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

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ЗАНАТСКО-
ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Про гла ша вам За кон о занатско-предузетничкој дјелат-
ности, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво -
ји ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној 3. но вем бра 2011.
го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра 2011. го ди не кон ста -
то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје ни За ко на о занатско-
предузетничкој дјелатности ни је угро жен ви тал ни на ци о -
нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу -
бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3046/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ЗА НАТ СКО-ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КОЈ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се усло ви, по че так, на чи ни и
пре ста нак оба вља ња за нат ско-пред у зет нич ке дје лат но сти,
обра зо ва ње и оспо со бља ва ње пред у зет ни ка (сти ца ње мај -
стор ског зва ња), ор га ни зо ва ње пред у зет ни ка и во ђе ње ре -
ги стра пред у зет ни ка.

Члан 2.

Циљ до но ше ња овог за ко на је раз вој и уна пре ђи ва ње
пред у зет ни штва, за шти та ста рих и умјет нич ких за на та и
до ма ће ра ди но сти.

Члан 3.

(1) За бра њу је се сва ки вид дис кри ми на ци је, на си ља и
уз не ми ра ва ња на осно ву по ла, је зи ка, на ци о нал не при пад -
но сти, вје ро и спо ви је сти, со ци јал ног по ри је кла, обра зо ва -
ња, имов ног ста ња, по ли тич ког и дру гог увје ре ња у по -
ступ ци ма про пи са ним овим за ко ном и про пи си ма до не се -
ним на осно ву овог за ко на.

(2) Гра ма тич ки из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну за
озна ча ва ње му шког или жен ског ро да под ра зу ми је ва ју оба
по ла.

Члан 4.

(1) По сло ви ма за нат ско-пред у зет нич ке дје лат но сти (у
да љем тек сту: пред у зет нич ка дје лат ност), у сми слу овог
за ко на, сма тра се сва ка при вред на дје лат ност утвр ђе на ва -
же ћом кла си фи ка ци јом дје лат но сти ко ју фи зич ко ли це
оба вља про из вод њом, про ме том и пру жа њем услу га на тр -
жи шту, ра ди сти ца ња до би ти и за чи је оба вља ње ни је по -
тре бан дру ги об лик ор га ни зо ва ња.

(2) По се бан об лик пред у зет нич ке дје лат но сти пред ста -
вља за нат ска дје лат ност ко ја об у хва та за нат ску про из вод -
њу, пру жа ње за нат ских услу га, као и ста ре за на те, умјет -
нич ке за на те и до ма ћу ра ди ност.

(3) За нат ска про из вод ња је про из вод ња ма њих се ри ја
про из во да уз ко ри шће ње ма ши на и тех нич ке опре ме на на -
чин ко ји не ма оби љеж ја ин ду стриј ске про из вод ње.

(4) За нат ске услу ге об у хва та ју по прав ку и одр жа ва ње
про из во да, уре ђа ја, обје ка та, као и вр ше ње лич них услу га.

(5) Ми ни стар над ле жан за ин ду стри ју (у да љем тек сту:
ми ни стар), уз прет ход ну са гла сност ми ни стар ства над ле -
жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност и при ба вље ног
ми шље ња За нат ско-пред у зет нич ке ко мо ре Ре пу бли ке Срп -
ске, до но си пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се сма тра ју за -
нат ском про из вод њом и за нат ским услу га ма.

(6) Сма тра се да пред у зет ник оба вља за нат ску дје лат -
ност ако јед ну од дје лат но сти из ста ва 5. овог чла на оба вља
као пре те жну дје лат ност.

Члан 5.

(1) Ста рим за на ти ма, у сми слу овог за ко на, сма тра ју се
дје лат но сти из ра де и до ра де пред ме та пре те жно руч ним
ра дом, под усло ви ма и на на чин ко јим се чу ва и од ра жа ва
из раз тра ди ци о нал ног на род ног ства ра ла штва, зна ња и вје -
шти на.

(2) Умјет нич ким за на ти ма, у сми слу овог за ко на, сма -
тра ју се дје лат но сти об ли ко ва ња пле ме ни тих ма те ри ја ла,
ка ме на, ме та ла, тек сти ла, ста кла и дру гих ма те ри ја ла, при
чи јој из ра ди до ла зи до из ра жа ја лич ни укус и вје шти на
про из во ђа ча по за ми сли или на цр ту ства ра о ца или дру гог
ли ца.

(3) До ма ћа ра ди ност, у сми слу овог за ко на, је сте дје -
лат ност из ра де, до ра де и опле ме њи ва ња пред ме та код ко -
јих пре о вла да ва руч ни рад и ко ји има ју естет ско оби љеж је
на род не умјет но сти.

(4) Ра ди очу ва ња тра ди ци је ми ни стар до но си пра вил -
ник ко јим се про пи су ју дје лат но сти ко је се сма тра ју ста -
рим и умјет нич ким за на ти ма и до ма ћом ра ди но сти, на чин
њи хо вог цер ти фи ко ва ња и во ђе ње еви ден ци је о из да тим
цер ти фи ка ти ма.
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Члан 6.

(1) Пред у зет ник, у сми слу овог за ко на, је сте фи зич ко
ли це ко је оба вља пред у зет нич ку дје лат ност у сво је име и
за свој ра чун ра ди сти ца ња до би ти, и као та кав упи сан је у
ре ги стар пред у зет ни ка.

(2) Пред у зет ник мо же оба вља ти јед ну или ви ше дје лат -
но сти од ко јих је јед на пре те жна, ако ис пу ња ва усло ве за
њи хо во оба вља ње.

(3) Пред у зет нич ке дје лат но сти од ре ђу ју се по ши фри и
на зи ву дје лат но сти, а пре ма нај ни жем хи је рар хиј ском ни -
воу ва же ће кла си фи ка ци је дје лат но сти.

(4) Пре те жну дје лат ност при ли ком под но ше ња за хтје -
ва за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти од ре ђу је пред -
у зет ник.

Члан 7.

(1) Пред у зет нич ка дје лат ност мо же се оба вља ти у по -
слов ном про сто ру, стам бе ном про сто ру или без по слов ног
про сто ра.

(2) Пред у зет нич ка дје лат ност за ко ју је по тре бан по -
слов ни про стор оба вља се у об ли ку рад ње, ра ди о ни це, кан -
це ла ри је, би роа, аген ци је, сту ди ја, пан си о на, ате љеа, са ло -
на, ла бо ра то ри је и слич но.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, пред у зет ник ко ји
по пра ви лу по слу је у по слов ном про сто ру мо же оба вља ти
дје лат ност и ван по слов ног про сто ра, ка да је по при ро ди
са ме дје лат но сти та кво оба вља ње мо гу ће или уоби ча је но.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник о пред у зет нич ким дје -
лат но сти ма за чи је оба вља ње ни је по тре бан по слов ни про -
стор, по прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни стар ства
над ле жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност.

(5) Ми ни стар до но си пра вил ник о пред у зет нич ким дје -
лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти у стам бе ном про сто ру, по
прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни стар ства надле -
жног за про стор но уре ђе ње и гра ђе ви нар ство и ми ни стар -
ства над ле жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност.

Члан 8.

(1) Ви ше фи зич ких ли ца (ор та ка) мо же за јед нич ки оба -
вља ти пред у зет нич ку дје лат ност.

(2) Од ред бе овог за ко на ко је се од но се на оба вља ње
пред у зет нич ке дје лат но сти при мје њу ју се и на за јед нич ко
оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, ако ни је дру га чи је
про пи са но овим за ко ном.

Члан 9.

(1) Пред у зет ник оба вља пред у зет нич ку дје лат ност соп -
стве ним сред стви ма ра да ко ја од го ва ра ју тех нич кој при ро -
ди оба вља ња дје лат но сти.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, пред у зет ник при
оба вља њу пред у зет нич ке дје лат но сти мо же ко ри сти ти
сред ства ра да и по слов ни про стор по осно ву за ку па или по
дру гим осно вима.

Члан 10.

(1) Пред у зет ник мо же за по шља ва ти рад ни ке.

(2) Ме ђу соб на пра ва, оба ве зе и од го вор но сти пред у зет -
ни ка и ли ца ко је за по шља ва уре ђу ју се уго во ром о ра ду, ко -
ји се за кљу чу је у скла ду са За ко ном о ра ду, ко лек тив ним
уго во ром и дру гим про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју рад ни од -
но си.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на пред у зет ни ку ко ји
оба вља дје лат ност ста рих и умјет нич ких за на та, од но сно
до ма ће ра ди но сти мо гу по ма га ти чла но ви по ро дич ног до -
ма ћин ства без за сни ва ња рад ног од но са, на на чин да ра де
у ње го вом при су ству.

(4) Чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства, у сми слу овог
за ко на, сма тра ју се брач ни су пру жник, дје ца и ро ди те љи,
усво је ни ци и усво ји о ци, па стор чад и ли ца ко ја је пред у зет -
ник ду жан да из др жа ва, а ко ја жи ве у за јед нич ком до ма -
ћин ству.

Члан 11.

Од ред бе за ко на и дру гих про пи са из обла сти рад них
од но са, тех нич ке опре мље но сти, за шти те на ра ду и за шти -

те и уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не, као и дру ги про пи са -
ни усло ви ко ји се од но се на при вред на дру штва, при мје њу -
ју се на оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти.

Члан 12.

(1) Пред у зет ник је од го во ран за за ко ни то по сло ва ње и
за за ко нит рад ли ца ко ја за по шља ва.

(2) Пред у зет ник за све оба ве зе на ста ле у ве зи са оба -
вља њем пред у зет нич ке дје лат но сти од го ва ра цје ло куп ном
сво јом имо ви ном.

(3) Од го вор ност за оба ве зе из ста ва 2. овог чла на не
пре ста је бри са њем пред у зет ни ка из ре ги стра пред у зет ни -
ка.

Члан 13.

Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве сво јим
ак том од ре ђу је рас по ред по чет ка и за вр шет ка рад ног вре -
ме на за по је ди не дје лат но сти.

II - ОБА ВЉА ЊЕ ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

1. На чин оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти

Члан 14.

Пред у зет нич ка дје лат ност мо же се оба вља ти као
основ но, до пун ско и до дат но за ни ма ње.

Члан 15.

(1) Фи зич ко ли це ко је ни је у рад ном од но су оба вља
пред у зет нич ку дје лат ност као основ но за ни ма ње.

(2) Фи зич ко ли це мо же оба вља ти пред у зет нич ку дје -
лат ност као до пун ско за ни ма ње ис кљу чи во лич ним ра дом,
нај ду же до по ло ви не сед мич ног пу ног рад ног вре ме на, под
усло вом да је у рад ном од но су код дру гог по сло дав ца са
пу ним рад ним вре ме ном.

(3) Фи зич ко ли це ко је оба вља пред у зет нич ку дје лат -
ност као до пун ско за ни ма ње мо ра ис пу ња ва ти усло ве про -
пи са не овим за ко ном.

(4) Фи зич ко ли це ко је је у рад ном од но су на не ким дру -
гим по сло ви ма или је ко ри сник пен зи је мо же да као до дат -
но за ни ма ње ре ги стру је и оба вља пред у зет нич ку дје лат -
ност ако за по сли ли це ко је ис пу ња ва усло ве за оба вља ње
тра же не дје лат но сти.

(5) Фи зич ко ли це мо же ре ги стро ва ти се зон ско оба вља -
ње пред у зет нич ке дје лат но сти нај ду же на пе ри од до шест
мје се ци у то ку јед не ка лен дар ске го ди не.

(6) Ми ни стар до но си пра вил ник о пред у зет нич ким дје -
лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти се зон ски и усло ве за њи -
хо во оба вља ње, по прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни -
стар ства над ле жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност.

Члан 16.

(1) Пред у зет нич ку дје лат ност мо же за јед нич ки оба -
вља ти ви ше фи зич ких ли ца (ор та ка), а нај ви ше де сет, о че -
му се за кљу чу је уго вор.

(2) Уго вор ко јим се уре ђу ју ме ђу соб ни од но си ор та ка
оба ве зно са др жи: име и пре зи ме и је дин стве ни ма тич ни
број за сва ког ор та ка, ши фру и на зив пре те жне дје лат но сти
и дру гих дје лат но сти, по слов но сје ди ште, осни вач ка ула га -
ња и уче шће у рас по дје ли, за сту па ње и пред ста вља ње,
усло ве и на чин за при сту па ње, од но сно исту па ње и на чин
пре стан ка за јед нич ког оба вља ња дје лат но сти.

(3) Сви ор та ци пот пи су ју за хтјев за из да ва ње рје ше ња
за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, а уз за хтјев, осим
до ка за о ис пу ње но сти усло ва про пи са них овим за ко ном,
при ла же се и уго вор из ста ва 2. овог чла на.

(4) Ако је за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти
неоп ход но за до во љи ти усло ве у по гле ду струч не спре ме,
до вољ но је да до каз о ис пу ње но сти усло ва при ло жи је дан
од ор та ка или да за по сле ли це са од го ва ра ју ћом струч ном
спре мом.

(5) За јед нич ко оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти
пре ста је ако се број ор та ка све де на јед ног.

(6) У слу ча ју из ста ва 5. овог чла на мо же се из вр ши ти
про мје на на чи на оба вља ња дје лат но сти из за јед нич ког у
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са мо стал но оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, на
осно ву за хтје ва и уго во ра о рас ки ду за јед нич ког оба вља ња
дје лат но сти.

(7) Про мје на на чи на оба вља ња дје лат но сти мо гу ћа је и
из са мо стал ног оба вља ња дје лат но сти у за јед нич ко оба -
вља ње дје лат но сти под усло ви ма из ста ва 1. овог чла на.

(8) Рје ше ње о про мје ни на чи на оба вља ња дје лат но сти
до ста вља се над ле жним ор га ни ма у скла ду са чла ном 21.
став 4. овог за ко на.

2. Усло ви за оба вља ње дје лат но сти

Члан 17.

(1) Пред у зет ник мо же оба вља ти пред у зет нич ку дје лат -
ност ако ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је пу но ље тан,

б) да му пра во сна жном од лу ком над ле жног ор га на ни -
је из ре че на мје ра за бра не оба вља ња те дје лат но сти,

в) да има оп шту здрав стве ну спо соб ност и по себ ну
здрав стве ну спо соб ност ако је то за ко ном про пи са но за
оба вља ње од ре ђе них дје лат но сти,

г) да има од го ва ру ју ћу струч ну спре му или да за по сли
ли це са од го ва ра ју ћом струч ном спре мом ако је то по себ -
ним за ко ном про пи са но за оба вља ње од ре ђе них дје лат но -
сти и

д) да по сје ду је опре му, од но сно сред ства ра да, ка дро ве
и од го ва ра ју ћи по слов ни про стор, осим ако при ро да дје -
лат но сти то не зах ти је ва.

(2) За из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти ни је по треб но до ста ви ти до каз о за по сле ном рад ни -
ку, а тај услов се про вје ра ва у ин спек циј ском пре гле ду.

Члан 18.

