BRp - Lijek
se izdaje bez 04-07.3-2- 12.7.2018.
ljekarskog 10314/17
recepta

25.7.2023.

BRp - Lijek
se izdaje bez 04-07.3-2- 12.7.2018.
ljekarskog 10315/17
recepta

25.7.2023.

BRp - Lijek
se izdaje bez 04-07.3-2ljekarskog 10316/17
recepta

25.7.2023.

13.7.2018.

16.11.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

22 HIBIBOS T

BOSNALIJEK hlorheksid.d., Bosna i
din
Hercegovina

otopina

0.5 g/100
ml

23 HIBIBOS T

BOSNALIJEK hlorheksid.d., Bosna i
din
Hercegovina

otopina

0.5 g/100
ml

FERRING
PHARMACE24 GLYPRESSIN
1 mg
UTICALS SA,
Švajcarska

25 SIPROBEL

terlipresin

NOBEL ILAC
SANAYII VE ciproflokTICARET A.S, sacin
Turska

prašak i rastvarač za 1 mg/1
rastvor za viala
injekciju

mg/1
film tableta 500
tableta

1000 ml
otopine (bijela polietilenska boca
od 1000 ml
otopine sa
dozatorom)
5000 ml
otopine
(polietilenski kanister
od 5000
ml otopine
sa zatvaračem)
1 bočica
sa 1 mg
praška i
1 ampula
sa 5 ml
rastvarača
(5 kompleta koji se
sastoje od
1 bočice sa
praškom i
1 ampule
sa rastvaračem koji
sadrži 17,7
mg natrijuma), u
kutiji
14 film
tableta (1
PVC/PE/
PVDC/Al
blister), u
kutiji

13.7.2018.

25.7.2023.

BRp - Lijek
se izdaje bez 04-07.3-2ljekarskog 10318/17
recepta

13.7.2018.

25.7.2023.

ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj 04-07.3-2ustanovi
8811/17
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa

30.7.2018.

7.5.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 535/18
recept

27.7.2018.

25.7.2023.

1 polietilenska
bočica sa
30 filmom
obloženih
tableta, u
kutiji

ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj 04-07.3-2ustanovi
3075/17
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa

18.7.2018.

20.3.2023.

ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj 04-07.3-2ustanovi
8318/17
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa

6.7.2018.

12.5.2023.

ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa

04-07.3-29347/17

25.7.2018.

18.6.2023.

04-07.3-29346/17

25.7.2018.

18.6.2023.

04-07.3-29348/17

25.7.2018.

18.6.2023.

ABBVIE INC,
Sjedinjene
Američke Države

27 HIBERIX

hemofilus
influence
WELLCOME B, prečiLIMITED,
antiVelika Britanija šćen
gen konjugovani

prašak i rastvarač za 10 μg/0,5
rastvor za ml
injekciju

100 bočica
sa praškom
i 100 ampula sa 0,5
ml rastvarača, u
odvojenim
kartonskim
kutijama

B
28 ENGERIX
za djecu

suspenzija
WELLCOME hepatitis B, za injekμg/0,5
LIMITED,
prečišćeni ciju u na- 10
Velika Britanija antigen
punjenom ml
špricu

1 napunjena šprica
sa 0,5 ml
suspenzije
za injekciju
(1 doza), u
kutiji

B
29 ENGERIX
za djecu

WELLCOME hepatitis B, suspenzija 10 μg/0.5
LIMITED,
prečišćeni za injekml
Velika Britanija antigen
ciju

1 bočica
sa 0,5 ml
suspenzije
za injekciju
(1 doza), u
kutiji

B
30 ENGERIX
za odrasle

1 napunjena bočica
WELLCOME hepatitis B, suspenzija
sa 1 ml
LIMITED,
prečišćeni za injek20 μg/1 ml suspenzije
Velika Britanija antigen
ciju
za injekciju
(1 doza), u
kutiji

filmom
obložena
tableta

100 mg/1
tableta

29

BRp - Lijek
se izdaje bez 04-07.3-2ljekarskog 10317/17
recepta

26 NORVIR

ritonavir

106

30

B
31 ENGERIX
za odrasle

32 ELOXATIN

33 ELOXATIN

34 MYFORTIC

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

suspenzija
WELLCOME hepatitis B, za injekLIMITED,
prečišćeni ciju u na- 20 μg/1 ml
Velika Britanija antigen
punjenom
špricu

1 napunjena šprica
sa 1 ml
suspenzije
za injekciju
(1 doza), u
kutiji

SANOFIkoncentrat
AVENTIS Gro- oksaliplatin za rastvor 5 mg/1 ml
upe, Francuska
za infuziju

1 staklena
bočica sa
10 ml koncentrata za
rastvor za
infuziju, u
kutiji

SANOFIkoncentrat
AVENTIS Gro- oksaliplatin za rastvor 5 mg/1 ml
upe, Francuska
za infuziju

1 staklena
bočica sa
20 ml koncentrata za
rastvor za
infuziju, u
kutiji

NOVARTIS
PHARMA
Services AG,
Švajcarska

180 mg/1
tableta

120 gastrorezistentnih
tableta (12
PA/Al/
PVC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji

360 mg/1
tableta

120 gastrorezistentnih
tableta (12
PA/Al/
PVC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji

10 mg/1 g

50 g gela
(Al tuba), u
kutiji

mikofenol- gastrorena kiselina zistentna
tableta

35 MYFORTIC

NOVARTIS
PHARMA
Services AG,
Švajcarska

36 DICLAC

LEK farmacevtska družba d.d., diklofenak gel
Slovenija

RIEMSER
37 ALDACTONE PHARMA
GmbH,
Njemačka

mikofenol- gastrorena kiselina zistentna
tableta

spironolak- obložena
ton
tableta

25 mg/1
tableta

38 OPTIMON
HCT

PLIVA HRVAT- hidrohloSKA d.o.o.,
rotiazid,
Hrvatska
lizinopril

tableta

10 mg/1
tableta +
12,5 mg/1
tableta

39 OPTIMON
HCT

PLIVA HRVAT- hidrohloSKA d.o.o.,
rotiazid,
Hrvatska
lizinopril

tableta

20 mg/1
tableta +
12,5 mg/1
tableta

40 AMlESSA

KRKA, tovarna amlodipin,
zdravil, d.d.,
perindopril tableta
Slovenija

8 mg/1
tableta +
10 mg/1
tableta

20 obloženih tableta
(2 blistera
po 10 tableta), u kutiji
30 tableta
(3 PVC/
PVdC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji
30 tableta
(3 PVC/
PVdC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji
90 tableta
(9 OPA/
Al/PVC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji
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ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU/Rp –
Lijek se
upotrebljava
u zdravstvenoj ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa;
izuzetno
se izdaje
uz recept
za potrebe
nastavka
bolničkog
liječenja
ZU/Rp –
Lijek se
upotrebljava
u zdravstvenoj ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa;
izuzetno
se izdaje
uz recept
za potrebe
nastavka
bolničkog
liječenja
BRp - Lijek
se izdaje bez
ljekarskog
recepta

16.11.2018.

04-07.3-29349/17

25.7.2018.

18.6.2023.

04-07.3-210110/17

17.7.2018.

30.6.2023.

04-07.3-210111/17

17.7.2018.

30.6.2023.

04-07.3-21414/18

20.7.2018.

29.8.2023.

04-07.3-21415/18

20.7.2018.

29.8.2023.

04-07.3-28556/17

16.7.2018.

3.6.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10264/17
recept

7.8.2018.

10.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10010/17
recept

2.8.2018.

18.6.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10009/17
recept

2.8.2018.

18.6.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10040/17
recept

23.8.2018.

12.8.2023.

16.11.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

41 AMLESSA

KRKA, tovarna amlodipin,
zdravil, d.d.,
perindopril tableta
Slovenija

8 mg/1
tableta +
10 mg/1
tableta

42 AMLESSA

KRKA, tovarna amlodipin,
zdravil, d.d.,
perindopril tableta
Slovenija

8 mg/1
tableta +
5 mg/1
tableta

NORPREXA43 NIL 5 mg/5 mg
tableta

LES LABORATOIRES
SERVIER,
Francuska

amlodipin, tableta
perindopril

5 mg/1
tableta +
5 mg/1
tableta

44 AMLESSA

KRKA, tovarna amlodipin,
zdravil, d.d.,
perindopril tableta
Slovenija

8 mg/1
tableta +
5 mg/1
tableta

45 AMLESSA

KRKA, tovarna amlodipin,
zdravil, d.d.,
perindopril tableta
Slovenija

4 mg/1
tableta +
10 mg/1
tableta

NORPREXA46 NIL 5 mg/10
mg tableta

LES LABORATOIRES
SERVIER,
Francuska

amlodipin, tableta
perindopril

5 mg/1
tableta +
10 mg/1
tableta

47 AMLESSA

KRKA, tovarna amlodipin,
zdravil, d.d.,
perindopril tableta
Slovenija

4 mg/1
tableta +
5 mg/1
tableta

48 AMLESSA

KRKA, tovarna amlodipin,
zdravil, d.d.,
perindopril tableta
Slovenija

4 mg/1
tableta +
5 mg/1
tableta

NORPREXA49 NIL 10 mg/5
mg tableta

LES LABORATOIRES
SERVIER,
Francuska

amlodipin, tableta
perindopril

10 mg/1
tableta +
5 mg/1
tableta

NORPREXA50 NIL 10 mg/10
mg tableta

LES LABORATOIRES
SERVIER,
Francuska

amlodipin, tableta
perindopril

10 mg/1
tableta +
10 mg/1
tableta

51 LIPIDRA

NOBEL ILAC
SANAYII VE atorvastatin film tableta 10 mg/1
tableta
TICARET A.S,
Turska

52 LIPIDRA

NOBEL ILAC
SANAYII VE atorvastatin film tableta 20 mg/1
TICARET A.S,
tableta
Turska

30 tableta
(3 OPA/
Al/PVC/Al
blister po
10 tableta),
u kutiji
90 tableta
(9 OPA/
Al/PVC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji
30 tableta u
plastičnom
spremniku
sa plastičnim
zatvaračem
i sredstvom
za sušenje,
u kutiji
30 tableta
(3 OPA/
Al/PVC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji
90 tableta
(9 OPA/
Al/PVC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji
30 tableta u
plastičnom
spremniku
sa plastičnim
zatvaračem
i sredstvom
za sušenje,
u kutiji
90 tableta
(9 OPA/
Al/PVC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji
30 tableta
(3 OPA/
Al/PVC/Al
blistera po
10 tableta),
u kutiji
30 tableta u
plastičnom
spremniku
sa plastičnim zatvaračem, u
kutiji
30 tableta u
plastičnom
spremniku
sa plastičnim zatvaračem, u
kutiji
30 film
tableta (2
Al/Al blistera po 15
tableta), u
kutiji
30 film
tableta (3
Al/Al blistera po 10
tableta), u
kutiji
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31

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10087/17
recept

23.8.2018.

12.8.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10086/17
recept

23.8.2018.

12.8.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 8941/17
recept

13.8.2018.

13.5.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10089/17
recept

23.8.2018.

12.8.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10085/17
recept

23.8.2018.

12.8.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 8942/17
recept

13.8.2018.

13.5.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10090/17
recept

23.8.2018.

12.8.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10083/17
recept

23.8.2018.

12.8.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 8943/17
recept

13.8.2018.

13.5.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 8944/17
recept

13.8.2018.

13.5.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 544/18
recept

13.8.2018.

25.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 795/18
recept

13.8.2018.

25.7.2023.
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53 KLIMICIN

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

LEK farmacevtska družba d.d., klindamicin kapsula,
tvrda
Slovenija

300 mg/1
kapsula

16 kapsula, tvrdih
(2 PVC/
PVdC/Al
blistera po
8 kapsula)
u kutiji
10 staklenih ampula
po 2 ml
rastvora za
injekciju/
infuziju, u
kutiji

54 KLIMICIN

LEK farmacevtrastvor za
ska družba d.d., klindamicin injekciju/
Slovenija
infuziju

300 mg/2
ml

55 SUTENT

PFIZER
LUXEMBOURG SARL, sunitinib
Luksemburg

50 mg/1
kapsula

56 SUTENT

PFIZER
LUXEMBOURG SARL, sunitinib
Luksemburg

kapsula,
tvrda

kapsula,
tvrda

25 mg/1
kapsula

57 SUTENT

PFIZER
LUXEMBOURG SARL, sunitinib
Luksemburg

kapsula,
tvrda

58 CAMPTO

PFIZER
LUXEMBOURG SARL, irinotekan
Luksemburg

koncentrat 100 mg/5
za rastvor ml
za infuziju

59 TRAMADOL
ALKALOID

ALKALOID
AD Skopje,
Makedonija

kapsula,
tvrda

60 FLIXOTIDE
Inhaler

WELLCOME
LIMITED,
flutikazon
Velika Britanija

tramadol

12,5 mg/1
kapsula

50 mg/1
kapsula

suspenzija
za inhala- 250 μg/1
ciju pod
doza
pritiskom
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Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 6473/17
recept

16.11.2018.