(1) По слов ни про стор, у сми слу овог за ко на, је сте про -
стор из гра ђен у скла ду са ур ба ни стич ко-гра ђе вин ским
про пи си ма, а што утвр ђу је над ле жни ор ган рје ше њем о
одо бре њу за упо тре бу.

(2) За из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти ни је по треб но до ста ви ти одо бре ње за упо тре бу, али
се ова чи ње ни ца про вје ра ва за јед но са утвр ђи ва њем по сто -
ја ња усло ва из чла на 17. став 1. тач ка д) овог за ко на.

3. Одо бре ње за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти

Члан 19.

(1) Фи зич ко ли це ко је на мје ра ва да оба вља пред у зет -
нич ку дје лат ност под но си за хтјев над ле жном ор га ну је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве за по сло ве при вре де на чи јем
под руч ју же ли има ти сје ди ште.

(2) Пра вил ник о са др жа ју и об ли ку за хтје ва за оба вља -
ње, про мје не по да та ка и пре ста нак оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти до но си ми ни стар.

(3) Уз за хтјев се при ла жу до ка зи о ис пу ње но сти усло ва
из чла на 17. т. а) до г) овог за ко на у ори ги на лу или овје ре -
ним ко пи ја ма.

(4) За ви сно од вр сте пред у зет нич ке дје лат но сти, по себ -
ним про пи сом мо же се утвр ди ти оба ве за под но ше ња овје -
ре не пи са не из ја ве о ис пу ње но сти усло ва у по гле ду опре -
ме, од но сно сред ста ва ра да, ка дро ва, од го ва ра ју ћег по -
слов ног про сто ра, као и дру гих усло ва уз за хтјев из ста ва
1. овог чла на.

(5) Ако је за хтјев не пот пун или са др жи дру ге не до стат -
ке, од но сно ако уз за хтјев ни су при ло же ни по треб ни до ка -
зи, над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве за тра жи -
ће од под но си о ца за хтје ва да у ро ку од осам да на от кло ни
не до стат ке.

(6) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве
обезби је ди ће до ступ ност ин фор ма ци ја о про це ду ри, усло -
ви ма и по треб ним до ку мен ти ма за под но ше ње за хтје ва за
из да ва ње рје ше ња за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти.

Члан 20.

(1) На за хтјев стра ног др жа вља ни на, над ле жни ор ган
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до но си рје ше ње о одо бре њу
оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти ако ис пу ња ва усло ве

утвр ђе не у чла ну 17. овог за ко на, а мо же по че ти са оба вља -
њем дје лат но сти по до би ја њу рад не до зво ле.

(2) Стра ни др жа вља нин ду жан је да до ста ви овје ре ну
ко пи ју рад не до зво ле ор га ну из ста ва 1. овог чла на у ро ку
од 30 да на од да на из да ва ња рје ше ња о оба вља њу пред у -
зет нич ке дје лат но сти.

Члан 21.

(1) Рје ше ње ко јим се пред у зет ни ку одо бра ва оба вља ње
дје лат но сти до но си над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве на осно ву под не се ног за хтје ва и при ло же них до -
ка за у скла ду са овим за ко ном.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду -
жан је да под но си о цу за хтје ва из да рје ше ње о одо бре њу
оба вља ња дје лат но сти, нај ка сни је у ро ку од пет рад них да -
на од да на при је ма пот пу ног за хтје ва.

(3) Рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје лат но сти оба ве -
зно са др жи име и пре зи ме, адре су и је дин стве ни ма тич ни
број пред у зет ни ка, по слов но име и сје ди ште пред у зет ни ка,
ши фру и на зив пре те жне дје лат но сти и дру гих дје лат но сти
у скла ду са ва же ћом кла си фи ка ци јом дје лат но сти.

(4) На кон из да ва ња рје ше ња из ста ва 1. овог чла на
надле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве вр ши упис
пред у зет ни ка у ре ги стар пред у зет ни ка.

(5) Рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје лат но сти до ста -
вља се над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра -
ве, над ле жном ин спек циј ском ор га ну и За нат ско-пред у зет -
нич кој ко мо ри Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ко мо ра)
у ро ку од пет да на од да на из да ва ња рје ше ња.

(6) Пред у зет ник мо же да оба вља са мо оне дје лат но сти
ко је су на ве де не у рје ше њу о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти.

(7) Пред у зет ник је ду жан да поч не са оба вља њем дје -
лат но сти нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња
рје ше ња из ста ва 1. овог чла на.

(8) Ис пу ње ност усло ва за оба вља ње дје лат но сти про -
вје ра ва над ле жни ин спек циј ски ор ган у ро ку од 45 да на од
да на при је ма рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат но сти.

(9) Ако је по себ ним про пи сом, као услов за оба вља ње
од ре ђе не пред у зет нич ке дје лат но сти, пред ви ђе но при ба -
вља ње одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над ле жног
ор га на, пред у зет ник мо же по че ти да оба вља дје лат ност по
до би ја њу одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над ле -
жног ор га на.

(10) За из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти ни је по треб но до ста ви ти до каз о по сје до ва њу са гла -
сно сти над ле жног ор га на из ста ва 9. овог чла на, а ова чи -
ње ни ца про вје ра ва се у ин спек циј ском пре гле ду.

Члан 22.

(1) Ако под но си лац за хтје ва не по сту пи на на чин и у
ро ку из чла на 19. став 5. овог за ко на, над ле жни ор ган је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве од ба ци ће за кључ ком за хтјев за
из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња пред у зет нич ке
дје лат но сти.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве од -
би ће рје ше њем за хтјев за из да ва ње рје ше ња о одо бре њу
оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти у слу ча ју ка да под -
но си лац за хтје ва тра жи оба вља ње дје лат но сти ко ју мо же
оба вља ти ис кљу чи во прав но ли це.

(3) Про тив ака та из ст. 1. и 2. овог чла на до зво ље на је
жал ба ми ни стар ству над ле жном за дје лат ност на ко ју се
рје ше ње од но си.

Члан 23.

(1) На за хтјев фи зич ког ли ца ко је на мје ра ва да поч не са
оба вља њем пред у зет нич ке дје лат но сти, а не рас по ла же по -
слов ним про сто ром или сред стви ма ра да, над ле жни ор ган
мо же из да ти рје ше ње о одо бра ва њу при прем них рад њи за
оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, а нај ду же на пе ри од
до го ди ну да на.

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на над ле жни ор ган је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве упи су је у ре ги стар пред у зет -
ни ка.
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(3) При је по чет ка оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но -
сти ли це из ста ва 1. овог чла на ду жно је да се обра ти
надле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве са за хтје -
вом за из да ва ње рје ше ња из чла на 21. став 1. и при ло жи
овје ре ну пи са ну из ја ву из чла на 19. став 4. овог за ко на ако
је по себ ним про пи сом пред ви ђе но ње но под но ше ње.

4. Сје ди ште и по слов но име

Члан 24.

(1) Сје ди ште пред у зет ни ка је мје сто у ко ме пред у зет -
ник оба вља дје лат ност.

(2) Ако за оба вља ње дје лат но сти ни је по тре бан по слов -
ни про стор, сје ди штем се сма тра мје сто у ко јем пред у зет -
ник има пре би ва ли ште.

Члан 25.

(1) Пред у зет ник мо же про ми је ни ти сје ди ште на
подруч ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у ко јој оба вља дје -
лат ност, као и да пре не се сје ди ште на под руч је дру ге је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве.

(2) У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на пред у зет ник
под но си за хтјев за про мје ну сје ди шта и рје ше ње о оба вља -
њу дје лат но сти над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо -
у пра ве на чи јем ће под руч ју би ти но во сје ди ште.

(3) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве из
ста ва 2. овог чла на, у ро ку од пет рад них да на од да на при -
је ма за хтје ва до но си рје ше ње о про мје ни сје ди шта и упи -
су је пред у зет ни ка у ре ги стар.

(4) Ако је по себ ним про пи сом уре ђе но, уз за хтјев из
ста ва 3. овог чла на при ла же се и овје ре на пи са на из ја ва из
чла на 19. став 4. овог за ко на.

(5) Ор ган ко ји је до нио рје ше ње о про мје ни сје ди шта
пред у зет ни ка о то ме оба вје шта ва над ле жне ор га не из чла -
на 21. став 5. овог за ко на, као и ор ган прет ход ног сје ди шта,
ако је про мје на на под руч је дру ге је ди ни це ло кал не са мо у -
пра ве, ра ди бри са ња пред у зет ни ка из ре ги стра.

Члан 26.

(1) По слов но име је на зив упи сан у ре ги стар код над ле -
жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве под ко јим пред -
у зет ник оба вља дје лат ност.

(2) По слов но име пред у зет ни ка оба ве зно са др жи на зив
упи сан у ре ги стар, име и пре зи ме пред у зет ни ка, опис дје -
лат но сти, озна ку с. п. (са мо стал ни пред у зет ник) и сје ди -
ште, а мо же са др жа ва ти и по себ не озна ке (цр те жи, сли ке,
озна ке ко ји ма се бли же од ре ђу је рад ња или дје лат ност).

(3) По слов но име не мо же са др жа ва ти на зи ве и озна ке
ко ји су у су прот но сти са ва же ћим про пи си ма и ме ђу на род -
ним кон вен ци ја ма.

(4) По слов но име пред у зет ни ка мо ра да се раз ли ку је од
на зи ва по слов ног име на дру гог пред у зет ни ка та ко да не
иза зи ва за бу ну о иден ти те ту са дру гим пред у зет ни ком на
под руч ју исте је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно за бу -
ну у по гле ду дје лат но сти пред у зет ни ка.

(5) Ако ви ше пред у зет ни ка за јед нич ки оба вља дје лат -
ност, по слов но име са др жи име на свих осни ва ча или јед -
ног или ви ше њих и озна ку “и оста ли”.

(6) Пред у зет ник је ду жан да по слов но име ис так не на
ула зу у обје кат у сје ди шту и из дво је ном про сто ру, од но сно
на ула зу у стам бе ни обје кат, ако дје лат ност оба вља у стам -
бе ном про сто ру.

(7) Ако пред у зет ник оба вља дје лат ност из ван сје ди шта,
од но сно оба вља дје лат ност без по слов ног про сто ра, ду жан
је да по слов но име ис так не на мје сту, од но сно објек ту гдје
та кву дје лат ност оба вља.

(8) Про мје ну по слов ног име на пред у зет ник је ду жан да
при ја ви над ле жном ор га ну, ко ји до но си рје ше ње о про мје -
ни по слов ног име на и упи су је про мје ну по слов ног име на у
ре ги стар пред у зет ни ка.

(9) На пи та ња ко ја се од но се на по слов но име и ко ја ни -
су уре ђе на овим за ко ном при мје њу ју се од ред бе За ко на о
при вред ним дру штви ма.

5. По сло во ђа, из дво је ни по слов ни про стор и 
ду жно сти пред у зет ни ка

Члан 27.

(1) Пред у зет ник мо же пи са ним овла шће њем по вје ри ти
во ђе ње по сло ва ња по сло во ђи, ко ји је у рад ном од но су код
пред у зет ни ка.

(2) Во ђе ње по сло ва ња по сред ством по сло во ђе мо же
би ти оп ште или огра ни че но, на је дан или ви ше из дво је них
по слов них про сто ра.

(3) Ако су за оба вља ње дје лат но сти пред у зет ни ка про -
пи са ни по себ ни усло ви у по гле ду струч не спре ме и здрав -
стве не спо соб но сти, по сло во ђа мо ра ис пу ња ва ти те усло ве.

(4) По сло во ђа во ди по сао у име и за ра чун пред у зет ни -
ка.

(5) Пред у зет ник при ја вљу је во ђе ње по сло ва ња по сред -
ством по сло во ђе над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве ко ји вр ши ње гов упис у ре ги стар пред у зет ни ка.

Члан 28.

(1) Под из дво је ним по слов ним про сто ром, у сми слу
овог за ко на, под ра зу ми је ва се је дан или ви ше ло ка циј ских,
од но сно ме ђу соб но одво је них по слов них про сто ра у ко ји -
ма се оба вља ре ги стро ва на пред у зет нич ка дје лат ност.

(2) Пред у зет ник мо же оба вља ти ре ги стро ва не дје лат -
но сти у јед ном или ви ше из дво је них по слов них про сто ра
ко ји мо ра ју да ис пу ња ва ју усло ве из чла на 18. овог за ко на.

(3) Пред у зет ник има оба ве зу да у сва ком из дво је ном
по слов ном про сто ру за по сли рад ни ка, а у из дво је ном по -
слов ном про сто ру у ко јем за по шља ва ви ше од три рад ни ка
име ну је по сло во ђу.

(4) Оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти у из дво је ном
по слов ном про сто ру пред у зет ник при ја вљу је над ле жном
ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(5) Ор ган из ста ва 4. овог чла на до но си рје ше ње о оба -
вља њу дје лат но сти у из дво је ном по слов ном про сто ру, ко је
упи су је у ре ги стар и о то ме оба вје шта ва ор га не из чла на
21. став 5. овог за ко на, и над ле жни ор ган сје ди шта пред у -
зет ни ка ако је из дво је ни по слов ни про стор на под руч ју
дру ге је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 29.

Пред у зет ник је ду жан да:

а) у по слов ном про сто ру или за ври је ме оба вља ња дје -
лат но сти по сје ду је рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти,

б) одо бре ну дје лат ност оба вља ква ли тет но у скла ду са
про пи си ма, до брим по слов ним оби ча ји ма и по слов ним
мо ра лом,

в) на вид ном мје сту ис так не рад но ври је ме и да га се
при др жа ва,

г) на вид ном мје сту ис так не цје нов ник сво јих про из во -
да, од но сно услу га на на чин до сту пан куп ци ма, од но сно
ко ри сни ци ма услу га,

д) куп цу, од но сно ко ри сни ку услу га из да ра чун о про -
да тој ро би, од но сно из вр ше ним услу га ма,

ђ) га ран ту је ква ли тет про из во да, од но сно услу га и от -
кло ни не до стат ке или на док на ди при чи ње ну ште ту куп цу
про из во да, од но сно ко ри сни ку услу га, у скла ду са ва же -
ћим про пи си ма и стан дар ди ма,

е) во ди про пи са ну еви ден ци ју о оба вља њу дје лат но сти,

ж) при ја ви про мје ну по слов ног сје ди шта,

з) спро во ди про пи са не мје ре за шти те на ра ду и за шти -
те жи вот не сре ди не ко је се од но се на оба вља ње ре ги стро -
ва них дје лат но сти,

и) за кљу чи уго вор са рад ни ком у скла ду са за ко ном, ко -
лек тив ним уго во ром и дру гим про пи си ма ко ји ма се уре ђу -
ју рад ни од но си,

ј) при ја ви во ђе ње по сло ва ња по сред ством по сло во ђе и

к) оба ви је сти над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо -
упра ве у слу ча ју не по сто ја ња усло ва за оба вља ње пред у -
зет нич ке дје лат но сти.
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6. При вре ме ни пре ста нак и пре ста нак оба вља ња 
дје лат но сти

Члан 30.

(1) У то ку по сло ва ња пред у зет ник мо же при вре ме но
пре ста ти да оба вља пред у зет нич ке дје лат но сти у укуп ном
тра ја њу до шест мје се ци у пе ри о ду од дви је го ди не.