23.8.2018.

5.5.2023.

04-07.3-26474/17

23.8.2018.

5.5.2023.

04-07.3-2970/18

22.8.2018.

10.10.2023.

ZU/Rp –
Lijek se
upotrebljava
u zdravstve28 kapsula, noj ustanovi
tvrdih (4
sekundarnog
Al/PVC/
ili tercijarAclar bli- nog nivoa; 04-07.3-2969/18
stera po 7 izuzetno
kapsula), u se izdaje
kutiji
uz recept
za potrebe
nastavka
bolničkog
liječenja

22.8.2018.

10.10.2023.

04-07.3-2968/18

22.8.2018.

10.10.2023.

04-07.3-210214/17

21.8.2018.

8.7.2023.

04-07.3-2300/18

28.8.2018.

21.7.2023.

04-07.3-21534/18

9.8.2018.

22.9.2023.

ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU/Rp –
Lijek se
upotrebljava
u zdravstve28 kapsula, noj ustanovi
tvrdih (4
sekundarnog
Al/PVC/
ili tercijarAclar bli- nog nivoa;
stera po 7 izuzetno
kapsula), u se izdaje
kutiji
uz recept
za potrebe
nastavka
bolničkog
liječenja

ZU/Rp –
Lijek se
upotrebljava
u zdravstve28 kapsula, noj ustanovi
tvrdih (4
sekundarnog
Al/PVC/
ili tercijarAclar bli- nog nivoa;
stera po 7 izuzetno
kapsula), u se izdaje
kapsuli
uz recept
za potrebe
nastavka
bolničkog
liječenja
1 polipro- ZU – Lijek
se primjepilenska
njuje u
bočica sa
5 ml kon- zdravstvenoj
centrata za ustanovi
rastvor za sekundarnog
infuziju, u ili tercijarkutiji
nog nivoa
20 kapsula,
tvrdih (2
Al/PVC/
Rp - Lijek
PVdC
se izdaje
blistera po uz ljekarski
10 kapsula, recept
tvrdih), u
kutiji
Rp - Lijek
1 inhaizdaje
ler/60 doza, se
uz ljekarski
u kutiji
recept

16.11.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Rp - Lijek
1 inhaler/60 doza, se izdaje
uz ljekarski
u kutiji
recept
Rp - Lijek
1
inha50 μg/1
se izdaje
flutikazon
ler/120
doza
uz ljekarski
doza
recept
30 tableta Rp - Lijek
(3 PVC/Al se izdaje
domperi10 mg/1
tableta
blistera po uz ljekarski
don
tableta
10 tableta), recept
u kutiji
30 tableta
sa prilatableta s
gođenim
Rp - Lijek
prilagođe- 60 mg/1
oslobađa- se izdaje
gliklazid
nim oslo- tableta
njem (2
uz ljekarski
bađanjem
blistera po recept
15 tableta),
u kutiji
30 tableta Rp - Lijek
(3 PVC/AI se izdaje
1
mg/1
glimepirid tableta
blistera po uz ljekarski
tableta
10 tableta), recept
u kutiji
30 tableta Rp - Lijek
(3 PVC/AI se izdaje
2 mg/1
blistera po uz ljekarski
glimepirid tableta
tableta
10 tableta), recept
u kutiji
30 tableta Rp - Lijek
(3 PVC/AI se izdaje
3
mg/1
glimepirid tableta
blistera po uz ljekarski
tableta
10 tableta), recept
u kutiji
100 kapsula, mekih
(5 opales- Rp - Lijek
kapsula,
0.25 μg/1 centnih
se izdaje
kalcitriol
meka
tableta
PVC bliuz ljekarski
stera po 20 recept
kapsula), u
kutiji
30 kapsula, mekih
Rp - Lijek
PVC/
tioktinska kapsula,
600 mg/1 (2
se izdaje
PVDC/
kiselina
meka
kapsula
ljekarski
AL po 15 uz
kapsula), u recept
kutiji
ZU – Lijek
se primje5 ampula
njuje u
koncentrat
tioktinska za otopinu 600 mg/24 po 24 ml
zdravstvenoj
kiselina
koncentrata ustanovi
za infuziju ml
u kutiji
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
30 film
tableta (3
Rp - Lijek
mg/1
AI/AI bli- se izdaje
klopidogrel film tableta 75
tableta
stera po 10 uz ljekarski
tableta), u recept
kutiji
28 film
tableta
Rp - Lijek
(2 PVC/
mg/1
se izdaje
losartan
film tableta 50
PVDC/AI
tableta
ljekarski
blistera po uz
14 tableta), recept
u kutiji

61 FLIXOTIDE
Inhaler

WELLCOME
LIMITED, Veli- flutikazon
ka Britanija

62 FLIXOTIDE
Inhaler

WELLCOME
LIMITED, Velika Britanija

63 GASTROPERIDON

HEMOFARM
A.D. Vršac,
Srbija

LES LABO64 DIAPREL MR RATOIRES
SERVIER,
Francuska

65 MEGLIMID

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.,
Slovenija

66 MEGLIMID

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.,
Slovenija

67 MEGLIMID

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.,
Slovenija

F.
HOFFMANN
68 ROCALTROL - LA ROCHE
LTD,
Švajcarska

BERLIN-CHEAG (Me69 BERLITHION MIE
narini Group),
Njemačka

BERLIN-CHEAG (Me70 BERLITHION MIE
narini Group),
Njemačka

suspenzija
za inhalaciju pod
pritiskom
suspenzija
za inhalaciju pod
pritiskom
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71 CLODIL

BOSNALIJEK
d.d., Bosna i
Hercegovina

72 ERYNORM

HEMOFARM
d.o.o., Bosna i
Hercegovina

73 ERYNORM

HEMOFARM
DOO, Banjaluka, proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda,
losartan
Novakovići
bb,78000 Banja
Luka, Bosna i
Hercegovina

125 μg/1
doza

mg/1
film tableta 100
tableta

28 film
tableta
(2 PVC/
PVDC/AI
blistera po
14 tableta),
u kutiji

33

04-07.3-21533/18

9.8.2018.

22.9.2023.

04-07.3-21532/18

9.8.2018.

22.9.2023.

04-07.3-2565/18

27.9.2018.

31.7.2023.

04-07.3-29821/17

14.9.2018.

12.6.2023.

04-07.3-29082/17

26.9.2018.

30.5.2023.

04-07.3-29097/17

26.9.2018.

30.5.2023.

04-07.3-29114/17

26.9.2018.

30.5.2023.

04-07.3-2984/18

25.9.2018.

25.8.2023.

04-07.3-21947/18

7.9.2018.

22.9.2023.

04-07.3-21948/18

10.9.2018.

22.9.2023.

04-07.3-2725/18

7.9.2018.

29.8.2023.

04-07.3-22669/18

14.9.2018.

10.10.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 2670/18
recept

14.9.2018.

10.10.2023.

34
74 TOZAR

75 TOZAR

76 MINIRIN

77 HERNOVIR

78 HERNOVIR

79 DIFEN

80 NEOFEN

ZOLEDRON81 SKA KISELINA ACTAVIS

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
30 film
tableta (3
blistera po
10 tableta),
u kutiji
30 film
BOSNALIJEK
tableta (3
20
mg/1
d.d., Bosna i
atorvastatin film tableta tableta
blistera po
Hercegovina
10 tableta),
u kutiji
FERRING
30 tableta
PHARMACE- dezmopre- tableta
0,2 mg/1
u HDPE
UTICALS SA, sin
tableta
bočici, u
Švajcarska
kutiji
25 tableta
NOBEL ILAC
(1 prozirni
SANAYII VE aciklovir
200
mg/1
tableta
PVC/Al
TICARET A.S,
tableta
blister), u
Turska
kutiji
25 tableta
NOBEL ILAC
(5 prozirnih
SANAYII VE aciklovir
400 mg/1 PVC/Al
tableta
TICARET A.S,
tableta
blistera po
Turska
5 tableta), u
kutiji
20 tableta s
produženim
tableta
s
BOSNALIJEK
oslobađaproduže100
mg/1
d.d., Bosna i
diklofenak nim oslo- tableta
njem (2
Hercegovina
blistera po
bađanjem
10 tableta),
u kutiji
10 čepića
BELUPO
125 mg/1 (2 PVC/PE
lijekovi i koz- ibuprofen čepić
metika d.d.,
supozitorija stripa po 5
Hrvatska
čepića)

BOSNALIJEK
mg/1
d.d., Bosna i
atorvastatin film tableta 10
tableta
Hercegovina

ACTAVIS Gro- zoledron- koncentrat
up PTC EHF,
rastvor 4 mg/5 ml
ska kiselina za
Island
za infuziju

82 TRAMADOL
ALKALOID

ALKALOID
AD Skopje,
Makedonija

83 TRAMADOL
ALKALOID

ALKALOID
AD Skopje,
Makedonija

tramadol

tramadol

1 plastična
bočica sa
5 ml koncentrata za
rastvor za
infuziju, u
kutiji

rastvor za
injekciju

50 staklenih ampula
po 1 ml
50 mg/1 ml (10 PVC
blistera po
5 ampula),
u kutiji

rastvor za
injekciju

5 staklenih
ampula
1 ml
50 mg/1 ml po
(1 PVC
blister), u
kutiji

84 KVETIAPIN
PharmaS

PHARMAS
DOO, Zagreb,
Hrvatska

kvetiapin

filmom
obložena
tableta

25 mg/1
tableta

85 KVETIAPIN
PharmaS

PHARMAS
DOO, Zagreb,
Hrvatska

kvetiapin

filmom
obložena
tableta

100 mg/1
tableta

60 filmom
obloženih
tableta
(6 PVC/
PVDC/Al
blistera po
10 filmom
obloženih
tableta), u
kutiji
60 filmom
obloženih
tableta
(6 PVC/
PVDC/Al
blistera po
10 filmom
obloženih
tableta), u
kutiji
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16.11.2018.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 2014/18
recept

27.9.2018.

22.9.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 2015/18
recept

27.9.2018.

22.9.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 9505/17
recept

7.9.2018.

30.5.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10392/17
recept

4.9.2018.

4.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10391/17
recept

4.9.2018.

4.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 2013/18
recept

26.9.2018.

22.9.2023.

04-07.3-22033/18

25.9.2018.

24.9.2023.

04-07.3-210016/17

10.9.2018.

17.6.2023.

04-07.3-2297/18

26.9.2018.

21.7.2023.

04-07.3-2302/18

26.9.2018.

21.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10259/17
recept

14.9.2018.

2.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10260/17
recept

14.9.2018.

2.7.2023.

BRp - Lijek
se izdaje bez
ljekarskog
recepta
ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa

16.11.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

86 KVETIAPIN
PharmaS

PHARMAS
DOO, Zagreb,
Hrvatska

87 ABIZOL

NOBEL ILAC
SANAYII VE aripiprazol tableta
TICARET A.S,
Turska

5 mg/1
tableta

88 ABIZOL

NOBEL ILAC
SANAYII VE aripiprazol tableta
TICARET A.S,
Turska

10 mg/1
tableta

89 ABIZOL

NOBEL ILAC
SANAYII VE aripiprazol tableta
TICARET A.S,
Turska

15 mg/1
tableta

90 SANVAL

LEK farmacevtska družba d.d., zolpidem
Slovenija

filmom
obložena
tableta

5 mg/1
tableta

91 SANVAL

LEK farmacevtska družba d.d., zolpidem
Slovenija

filmom
obložena
tableta

10 mg/1
tableta

92 ATROVENT

BOEHRINGER
INGELHEIM ipratropi- otopina za 0,25 mg/1
RCV GmbH
&amp; Co.KG, jum bromid nebulizator ml
Austrija

kvetiapin

93 ULTRAVIST
300

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Njemačka

jopromid

94 ULTRAVIST
300

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Njemačka

jopromid

95 ULTRAVIST
370

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Njemačka

jopromid

96 ULTRAVIST
370

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Njemačka

jopromid

filmom
obložena
tableta

200 mg/1
tableta

60 filmom
obloženih
tableta
(6 PVC/
PVDC/
Al blistera
po 10 film
tableta), u
kutiji
28 tableta
(2 Al/Al
blistera po
14 tableta),
u kutiji
28 tableta
(2 Al/Al
blistera po
14 tableta),
u kutiji
28 tableta
(2 Al/Al
blistera po
14 tableta),
u kutiji
20 filmom
obloženih
tableta (2
Al/ PVC
blistera po
10 tableta),
u kutiji
20 filmom
obloženih
tableta (2
Al/ PVC
blistera po
10 tableta),
u kutiji
1 smeđa
staklena
bočica sa
20 ml otopine s polietilenskom
kapaljkom
i polipropilenskim
čepom, u
kutiji
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Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 10261/17
recept

14.9.2018.