(2) За хтјев за при вре ме ни пре ста нак оба вља ња дје лат -
но сти са др жи раз ло ге и тра ја ње при вре ме ног пре стан ка, и
под но си се над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве при је пре стан ка или нај ка сни је у ро ку од осам да на од
да на пре стан ка оба вља ња дје лат но сти.

(3) Еви ден ци ју о укуп ном тра ја њу при вре ме ног пре -
стан ка оба вља ња дје лат но сти во ди над ле жни ор ган је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве.

(4) Из у зет но, пред у зет ник мо же пре ста ти да оба вља
пред у зет нич ке дје лат но сти и ду же од ро ка из ста ва 1. овог
чла на у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) бо ле сти, струч ног уса вр ша ва ња или на сту па ња ви ше
си ле, нај ду же до дви је го ди не не пре кид но и

б) ко ри шће ња по ро диљ ског од су ства, нај ду же до на вр -
ше не тре ће го ди не жи во та дје те та.

(5) Уз за хтјев за при вре ме ни пре ста нак оба вља ња дје -
лат но сти из ста ва 2. овог чла на при ла жу се и од го ва ра ју ћи
до ка зи.

(6) За ври је ме при вре ме ног пре стан ка оба вља ња пред -
у зет нич ке дје лат но сти пред у зет ни ку ни је до пу ште но оба -
вља ње дје лат но сти.

(7) О окон ча њу при вре ме ног пре стан ка и по нов ном по -
чет ку оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти пред у зет ник је
ду жан да пи са ним пу тем оба ви је сти над ле жни ор ган нај ка -
сни је у ро ку од осам да на по ис те ку вре ме на при вре ме ног
пре стан ка оба вља ња дје лат но сти.

(8) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о
при вре ме ном пре стан ку оба вља ња пред у зет нич ке дје лат -
но сти, од но сно по нов ном по чет ку оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти до но си рје ше ње ко је упи су је у ре ги стар
пред у зет ни ка и оба вје шта ва ор га не из чла на 21. став 5.
овог за ко на.

Члан 31.

(1) Пред у зет ник пре ста је да оба вља дје лат ност од ја вом
или по си ли за ко на.

(2) За хтјев за од ја ву оба вља ња дје лат но сти под но си се
пи са ним пу тем, при је пре стан ка ра да, код над ле жног ор га -
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко ји до но си рје ше ње о
пре стан ку оба вља ња дје лат но сти и бри ше пред у зет ни ка из
ре ги стра.

(3) Ако у за хтје ву за од ја ву ни је на ве ден да тум пре стан -
ка оба вља ња дје лат но сти, пре ста нак се утвр ђу је да ном
под но ше ња за хтје ва за пре ста нак оба вља ња дје лат но сти и
не мо же се утвр ди ти ре тро ак тив но.

(4) Про тив рје ше ња о пре стан ку оба вља ња дје лат но -
сти, до не се ним на осно ву за хтје ва за од ја ву или по си ли за -
ко на, до зво ље на је жал ба ми ни стар ству над ле жном за дје -
лат ност на ко ју се рје ше ње од но си.

Члан 32.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на
осно ву са зна ња и утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња до но си рје -
ше ње о пре стан ку оба вља ња дје лат но сти по си ли за ко на и
бри ше пред у зет ни ка из ре ги стра у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) смр ти пред у зет ни ка, ако не бу де под не сен за хтјев за
на ста вак оба вља ња дје лат но сти у ро ку од 90 да на,

б) ако се оста вин ски по сту пак не окон ча у скла ду са
чла ном 33. став 5. овог за ко на,

в) ако се у пе ри о ду од три мје се ца до ста вља ње два пи -
сме на над ле жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или
ор га на упра ве упу ће но на сје ди ште пред у зет ни ка не мо же
из вр ши ти и да је пи сме но ко је се тре ба ло уру чи ти би ло
истак ну то 15 да на на огла сној та бли је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве,

г) ако је пред у зет ни ку пра во сна жним ак том из ре че на
за штит на мје ра за бра не оба вља ња дје лат но сти,

д) ако пред у зет ник не под но се за хтјев у скла ду са чла -
ном 23. став 3. овог за ко на,

ђ) ако пред у зет ник не при ја ви на ста вак ра да у скла ду
са чла ном 30. став 7. овог за ко на,

е) да ном сту па ња на из др жа ва ње ка зне, ако бу де осу ђен
пра во сна жном пре су дом на ка зну за тво ра ду жу од шест
мје се ци,

ж) гу бит ком по слов не спо соб но сти, ако не бу де под не -
сен за хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти у ро ку од 30
да на,

з) ако стра ни др жа вља нин не до ста ви рад ну до зво лу у
ро ку из чла на 20. став 2. овог за ко на,

и) ако пред у зет ник у про пи са ном ро ку не ускла ди по -
сло ва ње са овим за ко ном и

ј) ако над ле жни ор ган утвр ди да је пред у зет ни ку из да -
то рје ше ње о оба вља њу дје лат но сти на осно ву ла жних
испра ва, ко је се од но се на усло ве за оба вља ње пред у зет -
нич ке дје лат но сти.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до -
но си рје ше ње о пре стан ку оба вља ња дје лат но сти, бри ше
пред у зет ни ка из ре ги стра и оба вје шта ва ор га не из чла на
21. став 5. овог за ко на, ако над ле жни Суд ча сти при Ко мо -
ри пред ло жи да се за пред у зет ни ка до не се рје ше ње о пре -
стан ку оба вља ња дје лат но сти.

7. На ста вак оба вља ња дје лат но сти

Члан 33.

(1) У слу ча ју смр ти пред у зет ни ка, члан по ро дич ног до -
ма ћин ства, од но сно на сљед ник мо же да на ста ви оба вља ње
дје лат но сти лич но или по сред ством за по сле ног рад ни ка -
при вре ме ног по сло во ђе ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 17.
овог за ко на.

(2) За хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти под но си
се нај ка сни је у ро ку од 90 да на од да на смр ти пред у зет ни -
ка.

(3) Уз за хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти из ста -
ва 1. овог чла на при ла жу се из вод из ма тич не књи ге умр -
лих за пред у зет ни ка, до ка зи о ис пу ње њу усло ва из чла на
17. овог за ко на и ме ђу соб ни спо ра зум о на став ку оба вља -
ња дје лат но сти ко ји пот пи су ју чла но ви по ро дич ног до ма -
ћин ства, од но сно на сљед ни ци.

(4) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о на -
став ку оба вља ња дје лат но сти из ста ва 1. овог чла на до но -
си рје ше ње, на ста вак упи су је у ре ги стар пред у зет ни ка и
оба вје шта ва ор га не из чла на 21. став 5. овог за ко на.

(5) На ста вак оба вља ња дје лат но сти тра је до окон ча ња
оста вин ског по ступ ка, а нај ду же дви је го ди не.

(6) На сљед ник ко ји је на сли је дио имо ви ну ко ја је у ве -
зи са оба вља њем пред у зет нич ке дје лат но сти, ако на мје ра -
ва да на ста ви оба вља ње дје лат но сти, ду жан је да над ле -
жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве под не се за хтјев
у скла ду са чла ном 19. овог за ко на.

Члан 34.

(1) У слу ча ју гу бит ка по слов не спо соб но сти пред у зет -
ни ка, име но ва ни ста ра лац пред у зет ни ка мо же на ста ва ти
оба вља ње дје лат но сти лич но или по сред ством за по сле ног
рад ни ка ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 17. овог за ко на.

(2) За хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти под но си
се нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на пра во сна жно сти
од лу ке ко јом је утвр ђе на по слов на не спо соб ност пред у зет -
ни ка.

(3) Уз за хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти из ста -
ва 2. овог чла на при ла же се пра во сна жна суд ска од лу ка о
од у зи ма њу по слов не спо соб но сти и до ка зи из чла на 17.
овог за ко на.

(4) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о на -
став ку оба вља ња дје лат но сти из ста ва 1. овог чла на до но -
си рје ше ње, на ста вак упи су је у ре ги стар пред у зет ни ка и
оба вје шта ва ор га не из чла на 21. став 5. овог за ко на.
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(5) У слу ча ју сту па ња на из др жа ва ње ка зне за тво ра ду -
же од шест мје се ци пред у зет ник мо же на ста ви ти оба вља -
ње дје лат но сти по сред ством по сло во ђе ко ји ис пу ња ва
усло ве из чла на 17. овог за ко на.

8. Ре ги стар пред у зет ни ка

Члан 35.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве во ди
ре ги стар пред у зет ни ка.

(2) У ре ги стар из ста ва 1. овог чла на оба ве зно се упи -
су ју по да ци о пред у зет ни ци ма про пи са ни овим за ко ном.

(3) Ми ни стар до но си пра вил ник о са др жа ју и на чи ну
во ђе ња ре ги стра из ста ва 1. овог чла на.

Члан 36.

(1) Је дин стве ни ре ги стар пред у зет ни ка је јав на књи га
ко ја об је ди ња ва по дат ке из ре ги ста ра пред у зет ни ка је ди ни -
ца ло кал не са мо у пра ве и дру гих из во ра.

(2) Ко мо ра во ди је дин стве ни ре ги стар пред у зет ни ка.

(3) Ко ри сни ци по да та ка је дин стве ног ре ги стра пред у -
зет ни ка су: пред у зет ни ци, Вла да, ми ни стар ства, је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве, раз вој не аген ци је и дру ги су бјек ти ко -
ји ра де на уна пре ђи ва њу при вре де.

(4) На чин во ђе ња је дин стве ног ре ги стра пред у зет ни ка
уре ђу је се пра вил ни ком о во ђе њу је дин стве ног ре ги стра
пред у зет ни ка, ко ји до но си Ко мо ра уз са гла сност ми ни -
стар ства.

III - МАЈ СТОР СКО ЗВА ЊЕ

Члан 37.

Мај стор ско зва ње обез бје ђу је сти ца ње спе ци фич них
струч но-те о риј ских и прак тич них зна ња за оба вља ње
одре ђе не за нат ске дје лат но сти, вје шти на и ком пе тен ци ја
по треб них за са мо стал но во ђе ње по сло ва ња, те зна ња по -
треб них за об у ча ва ње дру гих ли ца у за нат ској дје лат но сти.

Члан 38.

(1) За на тли ја је фи зич ко ли це ко је је струч но оспо со -
бље но за оба вља ње за нат ске дје лат но сти.

(2) Зва ње мај сто ра за на тли ја сти че по ла га њем мај стор -
ског ис пи та.

(3) За на тли ја мо же при сту пи ти по ла га њу мај стор ског
ис пи та ако ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) по сје ду је од го ва ра ју ћу сред њу струч ну спре му и нај -
ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у за на ту за ко ји же ли
сте ћи мај стор ско зва ње или

б) има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у за ни ма њу
за ко је же ли да по ла же мај стор ски ис пит, а не по сје ду је од -
го ва ра ју ћу сред њу струч ну спре му.

(4) По себ ним про пи сом за од ре ђе ну за нат ску дје лат -
ност мо же се про пи са ти оба ве зност по сје до ва ња мај стор -
ског зва ња за ње но оба вља ње.

Члан 39.

(1) Мај стор ски ис пит по ла же се пред ко ми си јом, ко ју
име ну је ми ни стар уз прет ход но при ба вље но ми шље ње За -
во да за обра зо ва ње од ра слих.

(2) Чла но ви ма ко ми си је при па да на кна да за рад.

(3) На мај стор ском ис пи ту за на тли ја до ка зу је прак тич -
на и те о риј ска, стру ков на зна ња и вје шти не нео п ход не за
са мо стал но оба вља ње за на та и зна ња по треб на за об у ча ва -
ње дру гих ли ца.

(4) Чла но ви ко ми си је за по ла га ње те о риј ског ди је ла
испи та име ну ју се из еви ден ци је на став ни ка ко ју во ди За -
вод за обра зо ва ње од ра слих, а чла но ви ко ми си је за по ла га -
ње прак тич ног ди је ла ис пи та име ну ју се из еви ден ци је ко -
ју во ди Ко мо ра.

(5) Про грам мај стор ског ис пи та до но си ми ни стар ство
над ле жно за од ре ђе ну за нат ску дје лат ност, на при је длог
За во да за обра зо ва ње од ра слих, ко ји прет ход но при ба вља
ми шље ња ми ни стар ства над ле жног за пред у зет ни штво за
дио ко ји об у хва та по треб на зна ња за са мо стал но во ђе ње

по сла и ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње за дио ко -
ји об у хва та зна ња по треб на за об у ча ва ње дру гих ли ца.

(6) Пра вил ник о на чи ну по ла га ња мај стор ског ис пи та,
усло ви и до ку мен та ци ја ко ја се при ла же при ли ком по ла га -
ња мај стор ског ис пи та, на чин фор ми ра ња, ду жно сти и на -
кна да за рад чла но ва ко ми си је, оцје њи ва ње и тра ја ње
испи та, по сту пак у слу ча ју при го во ра кан ди да та и са др жај
увје ре ња о мај стор ском зва њу до но си ми ни стар, уз прет -
ход но при ба вље но ми шље ње За во да за обра зо ва ње од ра -
слих.

(7) Ре ги стар за на тли ја са по ло же ним мај стор ским
испи том во ди Ко мо ра.

(8) Тро шко ве по ла га ња мај стор ског ис пи та сно си кан -
ди дат.

Члан 40.

(1) Ко мо ра мо же ор га ни зо ва ти цен тре за обу ку.

(2) При пре му за по ла га ње мај стор ског ис пи та из те о -
риј ског ди је ла, у скла ду са усло ви ма и про це ду ра ма пред -
ви ђе ним про пи си ма ко ји уре ђу ју област обра зо ва ња од ра -
слих, мо гу ор га ни зо ва ти и ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра -
слих.

(3) У цен три ма за обу ку мо же се вр ши ти прак тич ни
дио обу ке уче ни ка у сред њим шко ла ма и прак тич ни дио
обу ке по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих у скла ду са овим за -
ко ном и дру гим про пи си ма.

(4) Одо бре ње за рад цен та ра ко ји вр ше прак тич ни дио
обу ке за про гра ме обра зо ва ња од ра слих из да је За вод за
обра зо ва ње од ра слих пре ма про це ду ри ко ја се од но си на
из да ва ње одо бре ња ор га ни за то ри ма обра зо ва ња од ра слих.

(5) Оба вља ње прак тич ног ди је ла обу ке из про гра ма
обра зо ва ња од ра слих мо же се вр ши ти и у за нат ским рад -
ња ма ко је ис пу ња ва ју усло ве за обу ку и има ју за кљу чен
уго вор са цен тром за обу ку или дру гим ор га ни за то ром
обра зо ва ња од ра слих.

(6) Рад ња у ко јој се из во ди прак тич на обу ка мо ра би ти
опре мље на за об у ча ва ње у скла ду са про пи са ним усло ви -
ма.

(7) Ис пу ње ност усло ва из ста ва 5. овог чла на утвр ђу је
Ко мо ра, ко ја во ди ре ги стар за нат ских рад њи ко је мо гу вр -
ши ти прак тич ну обу ку по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих и
оба вје шта ва За вод за обра зо ва ње од ра слих о упи су рад њи
у ре ги стар.