2.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 213/18
recept

5.9.2018.

14.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 215/18
recept

5.9.2018.

14.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 216/18
recept

5.9.2018.

14.7.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 922/18
recept

24.9.2018.

22.12.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 923/18
recept

24.9.2018.

22.12.2023.

Rp - Lijek
se izdaje
04-07.3-2uz ljekarski 1820/18
recept

11.9.2018.

22.9.2023.

04-07.3-210286/17

12.9.2018.

4.7.2023.

04-07.3-210287/17

12.9.2018.

4.7.2023.

04-07.3-210284/17

12.9.2018.

4.7.2023.

04-07.3-210285/17

12.9.2018.

4.7.2023.

ZU – Lijek
se primjenjuje u
zdravstvenoj
ustanovi
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
primje10 bočica se
njuje u
po
100
ml
otopina za 623,4 mg/1 otopine za zdravstvenoj
infuziju
ml
infuziju, u ustanovi
sekundarnog
kutiji
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
10 stakle- se primjenih boca
njuje u
otopina za 768,86
po 200 ml zdravstvenoj
infuziju
mg/1 ml
otopine za ustanovi
infuziju, u sekundarnog
kutiji
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
8 staklenih se primjeboca po
njuje u
otopina za 768,86
500 ml
zdravstvenoj
infuziju
mg/1 ml
otopine za ustanovi
infuziju, u sekundarnog
kutiji
ili tercijarnog nivoa
10 staklenih bočica
otopina za 623.4 mg/1 po 50 ml
infuziju
ml
otopine za
infuziju, u
kutiji

35

36

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

106

16.11.2018.

ZU – Lijek
se primjeBAYER AKnjuje u
TIENGESEotopina za 768,86
zdravstvenoj 04-07.3-297 ULTRAVIST
jopromid
370
LLSCHAFT,
infuziju
mg/1 ml
ustanovi
10282/17 12.9.2018.
Njemačka
sekundarnog
ili tercijarnog nivoa
ZU – Lijek
10 stakle- se primjeBAYER AKnih bočica njuje u
TIENGESEotopina za 768,86
po 100 ml zdravstvenoj 04-07.3-2- 12.9.2018.
98 ULTRAVIST
jopromid
370
LLSCHAFT,
infuziju
mg/1 ml
otopine za ustanovi
10283/17
Njemačka
infuziju, u sekundarnog
kutiji
ili tercijarnog nivoa
Укупан број лијекова за које је извршена обнова дозволе у Регистру од 1. јула до 30. септембра 2018. године јесте 98.
10 staklenih bočica
po 50 ml
otopine za
infuziju, u
kutiji

Број: 10-02.3-5542/18
30. октобра 2018. године
Бања Лука

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е) и члана 42. став (1) тачка д), а у вези са
чл. 12, 14, 16. и 18. Закона о конкуренцији (“Службени гласник
БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по заједничкој Пријави
концентрације, поднесеној од стране привредних субјеката ИНА
- Индустрија нафте д.д. Загреб, Авенија Већеслава Хољевца 10,
10020 Загреб, Република Хрватска и “Прво плинарско друштво”
д.о.о. Вуковар, Кардинала Алојзија Степинца 27, 32000 Вуковар,
Република Хрватска, запримљеној 24.7.2018. године, под бројем:
УП-02-26-1-23-1/18, на 37. сједници, одржаној 18.9.2018. године,
донио је

РЈЕШЕЊЕ
1. Оцјењује се допуштеном концентрација која настаје на релевантном тржишту продаје минералног гнојива на подручју цијеле
Босне и Херцеговине, којом привредни субјекти ИНА - Индустрија
нафте д.д. Загреб, Авенија Већеслава Хољевца 10, 10020 Загреб,
Република Хрватска и “Прво плинарско друштво” д.о.о. Вуковар,
Кардинала Алојзија Степинца 27, 32000 Вуковар, Република Хрватска, куповином дионица стичу ¹(..)* удјела у основном капиталу
привредног субјекта “Петрокемија” д.д., Алеје Вуковар 4, 44320
Кутина, Република Хрватска.
2. Ово рјешење је коначно и уписује се у регистар концентрација.
3. Ово рјешење биће објављено у “Службеном гласнику БиХ”,
службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (даље у тексту:
Конкуренцијски савјет) је 24.7.2018. године, под бројем: УП-0226-1-23-1/18, запримио заједничку Пријаву концентрације (даље у
тексту: Пријава), поднесену од стране привредних субјеката: ИНА
- Индустрија нафте д.д. Загреб, Авенија Већеслава Хољевца 10,
10020 Загреб, Република Хрватска (даље у тексту: ИНА или Подносилац пријаве) и “Прво плинарско друштво” д.о.о. Вуковар, Кардинала Алојзија Степинца 27, 32000 Вуковар, Република Хрватска
(даље у тексту: ППД или Подносилац пријаве), која се односи на
стицање (..)* удјела у основном капиталу привредног субјекта “Петрокемија” д.д., Алеје Вуковар 4, 44320 Кутина, Република Хрватска (даље у тексту: “Петрокемија”).
Пријаву, као заступник привредних субјеката ИНА и ППД,
поднио је адвокат Сеад Миљковић, Вразова бр. 8, 71000 Сарајево
(даље у тексту: Подносилац пријаве).
Конкуренцијски савјет је 5.9.2018. године, под бројем УП-0226-1-23-2/18, објавио Обавјештење о Пријави предметне концентрације у дневном листу “Ослобођење” д.о.о. Сарајево, те на вебстраници Конкуренцијског савјета и позвао све заинтересоване
стране на достављање евентуалних примједби на исту. У оквиру
предвиђеног року није запримљена нити једна примједба.
Након анализе поднесене пријаве, Конкуренцијски савјет је
констатовао да је иста уредна и комплетна те је Подносиоцу пријаве 17.9.2018. године, под бројем: УП-02-26-1-23-4/18, Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему комплетне и уредне пријаве
концентрације, у смислу члана 30. став (3) Закона о конкуренцији
(“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), (даље у тексту:
Закон).

4.7.2023.

4.7.2023.

Директор,
Др Александар Золак, с.р.
Подносилац пријаве је у истој навео, у смислу члана 30. став
(2) Закона, да има намјеру подношења пријаве предметне концентрације тијелима надлежним за оцјену исте изван територије
Босне и Херцеговине, и то у Црној Гори, Хрватској, Србији и Албанији, а Пријава је поднесена и Европској комисији.
Пријава намјере концентрације поднесена је у смислу и у складу с чланом 16. став (2) Закона.
1. Учесници предметне концентрације
Учесници концентрације по предметној пријави су привредни
субјекти: ИНА - Индустрија нафте д.д. Загреб, “Прво плинарско
друштво” д.о.о. Вуковар и “Петрокемија” д.д. Кутина.
1.1. Привредни субјект ИНА- Индустрија нафте д.д., као купац
Привредни субјект ИНА - Индустрија нафте д.д., са сједиштем
у Авенији Већеслава Хољевца 10, 10020 Загреб, Република Хрватска, регистрован је у регистру пословних субјеката код надлежног
трговачког суда у Загребу, под бројем: 080000604 и уписаним капиталом од (..)* куна.
Према актуелном изводу из судског регистра, ИНА је дионичарско друштво чији су највећи дионичари нафтна компанија
“MOL group”, Október huszonharmadika у. 18., 1117 Будимпешта,
Мађарска, са (..)* власништва, и Влада Републике Хрватске са (..)*,
а мањи дио дионица се налази у власништву приватних и институционалних инвеститора у износу од (..)*%.
Основна пословна дјелатност привредног субјекта ИНА јесте
истраживање и производња нафте и плина у Хрватској и иностранству, прерада нафте и производња деривата у рафинеријама у Ријеци и Сиску, производња горива те у Загребу производња мазива,
малопродаја деривата и другe робe путем малопродајне мреже, трговина сировом нафтом и нафтним дериватима и набављање и продаја природног плина (11.1 – вађење сирове нафте и земног плина).
1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта ИНА
Повезана друштва, односно привредни субјекти на територији
Босне и Херцеговине, у којима привредни субјект ИНА, као подносилац пријаве, има удио у власништву су сљедећа:
Табела 1.
Редни
бр.

Назив привредног
друштва

Удио
у%

1.

“Холдина” д.о.о.
Сарајево

(..)*

2.

“Енергопетрол” д.д.
Сарајево

(..)*

3.

ИНА БХ д.д. Сарајево

(..)*

4.

ИНА БЛ д.о.о. Бања
Лука

(..)*

Претежна дјелатност
(..)* Трговина на
велико крутим,
течним и плиновитим
горивима и сродним
производима
(..)* Трговина на мало
моторним горивима
у специјализираним
продавницама
(..)* Трговина на
велико крутим,
течним и плиновитим
горивима и сродним
производима
(..)* Трговина на
велико крутим,
течним и плиновитим
горивима и сродним
производима
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(..)* Производња
производа од жице,
ланаца и опруга
“Crosco International”
(..)* Нафта и гео6.
(..)*
д.о.о. Тузла
сервиси
Извор: подаци из Пријаве и класификација дјелатности по КД
БИХ 2006. и 2010.
Према подацима из Пријаве, поједина повезана друштва привредног субјекта ИНА у 2017. години нису остварила приход из
обављања основне дјелатности, а неки од њих су остварили само
финансијски приход од позитивних курсних разлика и продаје
учинака, што је видљиво из приложених финансијских извјештаја,
а ради се о сљедећим друштвима:
- ИНА БЛ д.о.о. Бања Лука,
- ТГА д.д. Столац,
- ИНА БХ д.д. Сарајево и
- “Crosco Interational” д.о.о. Тузла.
Повезана друштва привредног субјекта ИНА, која су активна
и послују на територији Босне и Херцеговине, а у 2017. години,
као години која је претходила Пријави предметне концентрације,
остварила су приходе из основне дјелатности, су сљедећи привредни субјекти:
- “Холдина” д.о.о. за посредништво, вањску и унутрашњу
трговину крутим, текућим и плиновитим горивима Сарајево и
- “Енергопетрол” д.д. Сарајево.
Подносилац пријаве у истој наводи да се ни једно од повезаних друштава не бави основном дјелатношћу коју обављају сам
подносилац нити циљано друштво предметне концентрације.
1.2. Привредни субјект “Прво плинарско друштво” д.о.о., као
купац
“Прво плинарско друштво”, основано 2006. године, са сједиштем у Улици кардинала Алојзија Степинца 27, 32000 Вуковар,
Република Хрватска, уписано је у регистру пословних субјеката
код надлежног Трговачког суда у Загребу, под бројем: 030070559 и
уписаним капиталом од (..)* куна.
Овај привредни субјект је у (..)* власништву привредног субјекта “Energia naturalis” д.о.о. Вуковар, са сједиштем у Улици кардинала Алојзија Степинца 27, 32000 Вуковар, Република Хрватска,
чији је већински власник физичко лице (..)*.
Основна регистрована дјелатност привредног субјекта ППД
јесте увоз, складиштење и продаја природног плина, као и опскрба и дистрибуција плина у Хрватској (35.23 - трговина плином
дистрибуцијском мрежом).
1.2.1. Повезана друштва привредног субјекта ППД Вуковар
“Прво плинарско друштво” д.о.о. Сарајево
Привредни субјект ППД има (..)* капитала у привредном
субјекту “Прво плинарско друштво” д.о.о. Сарајево, Тешањска бр.
24, 71000 Сарајево, уписаном у регистар привредних субјеката код
Општинског суда у Сарајеву, под матичним бројем: 65-01-0970-17,
основаном с циљем бављења трговином и дистрибуцијом нафте,
нафтних деривата и укапљеног нафтног плина на подручју Босне
и Херцеговине.
Наведени привредни субјекат није активан и не обавља никакву привредну дјелатност на предметном релевантном тржишту.
“Ердал” д.о.о. Сарајево
Физичко лице Павао Вујновац, већински власник друштва
“Energia naturalis” д.о.о. Вуковар и привредног субјекта ППД, сувласник је и већински власник у друштву Open Solutions Limited,
са сједиштем на адреси: Sir Adrian Dingli Street, Sliema SLM 1902,
Малта. Друштво Open Solutions Limited је власник (..)* друштва
Coast Line Commodities, са сједиштем на истој адреси, а које на
подручју Босне и Херцеговине у (..)* власништву има регистровано друштво “Ердал” д.о.о., са сједиштем на адреси: Тешањска бр.
24а, Сарајево, регистровано у Општинском суду у Сарајеву, под
матичним бројем: 65-01-0428-15 и уписаним капиталом у износу
од (..)* КМ.
Наведено друштво бави се трговином берзанском робом која
укључује електричну енергију, ЛПГ, нафтне деривате, глиницу,
алуминијске трупце, минерална горива и слично. Минерална горива купује од “Петрокемије”, а нафтне деривате купује од ИНА.
1.3. Привредни субјект “Terra mineralna gnojiva” д.о.о. за савјетовање и управљање Загреб, као посредник у предметној куповини
Привредни субјект “Terra mineralna gnojiva” д.о.о. за савјетовање и управљање, са сједиштем у Савској цести 41, Загреб, Република Хрватска, уписан је у регистар пословних субјеката код
надлежног Трговачког суда у Загребу, под бројем: 081183189 и уписаним капиталом од (..)* куна.
5.