(8) На пи та ња ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном, а од но -
се се на по ла га ње мај стор ског ис пи та, при мје њу ју се
одред бе про пи са ко ји ма је уре ђе на област обра зо ва ња од -
ра слих.

(9) Над зор над за ко ни то шћу спро во ђе ња по ла га ња мај -
стор ског ис пи та, ра да цен та ра за обу ку и за на тли ја ко је вр -
ше прак тич ну обу ку из про гра ма обра зо ва ња од ра слих
спро во ди За вод за обра зо ва ње од ра слих.

IV - ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КА

Члан 41.

(1) Ко мо ра је са мо стал на, струч но-по слов на, не вла ди -
на и не про фит на асо ци ја ци ја ко ја за сту па и ускла ђу је за -
јед нич ке ин те ре се пред у зет ни ка на под руч ју Ре пу бли ке
Срп ске и ко јој је овим за ко ном по вје ре но вр ше ње јав них
овла шће ња.

(2) Ко мо ра је прав но ли це са сје ди штем у Ба њој Лу ци.

(3) Рад Ко мо ре је ја ван.

Члан 42.

(1) Пред у зет ни ци по ста ју чла но ви Ко мо ре упи сом у ре -
ги стар пред у зет ни ка.

(2) Чла но ви Ко мо ре мо гу би ти и дру ге ор га ни за ци је,
асо ци ја ци је и стру ков на удру же ња пред у зет ни ка ко ји за то
из ра зе ин те рес, а у скла ду са Ста ту том Ко мо ре.

Члан 43.

(1) Ко мо ра ор га ни зу је свој рад у јед ној или ви ше је ди -
ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је су те ри то ри јал но по ве за не
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по сред ством удру же ња пред у зет ни ка (у да љем тек сту:
удру же ње) као основ не ор га ни за ци о не је ди ни це је дин стве -
ног ко мор ског си сте ма.

(2) Ко мо ра мо же свој рад ор га ни зо ва ти и по сред ством
кан це ла ри ја и под руч них ко мо ра у скла ду са Ста ту том.

(3) Ор га ни за ци ја и дје ло круг ра да, ме ђу соб на пра ва и
оба ве зе из ме ђу Ко мо ре и ор га ни за ци о них је ди ни ца утвр -
ђу ју се овим за ко ном, ста ту том и од лу ка ма Скуп шти не Ко -
мо ре.

Члан 44.

(1) Ста ту том удру же ња и под руч не ко мо ре уре ђу ју се ор -
га ни, на чин њи хо вог из бо ра, за да ци, ме ђу соб на пра ва и оба -
ве зе чла но ва удру же ња и под руч не ко мо ре, уну тра шња ор -
га ни за ци ја, те ри то ри ја дје ло ва ња, из бор не про це ду ре и дру -
га пи та ња од зна ча ја за рад удру же ња и под руч не ко мо ре.

(2) На ста тут удру же ња и под руч не ко мо ре са гла сност
да је Ко мо ра.

Члан 45.

(1) За да ци удру же ња у скла ду са овим за ко ном су да:

а) за сту па ин те ре се чла но ва удру же ња пред над ле жним
ор га ни ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве,

б) по кре ће ини ци ја ти ве, да је при је дло ге и ми шље ња
над ле жним ор га ни ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при ли -
ком до но ше ња по ли ти ка ло кал ног раз во ја, про гра ма по др -
шке и дру гих до ку ме на та и мје ра од ин те ре са за чла но ве
удру же ња,

в) ин фор ми ше и пру жа са вје то дав не и дру ге услу ге
сво јим чла но ви ма при ли ком осни ва ња и оба вља ња дје лат -
но сти,

г) ор га ни зу је и уче ству је у ма ни фе ста ци ја ма и дру гим
ску по ви ма ко ји ма се про мо ви шу про из во ди и услу ге чла -
но ва удру же ња у зе мљи и ино стран ству,

д) са ра ђу је са над ле жним ор га ном је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве при од ре ђи ва њу рад ног вре ме на пред у зет нич -
ких обје ка та,

ђ) про мо ви ше упис у сред ње струч не шко ле, сти ца ње
мај стор ског зва ња, струч них и дру гих зна ња од ин те ре са за
оба вља ње дје лат но сти пред у зет ни ка при че му мо же ор га -
ни зо ва ти пре зен та ци је, се ми на ре и обу ке,

е) под сти че и раз ви ја дје лат ност ста рих за на та, умјет -
нич ких за на та и до ма ће ра ди но сти,

ж) са ра ђу је са удру же њи ма, не вла ди ним и дру гим ор -
га ни за ци ја ма пред у зет ни ка и

з) спро во ди за дат ке по вје ре не од Ко мо ре и дру ге по сло -
ве од ин те ре са за сво је чла но ве у скла ду са овим за ко ном и
Ста ту том.

(2) Удру же ње ускла ђу је про грам ске ак тив но сти са про -
гра ми ма ра да Ко мо ре.

(3) Удру же ње је ду жно да са чи ни и до ста ви го ди шњи
про грам ра да и фи нан сиј ског пла на по сло ва ња, го ди шњи
из вје штај о ра ду и фи нан сиј ски из вје штај, као и дру ге ана -
ли зе и ин фор ма ци је за по тре бе Ко мо ре.

Члан 46.

(1) За да ци Ко мо ре у скла ду са овим за ко ном су:

а) да за сту па ин те ре се чла но ва Ко мо ре пред над ле -
жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма Ре пу бли ке Срп ске,

б) да по кре ће ини ци ја ти ве, да је при је дло ге и ми шље ња
над ле жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма у ве зи са до но ше -
њем про пи са и мје ра ко је се ти чу пред у зет ни штва и пред -
у зет ни ка,

в) да пру жа услу ге по слов ног са вје то ва ња, струч не и
са вје то дав не по мо ћи при ли ком осни ва ња и по сло ва ња рад -
ње, као и да пру жа кон сул тант ске услу ге у скла ду са ис ка -
за ним ин те ре си ма чла но ва Ко мо ре,

г) да про мо ви ше про из во де и услу ге чла но ва Ко мо ре у
зе мљи и ино стран ству и по сред ством ин тер не та, ор га ни зо -
ва ње на сту па на сај мо ви ма, из да ва ње пу бли ка ци ја, ка та ло -
га и гла си ла и вр ше ње дру гих про мо тив них ак тив но сти,

д) про мо ци ја, ин фор ми са ње, са вје то ва ње и уче ство ва -
ње у ак тив но сти ма и по сло ви ма ко ји су у ве зи са сред њим
струч ним обра зо ва њем, сти ца њем мај стор ског зва ња, до -
ква ли фи ка ци јом, пре ква ли фи ка ци јом и оспо со бља ва њем
за по тре бе пред у зет нич ких дје лат но сти, ста рим и умјет -
нич ким за на ти ма и до ма ћом ра ди но шћу,

ђ) ана ли за тр жи шних усло ва и мо гућ но сти раз во ја
пред у зет ни штва,

е) по слов но по ве зи ва ње, ускла ђи ва ње ин те ре са, под -
сти ца ње ло јал не кон ку рен ци је и су зби ја ње не ло јал не кон -
ку рен ци је, за шти та до брих по слов них оби ча ја, по слов ног
мо ра ла и раз ви ја ње по слов них од но са на до ма ћем и ино -
стра ном тр жи шту чла но ва Ко мо ре, са рад ња са дру гим ор -
га ни за ци ја ма и ко мо ра ма,

ж) да под сти че уна пре ђи ва ње ква ли те та про из во да и
услу га, уво ђе ња ино ва ци ја, за шти те жи вот не сре ди не, за -
шти те на ра ду, за шти те по тро ша ча и про мо ви са ње енер гет -
ске ефи ка сно сти,

з) да раз ви ја ин фор ма ци о ни си стем и по слов но ин фор -
ми са ње, те ин фор ми ше члан ство о струч ним, по слов ним и
тех но ло шким пи та њи ма и но во сти ма из дје ло кру га ра да,

и) да до ста вља ин фор ма ци је по за хтје ву над ле жног ми -
ни стар ства,

ј) за шти та и уна пре ђи ва ње за нат ских дје лат но сти, ста -
рих и умјет нич ких за на та и до ма ће ра ди но сти,

к) да под сти че, по ма же, ко ор ди ни ра и вр ши над зор над
ра дом и ис пу ња ва њем за ко ном и Ста ту том про пи са них за -
да та ка ор га ни за ци о них је ди ни ца Ко мо ре,

л) да во ди је дин стве ни ре ги стар пред у зет ни ка и еви -
ден ци је о ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Ко мо ре,

љ) да вр ши јав на овла шће ња ко ја су по вје ре на Ко мо ри
овим за ко ном и дру гим за ко ни ма,

м) да из да је по твр де о про из во ди ма сво јих чла но ва, а
ко је ни су про пи са не дру гим про пи сом и

н) да оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
Ста ту том.

(2) О вр ше њу јав них овла шће ња Ко мо ра под но си
извје штај од го ва ра ју ћем ор га ну у скла ду са по вје ре ним
овла шће њи ма.

Члан 47.

(1) Ор га ни Ко мо ре су Скуп шти на, Управ ни од бор и ди -
рек тор.

(2) При из бо ру чла но ва за Скуп шти ну и Управ ни од бор
Ко мо ре ува жа ва ће се стру ков на, те ри то ри јал на и пол на
струк ту ра чла но ва Ко мо ре.

(3) Ман дат чла но ви ма ор га на Ко мо ре из ста ва 1. овог
чла на тра је че ти ри го ди не са мо гућ но шћу по нов ног име но -
ва ња на још је дан ман дат ни пе ри од.

(4) Иза бра ни члан ор га на Ко мо ре мо же оба вља ти са мо
јед ну ду жност у ор га ни ма Ко мо ре.

(5) Пра во из бо ра и оба вља ња ду жно сти чла на Скуп -
шти не и Управ ног од бо ра има ис кљу чи во пред у зет ник са
ва же ћим упи сом у ре ги стар пред у зет ни ка.

(6) Ди рек тор Ко мо ре би ра се по сред ством јав ног кон -
кур са.

Члан 48.

(1) Скуп шти на Ко мо ре је нај ви ши пред став нич ки ор -
ган, а чи не је, у скла ду са Ста ту том, иза бра ни пред став ни -
ци удру же ња.

(2) Над ле жно сти Скуп шти не из ста ва 1. овог чла на су:

а) до но си ста тут и по слов ник о ра ду,

б) до но си оп шта ак та, осим ак та o си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста, ко ји до но си ди рек тор,

в) утвр ђу је ста во ве и да је смјер ни це за рад ор га на и
тије ла Ко мо ре,

г) усва ја про грам ра да, фи нан сиј ски план по сло ва ња,
го ди шњи из вје штај о по сло ва њу и из вје штај не за ви сног
ре ви зо ра,
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д) до но си етич ки ко декс,

ђ) би ра и ра зр је ша ва чла но ве Управ ног од бо ра и ди рек -
то ра,

е) од лу чу је о рас пи си ва њу и спро во ђе њу из бо ра за ор -
га не Ко мо ре,

ж) би ра и ра зр је ша ва чла но ве Су да ча сти,

з) од лу чу је о сти ца њу и про да ји не по крет не имо ви не,
за ду жи ва њу и оп те ре ће њу не по крет не имо ви не,

и) би ра не за ви сног ре ви зо ра за кон тро лу ма те ри јал но-
фи нан сиј ског по сло ва ња и фи нан сиј ских из вје шта ја,

ј) од лу чу је о са рад њи са ко мо ра ма у зе мљи и ино стран -
ству, као и са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и

к) оба вља и дру ге по сло ве пред ви ђе не овим за ко ном и
Ста ту том Ко мо ре.

(3) Скуп шти на ре дов но за сје да нај ма ње јед ном го ди -
шње на осно ву од лу ке Управ ног од бо ра.

(4) Управ ни од бор са зи ва ван ред ну скуп шти ну на осно -
ву пи са ног за хтје ва ве ћи не чла но ва Скуп шти не, од но сно
на осно ву пи са ног за хтје ва нај ма ње дви је хи ља де пред у -
зет ни ка са ва же ћим упи сом у ре ги стар.

Члан 49.

(1) Управ ни од бор Ко мо ре не по сред но упра вља Ко мо -
ром, пра ти из вр ша ва ње оба ве за чла но ва Ко мо ре, од лу чу је
о ко ри шће њу сред ста ва Ко мо ре, утвр ђу је при је дло ге по је -
ди нач них и оп штих ака та за Скуп шти ну, утвр ђу је при је -
длог про гра ма ра да, фи нан сиј ски план по сло ва ња и го ди -
шњи из вје штај о по сло ва њу, до но си по слов ник о свом ра -
ду и дру га оп шта ак та утвр ђе на Ста ту том и оба вља дру ге
по сло ве у скла ду са за ко ном и ста ту том.

(2) Управ ни од бор Ко мо ре има пет чла но ва, од лу чу је у
сјед ни ца ма и за свој рад од го ва ра Скуп шти ни Ко мо ре.

(3) Сјед ни це Управ ног од бо ра са зи ва пред сјед ник или
ве ћи на чла но ва Управ ног од бо ра.

(4) Ди рек тор Ко мо ре пред ста вља и за сту па Ко мо ру, од -
го во ран је за за ко ни тост ра да Ко мо ре, спро во ђе ње по слов -
не по ли ти ке, од лу ка Скуп шти не и Управ ног од бо ра, пра ти
ре а ли за ци ју про гра ма ра да и фи нан сиј ског пла на, из вје -
шта ва о по сло ва њу Ко мо ре Управ ни од бор и Скуп шти ну,
при пре ма про грам ра да и фи нан сиј ски план по сло ва ња и
го ди шњи из вје штај о по сло ва њу, до но си акт о си сте ма ти -
за ци ји рад них мје ста, има и дру га пра ва и оба ве зе утвр ђе -
не за ко ном и Ста ту том.

(5) Струч не, ад ми ни стра тив но-тех нич ке, са вје то дав не
и дру ге по сло ве Ко мо ре оба вља Струч на слу жба Ко мо ре, а
ње ним ра дом ру ко во ди ди рек тор.

Члан 50.

(1) При Ко мо ри по сто ји Суд ча сти као не за ви сни ор ган.

(2) Суд ча сти во ди по ступ ке и од лу чу је о по вре да ма по -
слов них оби ча ја, уго во ра, тр жи шних пра ви ла и дру гих
про пи са, не из вр ша ва њу оба ве за чла но ва и не по што ва њу
од лу ка ор га на Ко мо ре.

Члан 51.