ТГА д.д. Столац

(..)*
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Према актуелном изводу из судског регистра, “Terra mineralna
gnojiva” су дионичарско друштво чији су дионичари ИНА и ППД у
висини од по (..)* учешћа у капиталу.
Друштво је искључиво основано у сврху стицања дионица у
привредном субјекту “Петрокемија”, нема удјела у другим привредним друштвима и тек започиње са обављањем регистроване
дјелатности.
Основни предмет пословања привредног субјекта “Terra
mineralna gnojiva” јесте управљачка дјелатност холдинг друштва,
куповина и продаја робе, заступање иностраних фирми, обављање
трговачког посредовања на домаћем и иностраном тржишту (70 управљачке дјелатности, савјетовање у вези са управљањем).
1.4. Привредни субјект “Петрокемија” д.д. Кутина, као циљно
друштво
Привредни субјект “Петрокемија” д.д., са сједиштем у Алеји
Вуковар 4, 44320 Кутина, Република Хрватска, уписан је у регистар пословних субјеката код надлежног Трговачког суда у Загребу,
под бројем: 080004355 и уписаним капиталом од (..)* куна.
Према актуелном изводу из судског регистра, “Петрокемија” је
акционарско друштво чији су највећи акционари ЦЕРП / Република Хрватска са (..)*, Сплитска банка д.д. / АЗ ОМФ категорије Бе скрбнички рачун (..)*, Addiko Bank д.д. / PBZ CO OMF - категорија
Бе - скрбнички рачун (..)*, Сплитска банка д.д. / Ерсте плави ОМФ
категорије Бе - скрбнички рачун (..)*, ХПБ д.д. / Капитални фонд
д.д. - скрбнички рачун (..)*, Привредна банка Загреб д.д. - скрбнички рачун (..)*, Сплитска банка д.д. / ОТП Уравнотежени - ОИФ с
јавном понудом - скрбнички рачун (..)*, (..)* и остали дионичари
са (..)*.
Основна дјелатност привредног субјекта “Петрокемија” јесте
производња минералног гнојива које се користе у примарној
пољопривредној производњи (20.15 - производња гнојива и душичних спојева). У сврху производње минералних гнојива, “Петрокемија” користи природни плин који купује од стране привредних субјеката ИНА и ППД.
Пласман својих производа у Босну и Херцеговину привредни
субјект “Петрокемија” обавља организовано путем дистрибутера
“Modeco” д.о.о. Љубушки и “Рапић” д.о.о. Градишка, дио продаје
остварује у облику “спот продаје”, те путем директне продаје дугогодишњим купцима.
1.4.1. Повезани привредни субјекти циљног друштва
“Петрокемија” као ни било које друштво које припада “Петрокемији” нема повезаних друштава на територији Босне и Херцеговине нити друштава у којима појединачно или заједно има 10% или
више учешћа у основном капиталу, односно 10% више права гласа.
2. Обавеза Пријаве концентрације
На основу члана 14. став (1) Закона, намјеравану концентрацију учесници су у обавези пријавити уколико:
а) укупни годишњи приход свих учесника концентрације
остварен продајом робе/услуга на свјетском тржишту износи
100.000.000,00 КМ по завршном рачуну из године која је претходила концентрaцији и
b) да укупни годишњи приход сваког од најмање два учесника
концентрације остварен продајом робе/услуга на тржишту Босне
и Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 КМ у години која
је претходила концентрацији или уколико је њихово заједничко
тржишно учешће на релевантном тржишту веће од 40%.
Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника
предметне концентрације, на дан 31. децембар 2017. године, износио је:
Табела 2.
Назив приПриход остварен
Приход на свјетвредног суна тржишту БиХ
ском тржишту у
бјекта
у КМ
КМ
01.
ИНА
(..)*
(..)*
02.
ППД
(..)*
(..)*
03.
Петрокемија
(..)*
(..)*
Извор: подаци из Пријаве.
Према приказаним подацима из Табеле 2. видљиво је да су финансијски прагови, односно услови предвиђени чланом 14. став (1)
тачка б) Закона, под којим постоји обавеза пријаве концентрације,
испуњени, те је постојала обавеза пријаве намјере концентрације у
смислу члана 16. став (2) Закона о конкуренцији, што је испоштовано од стране Подносиоца пријаве, односно Пријава је достављена у прописаном року.
3. Правни основ и облик концентрације
У поднесеној пријави подносиоци пријаве као правни основ
предметне концентрације наводе Одлуку о повећању основног капитала друштва улозима у новцу и издавању дионица уз искључеРедни
бр.
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ње права првенства дионичара друштва, донесену од стране Главне скупштине привредног субјекта “Петрокемија” дана (..)*.
Наиме, дана (..)* на главној скупштини привредног субјекта
“Петрокемија” донесена је Одлука о повећању основног капитала Друштва улозима у правима и издавању дионица уз искључење
права првенства дионичара Друштва и Одлука о повећању основног капитала друштва улозима у новцу уз искључење права првенства акционара и измјенама Статута Друштва.
Привредни субјекти ИНА И ППД исказали су намјеру учествовања у докапитализацији привредног субјекта “Петрокемија” те
намјеравају путем друштва “Terra mineralna gnojiva” д.о.о. за савјетовање и управљање Загреб стећи (..)* учешћа у привредном
субјекту “Петрокемија”.
Концентрација се дакле односи на стицање (..)* учешћа у
основном капиталу и стицање контроле над привредним субјектом “Петрокемија” од стране привредних субјеката ИНА и “Прво
плинарско друштво”.
Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације
јесте стицање контроле над привредним субјектом, куповином
већине акција, у смислу одредби члана 12. став (1) тачка б) под
1) Закона.
4. Правни оквир оцјене концентрације
Конкуренцијски савјет у поступку оцјене предметне концентрације примијенио је одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (“Службени гласник БиХ”, бр. 18/06 и 34/10),
те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за оцјену
концентрација привредних субјеката (“Службени гласник БиХ”,
број 30/10).
Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона, такође, користио је критеријуме и стандарде из Обавијести Европске
комисије о прорачуну укупног прихода у складу са Уредбом Савјета (ЕЕЗ), број: 4064/89, о контроли концентрације привредних
субјеката.
5. Релевантно тржиште концентрације
Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5.
Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа и/или услуга који су предмет обављања дјелатности на одређеном географском подручју.
Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног
тржишта, релевантно тржиште производа обухвата све производе
и/или услуге, које потрошачи сматрају међусобно замјењивим, с
обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, цијену или начин употребе.
Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта,
релевантно тржиште у географском смислу обухвата цијелу или
дио територије Босне и Херцеговине, на којој су тржишни конкуренти активни у продаји и/или куповини релевантног производа и/
или услуге под једнаким или довољно уједначеним условима који
то тржиште битно разликују од услова тржишне конкуренције на
сусједним географским тржиштима.
Циљно друштво предметне концентрације, како је утврђено
анализом приложене документације, бави се производњом и продајом минералних гнојива која се користе у примарној пољопривредној производњи употребом природних минералних сировина,
природног плина, атмосферског азота и кисеоника, док се сами
подносиоци пријаве примарно баве дјелатношћу производње, прераде и дистрибуције нафте, нафтних прерађевина и плина, односно
увоза и продаје плина, а своју дјелатност у Босни и Херцеговини
обављају путем повезаних друштава.
Као релевантни производ одређује се продаја минералних
гнојива која се користе у примарној пољопривредној производњи.
Као географско тржиште одређује се подручје цијеле Босне
и Херцеговине, узимајући у обзир подручје дјеловања циљног друштва, односно привредног субјекта “Петрокемија”, као
друштва над којим се стиче контрола предметном концентрацијом.
Слиједом наведеног, а у складу с чланом 3. Закона, те чл. 4. и
5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се тржиште продаје минералних гнојива на цијелој територији Босне и Херцеговине.
6. Анализа релевантног тржишта и тржишног учешћа
Подносилац пријаве доставио је Конкуренцијском савјету процјену тржишног удјела циљног друштва предметне концентрације
и његових конкурената на релевантном тржишту у 2017. години:
Табела 3.
Редни бр.
Назив привредног субјекта
01.
“Петрокемија” д.д. Кутина
“Глобал Испат - коксна
02.
индустрија” д.о.о. Лукавац

Тржишни удио у %
(..)*
(..)*
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03.
04.

“Промист” д.о.о. Нови Сад
(..)*
“Elixir” Нови Сад
(..)*
“Borealis L.A.T” д.о.о. Нови
05.
(..)*
Београд
06.
“Adriatica” д.о.о. Вуковар
(..)*
07.
Остали
(..)*
Укупно:
(..)*
Извор: подаци из Пријаве.
Према подацима приказаним у Табели 3. видљиво је да “Петрокемија”, као циљно друштво предметне концентрације на релевантном тржишту Босне и Херцеговине, има високо тржишно
учешће од (..)* и водећи је учесник на истом. Остали конкуренти
имају тржишно учешће у распону од (..)*, а укупан број учесника
на овом релевантном тржишту није већи од (..)*.
7. Оцјена предметне концентрације
На основу критеријума утврђених чланом 17. Закона, Конкуренцијски савјет је оцијенио ефекте предметне концентрације,
анализирао утицаје истих на структуру релевантног тржишта, као
и да ли ће предметна концентрација створити доминантан положај
Подносиоца пријава, који би за посљедицу имао значајно нарушавање ефикасне тржишне конкуренције, у смислу члана 13. Закона о
конкуренцији, односно да ли ће иста произвести позитивне ефекте
који се огледају у јачању постојеће конкуренције на релевантном
тржишту.
Конкуренцијски савјет је у току разматрања предметне концентрације прикупио потребне податке од Подносиоца пријаве, те
на основу истих процијенио да на релевантном тржишту постоји
извјестан број конкурената, што је претпоставка дјеловања слободне конкуренције, те анализом релевантног тржишта у смислу
члана 17. Закона оцијенио да не постоје правне и друге запреке за
улазак других привредних субјеката на релевантно тржиште.
Такође, утврђено је да подносиоци предметне пријаве нити једно од њихових повезаних друштава не дјелују на тржишту на ком
циљно друштво обавља своју основну дјелатност, што значи да би
након спровођења предметне концентрације стање на релевантном
тржишту остало непромијењено у смислу тржишног удјела циљног друштва, односно спровођењем предметне концентрације неће
доћи до искључења конкуренције нити до евентуалног слабљења
функционисања слободне тржишне конкуренције на предметном
релевантном тржишту, односно да предметна концентрација не
спречава, ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на
релевантном тржишту.
Подносилац пријаве у истој образлаже да намјеравана концентрација првенствено представља комерцијалну и стратешку
сарадњу са циљним друштвом, у смислу да ће докапитализација
довести до реструктуирања и стабилизације пословања привредног субјекта “Петрокемија”, с обзиром да исто у протеклих неколико година послује са великим губицима и има дуг од cca. (..)*
милиона куна. Реструктурисање треба донијети, како планирају
подносиоци предметне пријаве, побољшање производног портфеља, постизање одрживог нивоа трошкова пословања, оптимизацију радне снаге и обртног капитала, вањско рефинансирање
и сл.
С аспекта потрошача, подносиоци предметне пријаве сматрају
да ће концентрација довести до погодности у виду снижавања
цијена производа, те повећања продуктивности и квалитета производа.
Конкуренцијски савјет, узимајући у обзир изнесене чињенице и податке, оцијенио је предметну концентрацију допуштеном,
у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона те донио одлуку као у
диспозитиву овог рјешења.
8. Административна такса
Подносилац пријаве у складу с чланом 2. тарифни број 107.
став (1) тачка д) под 1) Одлуке о висини административних такси, у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом
(“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11), дужан је платити административну таксу на ово рјешење у износу од 2.500,00 КМ у
корист буџета институција Босне и Херцеговине.
9. Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења, односно од дана његовог објављивања.
¹ Подаци представљају пословну тајну.
Број: УП-02-26-1-23-6/18
18. септембра 2018. године
Сарајево

Предсједница,
Адиса Бегић, с.р.

16.11.2018.
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