(1) Ста ту том Ко мо ре, из ме ђу оста лог, уре ђу ју се:

а) за да ци и на чин њи хо вог из вр ша ва ња,

б) са став, дје ло круг ра да, на чин од лу чи ва ња, по сту пак
из бо ра и ра зр је ше ња ор га на и ти је ла Ко мо ре,

в) пра ва, оба ве зе и од го вор ност чла но ва,

г) ор га ни за ци ја ра да и јав ност ра да,

д) те ри то ри јал на ор га ни за ци ја ра да,

ђ) за да ци удру же ња, на чин над зо ра над њи хо вим ра дом
и из вје шта ва ње,

е) са рад ња са дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма у Ре -
пу бли ци Срп ској,

ж) са рад ња са ко мо ра ма у зе мљи и ино стран ству, као и
са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма,

з) по сту пак усва ја ња оп штих ака та,

и) на чин фи нан си ра ња,

ј) ор га ни за ци ја, са став, на чин из бо ра и над ле жно сти
Су да ча сти и

к) дру га пи та ња од зна ча ја за рад Ко мо ре.

(2) Ста тут Ко мо ре не мо же са др жа ва ти од ред бе ко је ни -
су у скла ду са за да ци ма Ко мо ре про пи са ним овим за ко ном
или су у про ти вр јеч но сти са дру гим про пи си ма.

(3) Ста тут Ко мо ре об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни -
ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(4) Осим Ста ту та, Ко мо ра има и дру ге оп ште ак те ко ји -
ма се уре ђу је на чин ра да струч не слу жбе, ор га ни за ци ја и си -
сте ма ти за ци ја рад них мје ста, вр сте и ви си не на кна да за по -
сле них и чла но ва ор га на Ко мо ре, услугe намијењенe чла но -
ви ма ко је се фи нан си ра ју из чла на ри не и дру га пи та ња.

(5) По сту пак на бав ке ро бе, услу га и ра до ва вр ши се у
скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма.

(6) С ци љем по што ва ња на че ла јав но сти ра да Ко мо ре
оп шти ак ти из ста ва 4. овог чла на би ће јав но до ступ ни.

Члан 52.

(1) Сред ства за фи нан си ра ње Ко мо ре и ор га ни за ци о -
них је ди ни ца Ко мо ре обез бје ђу ју се из чла на ри не, при хо да
од на кна да за услу ге ко је пру жа Ко мо ра и дру гих из во ра.

(2) Скуп шти на Ко мо ре од лу ком утвр ђу је ви си ну го ди -
шње чла на ри не, на чин об ра чу на, ме ђу соб ну рас по дје лу из -
ме ђу Ко мо ре и ор га ни за ци о них је ди ни ца, ро ко ве и на чин
упла те чла на ри не, а ко ја на го ди шњем ни воу не мо же би ти
ве ћа од 24 КМ.

(3) Од лу ка Скуп шти не из ста ва 2. овог чла на об ја вљу -
је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(4) Сред ства при ку пље на од на пла ће не чла на ри не ко -
ри сте се за фи нан си ра ње ра да и про грам ских за да та ка, а
ди је ле се у из но су од 30% за Ко мо ру и 70% за ор га ни за ци -
о не је ди ни це Ко мо ре.

V - НАД ЗОР

Члан 53.

(1) Над зор над спро во ђе њем од ре да ба овог за ко на и на
осно ву ње га до не се них про пи са вр ше Ми ни стар ство ин ду -
стри је, енер ге ти ке и ру дар ства и од го ва ра ју ћа ми ни стар ства
над ле жна за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност, као и дру -
ги ор га ни ка да су за то овла шће ни по себ ним про пи си ма.

(2) Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем од ре да ба
овог за ко на и на осно ву ње га до не се них про пи са вр ши Ре -
пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве, по сред ством
над ле жних ре пу блич ких ин спек то ра, од но сно ин спек то ри
у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.

(3) Над зор над спро во ђе њем овог за ко на и про пи са до -
не се них на осно ву ње га вр ши и над ле жна ко му нал на по ли -
ци ја у скла ду са сво јим над ле жно сти ма.

Члан 54.

У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра над спро во ђе њем
овог за ко на и про пи са до не се них на осно ву ње га над ле жни
ин спек тор, осим оп штих овла шће ња про пи са них За ко ном
о ин спек ци ја ма у Ре пу бли ци Срп ској, пред у зи ма мје ре и
рад ње про пи са не од го ва ра ју ћим про пи си ма ко ји ма се уре -
ђу је по је ди на пред у зет нич ка дје лат ност.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 55.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај пред у зет ник ако:

а) оба вља до пун ско за ни ма ње су прот но од ред би чла на
15. став 2. овог за ко на,

б) оба вља до дат но за ни ма ње су прот но од ред би чла на
15. став 4. овог за ко на,

в) оба вља пред у зет нич ку дје лат ност су прот но од ред би
чла на 15. став 5. овог за ко на,

г) оба вља дје лат но сти ко је ни су на ве де не у рје ше њу о
одо бре њу оба вља ња дје лат но сти (члан 21. став 6.),

д) поч не да оба вља дје лат но сти без рје ше ња о одо бре -
њу оба вља ња дје лат но сти (члан 21. став 7.),
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ђ) поч не да оба вља дје лат но сти су прот но од ред би чла -
на 21. став 9. овог за ко на,

е) не оба вља пред у зет нич ку дје лат ност под по слов ним
име ном упи са ним у ре ги стар (члан 26. став 1.),

ж) не при ја ви про мје ну по слов ног име на (члан 26. став
8.),

з) не при ја ви оба вља ње дје лат но сти у из дво је ном про -
сто ру (члан 28. став 4.),

и) не при ја ви про мје ну по слов ног сје ди шта (члан 29.
тач ка ж.),

ј) не оба ви је сти над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве у слу ча ју пре стан ка по сто ја ња усло ва за оба вља -
ње дје лат но сти (члан 29. тач ка к) и

к) за ври је ме при вре ме ног пре стан ка оба вља ња пред у -
зет нич ке дје лат но сти оба вља дје лат ност (члан 30. став 6.).

(2) За по но вље не пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на мо -
же се пред у зет ни ку из ре ћи и мје ра за бра не оба вља ња дје -
лат но сти у тра ја њу од три мје се ца до го ди ну да на.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. т. в), г), д), ђ) и ј) овог чла -
на ка зни ће се и по сло во ђа нов ча ном ка зном од 500 до 1.000
КМ.

Члан 56.

(1) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај пред у зет ник ако:

а) по сту па су прот но од ред би чла на 10. став 3. овог за -
ко на,

б) не ис так не по слов но име (члан 26. ст. 6. и 7.),

в) по сту пи су прот но од ред би чла на 27. став 3. овог за -
ко на,

г) не при ја ви во ђе ње по сло ва ња по сред ством по сло во -
ђе (члан 27. став 5.),

д) по сту пи су прот но од ред би чла на 28. став 3. овог за -
ко на,

ђ) у по слов ном про сто ру или за ври је ме оба вља ња дје -
лат но сти не по сје ду је рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје -
лат но сти (члан 29. тач ка а),

е) на вид ном мје сту не ис так не рад но ври је ме и не при -
др жа ва се про пи са ног по чет ка и за вр шет ка рад ног вре ме -
на (члан 29. тач ка в.),

ж) на вид ном мје сту не ис так не цје нов ник сво јих про -
из во да, од но сно услу га на на чин до сту пан куп ци ма, од но -
сно ко ри сни ци ма услу га и не при др жа ва се цје нов ни ка
(члан 29. тач ка г),

з) куп цу, од но сно ко ри сни ку услу га не из да ра чун о
про да тој ро би, од но сно из вр ше ним услу га ма (члан 29. тач -
ка д) и

и) не под не се за хтјев за при вре ме ни пре ста нак оба вља -
ња дје лат но сти (члан 30. став 2.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. т. б), в), ђ), е), ж), з) и и) овог
чла на ка зни ће се и по сло во ђа нов ча ном ка зном од 100 до
500 КМ.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 57.

(1) Пред у зет ни ци ко ји ма је оба вља ње дје лат но сти одо -
бре но пре ма ра ни је ва же ћем за ко ну ду жни су да сво је по -
сло ва ње ускла де са од ред ба ма овог за ко на у ро ку од го ди -
ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(2) Пред у зет ни ци ма ко ји не ускла де сво је по сло ва ње са
од ред ба ма овог за ко на у ро ку из ста ва 1. овог чла на над ле -
жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве рје ше њем ће
утвр ди ти пре ста нак оба вља ња дје лат но сти и бри са ти пред -
у зет ни ка из ре ги стра нај ка сни је у ро ку од шест мје се ци од
ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на.

Члан 58.

Ко мо ра, под руч не ко мо ре и удру же ња ко ји су ра ни је
осно ва ни у скла ду са дру гим про пи си ма ду жни су да
ускла де сво ју ор га ни за ци ју и рад у ро ку од шест мје се ци
од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 59.

(1) Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на до ни је ти сље де ће под за кон ске ак те:

а) Пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се сма тра ју ста рим
и умјет нич ким за на ти ма и до ма ћом ра ди но сти (члан 5.
став 4.),

б) Пра вил ник о дје лат но сти ма за чи је оба вља ње ни је
по тре бан по слов ни про стор (члан 7. став 4.),

в) Пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти у
стам бе ном про сто ру (члан 7. став 5.),

г) Пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти
се зон ски (члан 15. став 6.),

д) Пра вил ник о са др жа ју и об ли ку за хтје ва за оба вља -
ње, про мје не по да та ка и пре ста нак оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти (члан 19. став 2.) и

ђ) Пра вил ник о са др жа ју и на чи ну во ђе ња ре ги стра
пред у зет ни ка (члан 35. став 3.).

(2) Ми ни стар ће у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на до ни је ти сље де ће под за кон ске ак те:

а) Пра вил ник о за нат ским дје лат но сти ма (члан 4. став
5.) и

б) Пра вил ник о на чи ну по ла га ња мај стор ског ис пи та
(члан 39. став 6.).

(3) Управ ни од бор Ко мо ре ће у ро ку од шест мје се ци од
да на сту па ња на сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ник о
во ђе њу је дин стве ног ре ги стра пред у зет ни ка из чла на 36.
став 4. овог за ко на.

Члан 60.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о за нат ско-пред у зет нич кој дје лат но сти (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 16/02, 39/03, 97/04, 34/06 и
60/07 и 72/07 - Пре чи шће ни текст).

Члан 61.

Овај за кон об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2012. го ди не.

Број: 01-1704/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2043

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

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ФОНДУ И ФИНАНСИРАЊУ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Про гла ша вам За кон о Фонду и финансирању заштите
животне средине Републике Српске, ко ји је На род на скуп -
шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци,
одр жа ној 3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но -
вем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
Фонду и финансирању заштите животне средине
Републике Српске ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те -
рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3045/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ФОН ДУ И ФИ НАН СИ РА ЊУ ЗА ШТИ ТЕ 
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се ста тус, дје лат ност, ор га ни за -
ци ја, при хо ди и на чин ко ри шће ња сред ста ва Фон да за за -
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шти ту жи вот не сре ди не и енер гет ску ефи ка сност Ре пу бли -
ке Срп ске (у да љем тек сту: Фонд), као и усло ви, по сту пак
и на чин фи нан си ра ња за шти те жи вот не сре ди не и енер гет -
ске ефи ка сно сти.

Члан 2.

(1) Осни вач Фон да је Ре пу бли ка Срп ска (у да љем тек -
сту: Ре пу бли ка).

(2) Пра ва и од го вор но сти осни ва ча из ста ва 1. овог чла -
на вр ши Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да).

(3) Над зор над ра дом Фон да и при мје ном од ре да ба
овог за ко на вр ши ми ни стар ство над ле жно за за шти ту жи -
вот не сре ди не (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

Члан 3.

(1) Фонд по слу је под на зи вом: Фонд за за шти ту жи вот -
не сре ди не и енер гет ску ефи ка сност Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Фонд има свој ство прав ног ли ца са јав ним овла шће -
њи ма и упи су је се у суд ски ре ги стар.

(3) Сје ди ште Фон да је у Ба њој Лу ци.

Члан 4.

Фонд упра вља и рас по ла же сред стви ма за по сло ве и на -
мје не утвр ђе не овим за ко ном у име и за ра чун Ре пу бли ке.

Члан 5.

(1) Имо ви ну Фон да чи не ства ри, пра ва и оста ла сред -
ства осни ва ча, као и сред ства ко ја Фонд оства ри на дру ги
на чин у скла ду са за ко ном.

(2) Фонд за сво је оба ве зе од го ва ра сво јом имо ви ном.

Члан 6.

Фонд не мо же без са гла сно сти Вла де оп те ре ти ти или
оту ђи ти не по крет но сти и дру гу имо ви ну и не мо же за кљу -
чи ти дру ге прав не по сло ве чи ја ври јед ност пре ла зи из нос
утвр ђен ста ту том Фон да.

Члан 7.

У оба вља њу по сло ва Фонд има јав на овла шће ња за:

а) до но ше ње рје ше ња об ве зни ци ма пла ћа ња на кна да
про пи са них за ко ном ко јим се уре ђу је одр жи во упра вља ње
при род ним ври јед но сти ма и за шти та жи вот не сре ди не (у
да љем тек сту: на кна да),

б) утвр ђи ва ње де таљ ни јих усло ва ко је мо ра ју ис пу ња -
ва ти ко ри сни ци сред ста ва Фон да, усло ва и на чи на до дје -
љи ва ња сред ста ва, кри те ри ју ма и мје ри ла за оцје њи ва ње
при је дло га про је ка та, од но сно за хтје ва за до дје љи ва ње
сред ста ва којa мо ра ју би ти у скла ду са стра те шким пла но -
ви ма ре пу блич ких и ло кал них ор га на вла сти, вр ше њу над -
зо ра над ре а ли за ци јом про је ка та, на чи на пра ће ња на мјен -
ског ко ри шће ња сред ста ва и уго во ре них пра ва и оба ве за,
као и дру гих по сло ва од зна ча ја за до дје љи ва ње и ко ри -
шће ње сред ста ва Фон да, у скла ду са овим за ко ном и

в) пред у зи ма ње мје ра пре ма ко ри сни ци ма сред ста ва
Фон да за не на мјен ско ко ри шће ње сред ста ва и не ис пу ња ва -
ње уго во ре них пра ва и оба ве за.

Члан 8.

Дје лат ност Фон да об у хва та по сло ве у ве зи са при ку -
пља њем сред ста ва, као и фи нан си ра њем при пре ме, спро -
во ђе ња и раз во ја про гра ма, про је ка та и слич них ак тив но -
сти у обла сти очу ва ња, одр жи вог ко ри шће ња, за шти те и
уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не, те у обла сти енер гет ске
ефи ка сно сти и ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је, а
на ро чи то:

а) струч не и дру ге по сло ве у ве зи са при ба вља њем,
упра вља њем и ко ри шће њем сред ста ва Фон да,

б) ини ци ра ње, фи нан си ра ње, по сре до ва ње и кон тро лу
ре а ли за ци је про је ка та из дје ло кру га ра да Фон да,

в) по сре до ва ње у ве зи са фи нан си ра њем за шти те жи -
вот не сре ди не, енер гет ске ефи ка сно сти и об но вљи вих из -
во ра енер ги је из сред ста ва ме ђу на род них ор га ни за ци ја,
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и ти је ла, као и стра них прав них
и фи зич ких ли ца,

г) кон ти ну и ра но пра ће ње про гра ма, про је ка та и оста -
лих ак тив но сти кроз мјер љи ве ефек те за шти те жи вот не
сре ди не, ко ли чи ну уште ђе не енер ги је и нов ца и сма ње ње
еми си је за га ђи ва ча,

д) во ђе ње одво је них ба за по да та ка о про гра ми ма, про -
јек ти ма и слич ним ак тив но сти ма из под руч ја за шти те жи -
вот не сре ди не, енер гет ске ефи ка сно сти и об но вљи вих
изво ра енер ги је, те о по треб ним и рас по ло жи вим фи нан -
сиј ским сред стви ма за њи хо во оства ри ва ње,

ђ) под сти ца ње, ус по ста вља ње и оства ри ва ње са рад ње
са ме ђу на род ним и до ма ћим фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма
и дру гим прав ним и фи зич ким ли ци ма ра ди фи нан си ра ња
за шти те жи вот не сре ди не, енер гет ске ефи ка сно сти, као и
об но вљи вих из во ра енер ги је у скла ду са ин те ре си ма за -
шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке, стра те шким до ку мен -
ти ма, ак ци о ним и са на ци о ним пла но ви ма и дру гим пла но -
ви ма и про гра ми ма, као и за кљу че ним ме ђу на род ним уго -
во ри ма за на мје не утвр ђе не овим за ко ном и

е) оба вља ње дру гих по сло ва ко ји су у ве зи са под сти -
ца њем и фи нан си ра њем за шти те жи вот не сре ди не, енер -
гет ске ефи ка сно сти и об но вљи вих из во ра енер ги је, утвр ђе -
них про пи си ма ко ји ма се ре гу ли шу област за шти те жи вот -
не сре ди не, енер гет ска ефи ка сност и об но вљи ви из во ри
енер ги је.

Члан 9.

(1) Енер гет ска ефи ка сност, у сми слу овог за ко на, пред -
ста вља раз вој и при мје ну тех но ло ги ја и мје ра ко ји ма се
оства ру ју енер гет ске уште де у свр ху сма ње ња ис цр пљи ва -
ња фо сил них го ри ва и сма ње ња не га тив них ути ца ја на жи -
вот ну сре ди ну.

(2) Об но вљи ви из во ри енер ги је, у сми слу овог за ко на,
пред ста вља ју:

а) об ли ке енер ги је ко ји се у при ро ди мо гу на ћи у сло -
бод ном об ли ку (би о ма са, ри јеч ни то ко ви, сун це, вје тар, ге -
о тер мал на енер ги ја, аеро тер мал на енер ги ја, би о га со ви и
слич но) и ко ри сте се ло кал но у свр ху по ве ћа ња енер гет ске
ефи ка сно сти,

б) елек трич ну, то плот ну или ме ха нич ку енер ги ју про -
из ве де ну из енер ги је сун ца, би о ма се, ге о тер мал не енер ги -
је, би о га со ва, вје тра или во де них то ко ва, ко ја ни је на ми је -
ње на за про да ју и ни је об у хва ће на не ким од сти му ла тив -
них мје ра, а ко ри сти се ло кал но у објек ту/згра ди у ко ме је
дје ли мич но или у пот пу но сти про из ве де на.

Члан 10.

У оба вља њу сво је дје лат но сти Фонд обез бје ђу је фи -
нан сиј ску по др шку за оства ри ва ње ци ље ва и на че ла за -
шти те жи вот не сре ди не и уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка -
сно сти, де фи ни са них у ре пу блич ким стра те шким до ку -
мен ти ма и ло кал ним еко ло шким ак ци о ним пла но ви ма је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ра ди по ди за ња ква ли те та си -
стем ског и цје ло ви тог очу ва ња жи вот не сре ди не, очу ва ња
при род них за јед ни ца и ра ци о нал ног ко ри шће ња при род -
них до ба ра и енер ги је, као основ них усло ва одр жи вог раз -
во ја, те оства ри ва ња пра ва чо вје ка на здра ву жи вот ну сре -
ди ну.

Члан 11.

(1) Фонд до но си сред њо роч ни про грам ра да, фи нан сиј -
ски и го ди шњи план ра да.

(2) Сред њо роч ним про гра мом ра да утвр ђу ју се пра вац,
ди на ми ка и по ли ти ка раз во ја Фон да за пе ри од ко ји не мо -
же би ти кра ћи од три го ди не.

(3) Вла да да је са гла сност на сред њо роч ни про грам ра -
да, уз прет ход но при ба вље на ми шље ња Ми ни стар ства и
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве енер ге ти ке.

(4) Фонд до но си го ди шњи план ра да и фи нан сиј ски
план, ко јим пла ни ра по сло ве за на ред ну ка лен дар ску го ди -
ну, а до но се се нај ка сни је до 15. де цем бра те ку ће го ди не за
на ред ну ка лен дар ску го ди ну.

(5) Вла да да је са гла сност на го ди шњи план ра да и фи -
нан сиј ски план Фон да, уз прет ход но при ба вље на ми шље -
ња Ми ни стар ства и ми ни стар ства над ле жног за по сло ве
енер ге ти ке.
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(6) Го ди шњи из вје штај о из вр ше њу пла на ра да и фи -
нан сиј ског пла на Фонд до ста вља Вла ди на усва ја ње по -
сред ством Ми ни стар ства уз прет ход но при ба вље но ми -
шље ње ми ни стар ства над ле жног за по сло ве енер ге ти ке,
нај ка сни је до 31. мар та те ку ће за про те клу го ди ну.

(7) Из вје штај из ста ва 6. овог чла на оба ве зно са др жи
кван ти та тив ни при каз оства ре них ци ље ва у обла сти за -
шти те жи вот не сре ди не, ко ли чи не уште ђе не енер ги је и
нов ца и сма ње ња еми си је за га ђи ва ча.

(8) У про гра му ра да, фи нан сиј ском пла ну и из вје шта ји -
ма одво је но се при ка зу ју про гра ми и про јек ти за област за -
шти те жи вот не сре ди не од про је ка та и про гра ма за област
енер гет ске ефи ка сно сти и об но вљи вих из во ра енер ги је.

(9) Фонд под но си из вје штај о свом ра ду и фи нан сиј ски
из вје штај за прет ход ну го ди ну На род ној скуп шти ни, нај ка -
сни је до 30. апри ла те ку ће го ди не.

Члан 12.

(1) Оп шти ак ти Фон да су ста тут и дру ги ак ти ко ји ма се
на оп шти на чин уре ђу ју од ре ђе на пи та ња.

(2) Ста тут Фон да до но си Управ ни од бор Фон да по
прет ход но при ба вље ном ми шље њу Ми ни стар ства.

(3) Вла да да је са гла сност на ста тут Фон да.

(4) Ста тут Фон да са др жи од ред бе о: на зи ву и сје ди шту
Фон да, ор га ни ма Фон да, на чи ну од лу чи ва ња ор га на, за сту -
па њу и пред ста вља њу, ма кро ор га ни за ци ји, пра ви ма, оба -
ве за ма и од го вор но сти ма за по сле них и о дру гим пи та њи ма
од зна ча ја за рад Фон да.

Члан 13.

(1) Под дру гим оп штим ак ти ма из чла на 12. став 1. овог
за ко на под ра зу ми је ва ју се ак ти ко ји ма се утвр ђу ју усло ви
ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју ко ри сни ци сред ста ва Фон да,
усло ви и на чин до дје ле сред ста ва Фон да, кри те ри ју ми и
мје ри ла за оцје ну за хтје ва за до дје лу сред ста ва Фон да, на -
чин пра ће ња на мјен ског ко ри шће ња сред ста ва и уго во ре -
них пра ва и оба ве за, на чин оба вља ња по сло ва Фон да, као
и дру га пи та ња од зна ча ја за рад Фон да.

(2) Оп ште ак те из ста ва 1. овог чла на до но си Управ ни
од бор Фон да уз прет ход но при ба вље но ми шље ње Ми ни -
стар ства и ми ни стар ства над ле жног за по сло ве енер ге ти ке.

Члан 14.

(1) Ор га ни Фон да су управ ни од бор и ди рек тор.

(2) Управ ни од бор има се дам чла но ва, ко је име ну је и
ра зр је ша ва Вла да.

(3) У Управ ни од бор Фон да Вла да име ну је пред став ни ке:

а) ми ни стар ства над ле жног за за шти ту жи вот не сре ди не,

б) ми ни стар ства над ле жног за по сло ве енер ге ти ке,

в) ми ни стар ства над ле жног за во до при вре ду,

г) ми ни стар ства над ле жног за фи нан си је,

д) Еко ном ско-со ци јал ног са вје та Ре пу бли ке Срп ске,

ђ) на уч них и струч них ор га ни за ци ја на при је длог Ми -
ни стар ства на у ке и тех но ло ги је и

е) При вред не ко мо ре Ре пу бли ке Срп ске.

(4) Ди рек то ра име ну је и ра зр је ша ва Вла да, по по ступ -
ку јав не кон ку рен ци је.

(5) Ман дат ор га на из ста ва 1. овог чла на тра је че ти ри
го ди не.

(6) За по сле ни у Фон ду не мо гу би ти чла но ви Управ ног
од бо ра Фон да.

Члан 15.

Управ ни од бор Фон да:

а) до но си ста тут и оп ште ак те Фон да,

б) до но си сред њо роч ни про грам ра да, фи нан сиј ски
план и го ди шњи план ра да,

в) усва ја из вје штај о из вр ше њу го ди шњег пла на ра да и
фи нан сиј ског пла на,

г) усва ја за вр шни ра чун Фон да,

д) од лу чу је о ко ри шће њу сред ста ва Фон да у скла ду са
овим за ко ном и ста ту том Фон да,

ђ) до но си по слов ник о сво ме ра ду и

е) оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са овим за ко ном и
ста ту том Фон да.

Члан 16.

Ди рек тор Фон да:

а) пред ста вља и за сту па Фонд,

б) ор га ни зу је и ру ко во ди ра дом Фон да,

в) од лу чу је о пра ви ма из рад ног од но са за по сле них у
Фон ду,

г) ста ра се и од го ва ра за за ко ни тост ра да, ко ри шће ње и
рас по ла га ње имо ви ном Фон да,

д) пред ла же ак те ко је до но си Управ ни од бор Фон да,

ђ) из вр ша ва од лу ке осни ва ча и Управ ног од бо ра Фон да,

е) до но си пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си -
сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Фон ду, уз претходнo ми -
шље ње Ми ни стар ства, ми ни стар ства над ле жног за по сло -
ве енер ге ти ке и са гла сност Вла де и

ж) оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са овим за ко ном и
ста ту том Фон да.

Члан 17.

Сред ства за фи нан си ра ње Фон да, за шти те жи вот не
сре ди не, енер гет ске ефи ка сно сти и об но вљи вих из во ра
енер ги је у скла ду са овим за ко ном обез бје ђу ју се из на -
мјен ских сред ста ва:

а) на кна де ко ју пла ћа ју за га ђи ва чи жи вот не сре ди не,

б) на кна де за оп те ре ћи ва ње жи вот не сре ди не от па дом,

в) на кна де за за шти ту во да ко ју пла ћа ју вла сни ци тран -
спорт них сред ста ва ко ја ко ри сте наф ту или нафт не де ри ва -
те у скла ду са За ко ном о во да ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 50/06 и 92/09),

г) сред ста ва оства ре них по осно ву ме ђу на род них про -
гра ма, про је ка та и дру гих ак тив но сти у обла сти за шти те
жи вот не сре ди не, енер гет ске ефи ка сно сти и об но вљи вих
из во ра енер ги је,

д) при ло га, до на ци ја, по кло на и по мо ћи и

ђ) из дру гих из во ра у скла ду са за ко ном.

Члан 18.

(1) За га ђи ва чи жи вот не сре ди не, об ве зни ци пла ћа ња
на кна да из чла на 17. т. а) и б) овог за ко на су:

а) прав на и фи зич ка ли ца чи је дје ло ва ње ди рект но или
ин ди рект но узро ку је за га ђе ње жи вот не сре ди не у сми слу
За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не, дру гих за ко на и ме ђу -
на род них про пи са,

б) прав на и фи зич ка ли ца ко ја про из во де или уво зе
про из во де/ро бу ко ји су штет не тва ри или их са др же, у
скла ду са За ко ном о за шти ти жи вот не сре ди не, дру гим
про пи си ма и ме ђу на род ним про пи си ма, од но сно про из во -
де/ро бу ко ји мо гу зна чај ни је да оп те ре те жи вот ну сре ди ну,

в) прав на и фи зич ка ли ца ко ја про из во де или уво зе про -
из во де/ро бу ко ји по сли је упо тре бе по ста ју по себ ни то ко ви
от па да,

г) енер гет ски су бјек ти ко ји оба вља њем енер гет ске дје -
лат но сти еми ту ју у ат мос фе ру угљен-ди ок сид (CО2), сум -
пор-ди ок сид (SО2), азот не ок си де (NОx) и чвр сте че сти це,

д) прав на и фи зич ка ли ца ко ја оп те ре ћу ју жи вот ну сре -
ди ну од ба ци ва њем от па да.

(2) Фи зич ка ли ца из ста ва 1. овог чла на су пред у зет ни -
ци ко ји оба вља ју дје лат ност у сво је име и за свој ра чун ра -
ди сти ца ња до би ти у скла ду са про пи сом ко ји ре гу ли ше за -
нат ско-пред у зет нич ку дје лат ност.

Члан 19.

На кна де из чла на 17. т. а) и б) овог за ко на ко је пла ћа ју
об ве зни ци пла ћа ња на кна да де фи ни са ни чла ном 18. овог
за ко на об ра чу на ва ју се пре ма сље де ћим кри те ри ју ми ма, а
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на осно ву по да та ка ко је Ми ни стар ство во ди у Ре ги стру по -
стро је ња и за га ђи ва ча, и то:

а) вр сти, ко ли чи ни или осо би ни еми си ја из по је ди ног
из во ра,

б) вр сти, ко ли чи ни или осо би ни еми си ја про из ве де ног
или од ло же ног от па да,

в) са др жа ју ма те ри ја штет них по жи вот ну сре ди ну у
си ро ви ни, по лу про и зво ду и про из во ду,

г) ко ли чи ни, ја чи ни ути ца ја и вр сти еми си је за га ђу ју -
ћих ма те ри ја, ко је има ју ди рек тан или ин ди рек тан ути цај
на жи вот ну сре ди ну, те дру гих за хва та или по ја ва не по -
вољ них за жи вот ну сре ди ну,

д) вр сти енер ге на та, на чи ну и усло ви ма про из вод ње
енер ги је и

ђ) ко ли чи ни и вр сти от па да ко јим се оп те ре ћу је жи вот -
на сре ди на.

Члан 20.

(1) Рје ше ње о пла ћа њу на кна да из чла на 17. т. а) и б)
овог за ко на Фонд до но си за пе ри од од јед не ка лен дар ске
го ди не, а пла ћа ње се вр ши мје сеч но, и то нај ка сни је до
пет на е стог да на те ку ћег мје се ца за про те кли мје сец.

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на до но си се на осно ву
по себ них ака та Вла де ко ји ма се од ре ђу ју вр сте за га ђи ва ња,
про из во ди ко ји по сли је упо тре бе по ста ју по себ ни то ко ви
от па да, кри те ри ју ми за об ра чун на кна да и об ве зни ци, ви -
си на и на чин об ра чу на ва ња пла ћа ња на кна да.

(3) На кна де из ста ва 1. овог чла на упла ћу ју се на ра чун
јав них при хо да бу џе та Ре пу бли ке Срп ске и рас по ре ђу ју се
на ра чун Фон да.

(4) Об ве зни ци пла ћа ју на кна де на осно ву рје ше ња из
ста ва 2. овог чла на.

(5) Про тив рје ше ња Фон да мо же се из ја ви ти жал ба
Ми ни стар ству у ро ку од осам да на од да на при је ма рје ше -
ња, по сред ством Фон да.

(6) По жал би на пр во сте пе но рје ше ње Фон да из ста ва
4. овог чла на рје ша ва ми ни стар над ле жан за за шти ту жи -
вот не сре ди не (у да љем тек сту: ми ни стар).

(7) На за хтјев об ве зни ка Фонд мо же да до но се рје ше ње
за пла ћа ње на кна де и за об ра чун ски пе ри од кра ћи од јед не
ка лен дар ске го ди не у слу ча ју пре стан ка по сло ва ња, ста ту -
сне про мје не ко ја до во ди до пре стан ка ра да об ве зни ка или
про мје не дје лат но сти об ве зни ка пла ћа ња на кна де.

Члан 21.

(1) У по гле ду пла ћа ња на кна да из чла на 17. т. а) и б)
овог за ко на, за об ра чун ка ма те за доц њу у пла ћа њу, при -
нуд ну на пла ту и оста ло што ни је по себ но про пи са но овим
за ко ном, при мје њу ју се од ред бе за ко на ко ји ма се уре ђу је
по ре ски по сту пак.

(2) При нуд ну на пла ту из ста ва 1. овог чла на вр ши По -
ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп ске у скла ду са про пи си ма ко -
ји ма се ре гу ли ше по ре ски по сту пак, а по до ста вља њу
извр шног рје ше ња Фон да.

(3) Из вр шним рје ше њем из ста ва 2. овог чла на утвр ђу -
ју се глав ни дуг и ви си на ка ма те на до спје ли дуг, као и тро -
шко ви по ступ ка.

Члан 22.

(1) Об ве зник има пра во на вра ћа ње већ пла ће не на кна -
де за збри ња ва ње от па да уз при ло же ну ца рин ску де кла ра -
ци ју да је ро ба из ве зе на са те ри то ри је Ре пу бли ке.

(2) На за хтјев об ве зни ка из ста ва 1. овог чла на Фонд
до но си рје ше ње о вра ћа њу на кна де у скла ду са про пи сом
ко ји ре гу ли ше оп шти управ ни по сту пак.

(3) Про тив рје ше ња Фон да мо же се из ја ви ти жал ба
Ми ни стар ству у ро ку од осам да на од да на при је ма рје ше -
ња, по сред ством Фон да.

(4) По жал би на пр во сте пе но рје ше ње Фон да из ста ва
2. овог чла на рје ша ва ми ни стар.

Члан 23.

(1) Сред ства Фон да ко ри сте се за фи нан си ра ње за шти -
те жи вот не сре ди не, енер гет ске ефи ка сно сти и об но вљи -

вих из во ра енер ги је, у скла ду са за ко ном, ста ту том, про гра -
мом ра да Фон да, као и стра те шким до ку мен ти ма Ре пу бли -
ке, а на ро чи то за:

а) за шти ту, очу ва ње и по бољ ша ње ква ли те та ва зду ха,
во де, зе мљи шта и шу ма, као и убла жа ва ње ефе ка та про мје -
не кли ме и за шти ту озон ског омо та ча,

б) са ни ра ње де по ни ја от па да, под сти ца ње сма ње ња на -
стан ка от па да, по нов ну упо тре бу и ре ци кла жу от па да,

в) под сти ца ње на уво ђе ње тех но ло шких про це са ко ји
сма њу ју или пот пу но ели ми ни шу не га тив не ути ца је на жи -
вот ну сре ди ну,

г) за шти ту и очу ва ње би о ди вер зи те та и ге о ди вер зи те та,

д) под сти ца ње одр жи вог ко ри шће ња за шти ће них при -
род них до ба ра,

ђ) под сти ца ње одр жи вог раз во ја ру рал них под руч ја,

е) под сти ца ње уна пре ђи ва ња енер гет ске ефи ка сно сти,

ж) под сти ца ње ре а ли за ци је про је ка та енер гет ске ефи -
ка сно сти и об но вљи вих из во ра енер ги је у јав ном сек то ру,

з) под сти ца ње ко ри шће ња и ис тра жи ва ња об но вљи вих
из во ра енер ги је и њи хо вог ко ри шће ња у свр ху по ве ћа ња
енер гет ске ефи ка сно сти,

и) под сти ца ње чи сти јег тран спор та,

ј) под сти ца ње обра зов них, ис тра жи вач ких, ино ва тор -
ских и раз вој них сту ди ја, про гра ма и про је ка та из обла сти
за шти те жи вот не сре ди не и

к) фи нан си ра ње про гра ма еко ло шког обра зо ва ња и ја -
ча ња јав не сви је сти о пи та њи ма очу ва ња жи вот не сре ди не
и одр жи вог раз во ја.

(2) Фонд мо же уче ство ва ти и у фи нан си ра њу про гра ма,
про је ка та и дру гих ак тив но сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке за
на мје не из ста ва 1. овог чла на ако их ор га ни зу ју и фи нан -
си ра ју ме ђу на род не ор га ни за ци је, фи нан сиј ске ин сти ту ци -
је и ти је ла или дру га стра на прав на ли ца.

Члан 24.

(1) Ко ри сни ци сред ста ва Фон да су сва прав на и фи зич -
ка ли ца ко ја има ју сје ди ште, од но сно пре би ва ли ште на те -
ри то ри ји Ре пу бли ке (у да љем тек сту: ко ри сни ци).

(2) Сред ства Фон да до дје љу ју се ко ри сни ци ма ра ди
фи нан си ра ња про гра ма, про је ка та и сту ди ја утвр ђе них
овим за ко ном, по сред ством под сти цај них сред ста ва, до на -
ци ја, бес по врат них сред ста ва и по мо ћи.

(3) Сред ства из ста ва 2. овог чла на до дје љу ју се на
осно ву јав ног кон кур са, ко ји об ја вљу је Фонд, и на осно ву
од лу ке Вла де о су фи нан си ра њу про гра ма, про је ка та и
оста лих ак тив но сти при ре а ли за ци ји стра те шких до ку ме -
на та Вла де.

(4) На чин ко ри шће ња сред ста ва Фон да утвр ђу је се оп -
штим ак ти ма Фон да у скла ду са овим за ко ном.

Члан 25.

(1) Ко ри сни ци су оба ве зни да сред ства ко ри сте на мјен -
ски, на на чин и у ро ко ви ма утвр ђе ним уго во ром о ко ри -
шће њу сред ста ва.

(2) Фонд пра ти, ана ли зи ра и вр ши над зор над ре а ли за -
ци јом про је ка та и на мјен ским ко ри шће њем сред ста ва.

(3) Ако ко ри сник до ди је ље на сред ства не ко ри сти на
на чин и за на мје не утвр ђе не уго во ром, ду жан је да не на -
мјен ски утро ше на сред ства вра ти Фон ду, а за ште ту на не -
се ну Фон ду од го ва ра на на чин утвр ђен уго во ром о ко ри -
шће њу сред ста ва и у скла ду са ва же ћим про пи си ма.

Члан 26.

(1) Фонд је оба ве зан да во ди еви ден ци ју об ве зни ка
пла ћа ња на кна де (у да љем тек сту: об ве зник).

(2) Об ве зник из ста ва 1. овог чла на ду жан је да у ро ку
од 30 да на од да на на стан ка про мје не при ја ви Фон ду:

а) про мје ну вла сни штва, за ку па или дру гог пра ва об ве -
зни ка,

б) по че так ра да но вог по је ди нач ног из во ра за га ђе ња,
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в) про мје ну у ра ду из во ра за га ђе ња ко ја има ути цај на
жи вот ну сре ди ну и

г) да тум и ефек те трај ног за тва ра ња по сто је ћег из во ра
за га ђе ња.

(3) Упис об ве зни ка у еви ден ци ју из ста ва 1. овог чла на
оба вља се на осно ву рје ше ња ко је до но си Фонд.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник о об ли ку, са др жа ју и
на чи ну во ђе ња еви ден ци је об ве зни ка пла ћа ња накнадa.

(5) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на је јав на.

Члан 27.

(1) Рад Фон да је ја ван.

(2) Фонд бла го вре ме но и исти ни то, а на на чин про пи -
сан ста ту том Фон да, оба вје шта ва јав ност о оба вља њу дје -
лат но сти за ко ју је осно ван.

(3) Фонд је ду жан да јав но сти и сред стви ма јав ног ин -
фор ми са ња на њи хов за хтјев да је ин фор ма ци је о оба вља њу
по сло ва из сво је дје лат но сти, те да им омо гу ћи увид у зах -
ти је ва ну до ку мен та ци ју, у скла ду са За ко ном о сло бо ди
при сту па ин фор ма ци ја ма.

(4) Фонд мо же ус кра ти ти да ва ње ин фор ма ци је ако је
про пи са на као слу жбе на или по слов на тај на.

Члан 28.

Нов ча ном ка зном од 200 КМ до 1.000 КМ ка зни ће се за
пре кр шај од го вор но ли це у Фон ду ако:

а) не во ди еви ден ци ју об ве зни ка пла ћа ња на кна де
(члан 26. став 1.),

б) не до ста вља из вје шта је о оства ри ва њу про гра ма ра -
да Фон да у про пи са ном ро ку или на за хтјев Ми ни стар ства
и Вла де (члан 11. став 8.) и

в) бла го вре ме но и исти ни то не оба вје шта ва јав ност о
оба вља њу сво је дје лат но сти за ко ју је осно ван на на чин
про пи сан ста ту том Фон да (члан 26. став 2.).

Члан 29.

(1) Вла да ће у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти ак та из чла на 20. став 2. овог
за ко на.

(2) Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ник о об ли ку, са -
др жа ју и на чи ну во ђе ња еви ден ци је об ве зни ка пла ћа ња
накнадa из чла на 26. став 4. овог за ко на.

Члан 30.

(1) Над зор ни од бор Фон да пре ста је да ра ди да ном сту -
па ња на сна гу овог за ко на.

(2) Вла да ће, у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на из вр ши ти име но ва ње чла но ва Управ ног од -
бо ра Фон да и рас пи са ти јав ни кон курс за из бор и име но ва -
ње ди рек то ра Фон да, у скла ду са овим за ко ном.

(3) Фонд ће у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на ускла ди ти по сло ва ње и оп ште ак те са од ред -
ба ма овог за ко на.

Члан 31.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о Фон ду за за шти ту жи вот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 51/02 и 53/07).

Члан 32.

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

Број: 01-1703/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2044

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

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ

СЛУЖБЕНИЦИМА

Про гла ша вам За кон о из мје нама и допунама Закона о
државним службеницима, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној
3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра
2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје -
нама и допунама Закона о државним службеницима ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту -
тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3050/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

O ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 
О ДР ЖАВ НИМ СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ МА

Члан 1.

У За ко ну о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), (у да љем тек сту: За -
кон) у чла ну 3. ри је чи: “или дру гим про пи сом” бри шу се.

Члан 2.

У чла ну 18. до да је се но ви став 4., ко ји гла си:

“(4) Чла но ви ма уже по ро ди це, у сми слу овог за ко на,
сма тра ју се: брач ни и ван брач ни су пру жник, дје ца (брач на,
ван брач на и усво је на), па стор чад, мај ка, отац, очух, ма ће -
ха, усво ји лац, дјед и ба ба по мај ци и по оцу, бра ћа и се стре
и оста ли чла но ви за јед нич ког до ма ћин ства.”.

Члан 3.

Члан 21. ми је ња се и гла си:

“(1) Др жав ни слу жбе ник ду жан је да из вр ша ва по сло ве
и за дат ке рад ног мје ста и усме не или пи са не на ло ге над ле -
жног ру ко во ди о ца.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, др жав ни слу жбе -
ник ни је ду жан да из вр ши усме ни на лог ка да сма тра да је
су про тан по зи тив ним про пи си ма, пра ви ли ма стру ке, ко -
дек су по на ша ња или да ње го во из вр ше ње мо же про у зро ко -
ва ти ште ту, и у том слу ча ју у пи са ном об ли ку са оп шта ва
над ле жном ру ко во ди о цу раз ло ге не из вр ша ва ња усме ног
на ло га.

(3) Уко ли ко др жав ни слу жбе ник по сту пи у скла ду са
ста вом 2. овог чла на, ду жан је да из вр ши на лог ко ји над ле -
жни ру ко во ди лац по но ви у пи са ном об ли ку, чи ме се осло -
ба ђа од го вор но сти за слу чај на сту па ња штет них по сље ди -
ца.

(4) Др жав ни слу жбе ник ду жан је да од би је из вр ше ње
на ло га ако би то пред ста вља ло кри вич но дје ло и о то ме пи -
са но оба вје шта ва ру ко во ди о ца ор га на, од но сно ор ган ко ји
над зи ре рад ре пу блич ког ор га на упра ве, ако је на лог из дао
ру ко во ди лац ор га на.

(5) При ли ком уче шћа у ра ду и ко му ни ка ци ји са ор га ни -
ма и ин сти ту ци ја ма из ван ре пу блич ких ор га на упра ве Ре -
пу бли ке Срп ске др жав ни слу жбе ник ду жан је да за тра жи
став ру ко во ди о ца ор га на ко ји је ду жан да тра же ни став до -
ста ви у пи са ном об ли ку.

(6) О ра ду и ко му ни ка ци ји са ор га ни ма и ин сти ту ци ја -
ма из ста ва 5. овог чла на др жав ни слу жбе ник ду жан је да
до ста ви пи са ни из вје штај ру ко во ди о цу ор га на.

(7) Др жав ни слу жбе ник ду жан је да чу ва слу жбе ну или
дру гу тај ну утвр ђе ну за ко ном или дру гим про пи сом и да
чу ва као тај ну све по дат ке ко је је са знао у то ку по ступ ка о
стран ка ма и њи хо вим пра ви ма, оба ве за ма и прав ним ин те -
ре си ма, у скла ду са за ко ном.

(8) Ру ко во ди лац ор га на мо же др жав ног слу жбе ни ка
осло бо ди ти оба ве зе чу ва ња слу жбе не или дру ге тај не у
суд ском или управ ном по ступ ку ако је ри јеч о по да ци ма
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без ко јих у том по ступ ку ни је мо гу ће утвр ди ти чи ње нич но
ста ње и до ни је ти за ко ни ту од лу ку.

(9) Др жав ни слу жбе ник ду жан је да са ду жном па жњом
ко ри сти имо ви ну ко ја му је по вје ре на у свр ху оба вља ња
ње го вих ду жно сти и не сми је је ко ри сти ти за по сти за ње
лич ног ин те ре са или за дру ге не за ко ни те ак тив но сти.”.

Члан 4.

По сли је чла на 21. на зив одјељ ка 3: “Не спо ји вост и су -
коб ин те ре са” ми је ња се и гла си: “Су коб ин те ре са”.

Члан 5.

Члан 22. ми је ња се и гла си:

“(1) Су коб ин те ре са по сто ји у си ту а ци ја ма у ко ји ма др -
жав ни слу жбе ник има при ват ни ин те рес ко ји мо же ути ца -
ти на не при стра сно и објек тив но вр ше ње ње го ве ду жно -
сти.

(2) Под при ват ним ин те ре сом др жав ног слу жбе ни ка
под ра зу ми је ва се ко рист или при ви ле ги ја ко ју он или члан
ње го ве уже по ро ди це мо гу оства ри ти с об зи ром на по сло -
ве ко је он оба вља.”.

Члан 6.

По сли је чла на 22. до да ју се но ви чл. 22а. и 22б., ко ји
гла се:

“Члан 22а.

(1) Ли це ко је се ба ви са мо стал ном дје лат но шћу на ла зи
се у су ко бу ин те ре са и не мо же за сно ва ти рад ни од нос у ста -
ту су др жав ног слу жбе ни ка у ре пу блич ком ор га ну упра ве.

(2) Уко ли ко је др жав ни слу жбе ник при ли ком при је ма у
рад ни од нос пре ћу тао по сто ја ње су ко ба ин те ре са, ру ко во -
ди лац ор га на је ду жан да по кре не ди сци плин ски по сту пак.

Члан 22б.

(1) У слу ча ју да су коб ин те ре са на сту пи у то ку тра ја ња
рад ног од но са, др жав ни слу жбе ник ду жан је да се у ро ку
од се дам да на од да на на стан ка раз ло га ко ји су до ве ли до
су ко ба ин те ре са из ја сни да ли ће их от кло ни ти.

(2) Ако се др жав ни слу жбе ник из ја сни да ће от кло ни ти
раз ло ге ко ји су до ве ли до су ко ба ин те ре са, ду жан је да их
у ро ку од 15 да на од да на да ва ња из ја ве из ста ва 1. овог
чла на от кло ни.

(3) Уко ли ко др жав ни слу жбе ник ни је у про пи са ном ро -
ку от кло нио раз ло ге ко ји до во де до су ко ба ин те ре са, ру ко -
во ди лац ор га на ду жан је да по кре не ди сци плин ски по сту -
пак.”.

Члан 7.

У чла ну 24. у ста ву 1. ри јеч: “Из у зет но” и за пе та бри -
шу се, а ри јеч: “др жав ни” за мје њу је се ри јеч ју: “Др жав ни”.

У тач ки г) ри је чи: “обу ком и струч ним уса вр ша ва њем
др жав них слу жбе ни ка” за мје њу ју се ри је чи ма: “вр ши ти
обу ку и струч но уса вр ша ва ње”.

Члан 8.

По сли је чла на 24. до да је се но ви члан 24а., ко ји гла си:

“Члан 24а.

Др жав ни слу жбе ник у свом ра ду не сми је сли је ди ти
ин струк ци је по ли тич ких стра на ка и за ври је ме рад ног вре -
ме на на би ло ко ји на чин под сти ца ти дру га ли ца да се укљу -
че у рад по ли тич ке стран ке.”.

Члан 9.

У чла ну 26. став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) По сли је спро ве де ног јав ног кон кур са и на кон што
Аген ци ја по твр ди да је јав ни кон курс спро ве ден у скла ду
са за ко ном Вла да по ста вља др жав не слу жбе ни ке из ста ва
1. овог чла на на пе ри од од пет го ди на са мо гућ но шћу об -
но ве ман да та, по про це ду ри из ста ва 1. овог чла на.”.

Члан 10.

У чла ну 29. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко -
ји гла си:

“(3) Усло ви из ста ва 1. овог чла на при мје њу ју се и на
на мје ште ни ке, осим усло ва из ста ва 1. тач ка б) под тач ка
2).”.

Члан 11.

У чла ну 33. у ста ву 2. ри јеч: “ни је” за мје њу је се ри је -
чју: “је”.

По сли је ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3, 4. и 5., ко ји гла се:

“(3) Кан ди да ти ко ји не ис пу ња ва ју усло ве из јав ног
кон кур са не по зи ва ју се на ин тер вју, о че му ће на при је длог
ко ми си је од лу чи ти Аген ци ја за кључ ком, про тив ко га је до -
пу ште на по себ на жал ба.

(4) Жал ба се под но си Од бо ру у ро ку од три да на од да -
на при је ма за кључ ка.

(5) Од бор од лу чу је о жал би у ро ку од де сет да на од да -
на при је ма жал бе, а жал ба од га ђа из вр ше ње за кључ ка.”.

Члан 12.

У чла ну 34. у ста ву 4. по сли је ри је чи: “на ла зи” до да ју
се за пе та и ри је чи: “од но сно Вла да за оне ре пу блич ке
упра ве и ре пу блич ке управ не ор га ни за ци је ко је за свој рад
од го ва ра ју Вла ди”.

У ста ву 5. ри је чи: “ре пу блич ког ор га на” за мје њу ју се
ри јеч ју: “ре пу блич ке”.

У ста ву 9. број: “60” за мје њу је се бро јем: “30”, а број:
“30” за мје њу је се бро јем: “15”.

Члан 13.

У чла ну 35. у ста ву 2. ри је чи: “при ја вље них на јав ни
кон курс” за мје њу ју се ри је чи ма: “ко ји ис пу ња ва ју усло ве
јав ног кон кур са” и до да је за пе та.

Члан 14.

Члан 38. ми је ња се и гла си:

“(1) Оба вје ште ње и рје ше ње о по ста вље њу, од но сно
из бо ру до ста вља се свим кан ди да ти ма ко ји су уче ство ва ли
на ин тер вјуу.

(2) Кан ди дат има пра во да у ро ку од 15 да на од да на
при је ма оба вје ште ња и рје ше ња о из бо ру из ја ви жал бу ако
сма тра да су се у из бор ном по ступ ку де си ле та кве не пра -
вил но сти ко је би мо гле ути ца ти на објек тив ност ње го вог
ис хо да.

(3) Жал ба се под но си Од бо ру, из у зев ако је ри јеч о др -
жав ним слу жбе ни ци ма ко је по ста вља Вла да, а ко ји про тив
рје ше ња о по ста вље њу мо гу по кре ну ти управ ни спор у ро -
ку од 30 да на од да на при је ма рје ше ња.”.

Члан 15.

У чла ну 39. у ста ву 2. ри је чи: “мо же да иза бе ре” за мје -
њу ју се ри јеч ју: “би ра”.

Члан 16.

Члан 40. ми је ња се и гла си:

“(1) Јав ни кон курс, од но сно ин тер ни оглас ни је
успио у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) ако не ма при ја вље них кан ди да та,

б) ако ни ко од кан ди да та не ис пу ња ва усло ве про -
пи са не јав ним кон кур сом, од но сно ин тер ним огла сом
или

в) уко ли ко ни ко од кан ди да та не до би је ми ни ма -
лан број бо до ва утвр ђе них пра вил ни ком ко јим се бли -
же уре ђу ју пра ви ла и про це ду ре за за по шља ва ње и
по ста вља ње др жав них слу жбе ни ка.

(2) О раз ло зи ма не у спје лог јав ног кон кур са, од но -
сно ин тер ног огла са, на при је длог ко ми си је, Аген ци ја до -
но си за кљу чак и до ста вља га ор га ну и кан ди да ти ма.”.

Члан 17.

Члан 44. ми је ња се и гла си:

“(1) На ин тер ном огла су мо гу уче ство ва ти др жав ни
слу жбе ни ци из свих ре пу блич ких ор га на упра ве ко ји ис пу -
ња ва ју усло ве из ин тер ног огла са.
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(2) Про це ду ру из бо ра кан ди да та по сред ством ин тер ног
огла са спро во ди Аген ци ја у скла ду са овим за ко ном.

(3) Уз при ја ву на ин тер ни оглас кан ди да ти су ду жни да
при ло же до ка зе о ис пу ња ва њу оп штих и по себ них усло ва.

(4) Не бла го вре ме не, не ра зу мљи ве или не пот пу не при -
ја ве, на при је длог ко ми си је, од ба цу је Аген ци ја за кључ ком,
про тив ко га је до пу ште на по себ на жал ба.

(5) Кан ди да ти ко ји не ис пу ња ва ју усло ве из ин тер ног
огла са не по зи ва ју се на ин тер вју, о че му ће на при је длог
ко ми си је од лу чи ти Аген ци ја за кључ ком, про тив ко га је до -
пу ште на по себ на жал ба.

(6) Жал ба се под но си Од бо ру у ро ку од три да на од да -
на при је ма за кључ ка.

(7) Од бор ће од лу чи ти о жал би у ро ку од де сет да на од
да на при је ма жал бе.

(8) Жал ба од га ђа из вр ше ње за кључ ка.

(9) Про це ду ру из бо ра на мје ште ни ка пу тем ин тер ног
огла са спро во ди ре пу блич ки ор ган упра ве.”.

Члан 18.

По сли је чла на 44. до да је се но ви члан 44а., ко ји гла си:

“Члан 44а.

(1) Ако је иза бран кан ди дат из истог ре пу блич ког ор га -
на упра ве, ру ко во ди лац ор га на до но си рје ше ње о ње го вом
рас по ре ду са јед ног рад ног мје ста на дру го, а ако је иза -
бран кан ди дат из дру гог ре пу блич ког ор га на упра ве, рје -
ше ње о ње го вом рас по ре ду до но си ру ко во ди лац ор га на у
ко ји је кан ди дат иза бран.

(2) Оба вје ште ње и рје ше ње о из бо ру кан ди да та до ста -
вљају се свим кан ди да ти ма ко ји су уче ство ва ли на ин тер -
вјуу.

(3) На рје ше ње из ста ва 1. овог чла на мо же се уло жи ти
жал ба Од бо ру у ро ку од 15 да на од да на при је ма рје ше ња.

(4) Жал ба од га ђа из вр ше ње рје ше ња.

(5) Иза бра ни кан ди дат ду жан је да сту пи на рад у ро ку
од 15 да на од да на ко нач но сти рје ше ња.”.

Члан 19.

Члан 48. ми је ња се и гла си:

“(1) Др жав ни слу жбе ник мо же без сво је са гла сно сти
би ти рас по ре ђен на нео д ре ђе но ври је ме у истом ре пу блич -
ком ор га ну упра ве на рад но мје сто ко је од го ва ра ње го вој
струч ној спре ми ако то на ла жу но ва ор га ни за ци ја или ра -
ци о на ли за ци ја по сло ва.

(2) На осно ву пи са ног спо ра зу ма ру ко во ди ла ца ор га на,
др жав ни слу жбе ник мо же уз сво ју са гла сност би ти на
неод ре ђе но ври је ме рас по ре ђен у дру ги ре пу блич ки ор ган
упра ве уко ли ко у истом ор га ну не ма упра жње них рад них
мје ста ко ји од го ва ра ју ње го вој струч ној спре ми.

(3) Жал ба на рје ше ње о рас по ре ђи ва њу из ста ва 1. овог
чла на под но си се Од бо ру у ро ку од 15 да на од да на при је -
ма рје ше ња и она од га ђа из вр ше ње рје ше ња.

(4) Од бор ће од лу чи ти о жал би у ро ку од 30 да на од да -
на ње ног при је ма.”.

Члан 20.

У чла ну 49. уста ву 2. ри јеч: “стар је ши не” за мје њу је се
ри јеч ју: “ру ко во ди о ца”.

Члан 21.

У чла ну 53. у ста ву 3. по сли је ри је чи: “од би је рас по -
ред” до да ју се ри је чи: “или да не ма упра жње ног рад ног
мје ста на ко је би мо гао би ти рас по ре ђен”.

Члан 22.

У чла ну 60. по сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2. и 3.,
ко ји гла се:

“(2) Тро шко ве струч ног уса вр ша ва ња и оспо со бља ва -
ња сно си ре пу блич ки ор ган упра ве.

(3) По сли је струч ног уса вр ша ва ња и оспо со бља ва ња
др жав ни слу жбе ник оба ве зан је да оста не на ра ду у ре пу -

блич ком ор га ну упра ве нај ма ње дво стру ко ду же вре ме на
од тра ја ња до дат ног обра зо ва ња, а у су прот ном, ду жан је
да јед но крат но вра ти све тро шко ве струч ног уса вр ша ва ња
и оспо со бља ва ња.”.

Члан 23.

У чла ну 62. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) При прав ник је ли це ко је на кон за вр ше не сред ње
шко ле, ви ше шко ле или пр вог и дру гог ци клу са сту ди ја на
ви со ко школ ској уста но ви пр ви пут за сни ва рад ни од нос у
том сте пе ну школ ске спре ме.”.

У истом чла ну по сли је ста ва 1. до да је се став 2., ко ји
гла си:

“(2) При прав ник се у ре пу блич ки ор ган упра ве при ма
на осно ву јав ног кон кур са, ко ји рас пи су је и спро во ди ре пу -
блич ки ор ган упра ве ко ји вр ши при јем при прав ни ка.”.

До са да шњи ст. 2, 3, 4. и 5. по ста ју ст. 3, 4, 5. и 6.

Члан 24.

По сли је чла на 63. до да ју се но ви чл. 63а. и 63б., ко ји
гла се:

“Члан 63а.

(1) При прав ни ци се оспо со бља ва ју за са мо ста лан рад
пре ма по себ ном про гра му струч ног оспо со бља ва ња, ко ји
до но си ру ко во ди лац ор га на.

(2) Ру ко во ди лац од ре ђу је мен то ра ко ји пра ти оспо со -
бља ва ње.

(3) Мен тор од ре ђу је при прав ни ку по је ди на чан про грам
оспо со бља ва ња и др жав не слу жбе ни ке ко ји пра те ње гов
рад у раз ли чи тим вре мен ским раз ма ци ма.

(4) По сли је окон ча ња при прав нич ког ста жа мен тор да -
је ру ко во ди о цу пи са но ми шље ње о оспо со бље но сти при -
прав ни ка.

Члан 63б.

Од ред бе чл. 61, 62, 63. и 63а. овог за ко на при мје њу ју се
и на др жав ног слу жбе ни ка ко ји у то ку тра ја ња рад ног од -
но са у ре пу блич ком ор га ну упра ве стек не ви ши сте пен
струч не спре ме од сте пе на струч не спре ме рад ног мје ста
на ко јем ра ди.”.

Члан 25.

У чла ну 68. у ста ву 2. у тач ки ј) ри јеч: “и” бри ше се и
до да је за пе та.

У тач ки к) по сли је ри је чи: “из вје штај” до да ју се за пе та
и три но ве т. л), љ) и м), ко је гла се:

“л) упо тре ба ла жне ис пра ве ра ди оства ри ва ња пра ва у
слу жби,

љ) по вре да ко дек са по на ша ња др жав них слу жбе ни ка и

м) не при ја вљи ва ње раз ло га ко ји су до ве ли до су ко ба
ин те ре са или њи хо во нео т кла ња ње у про пи са ном ро ку”.

Члан 26.

У чла ну 69. у тач ки б) по сли је ри је чи: “спи са” до да ју се
за пе та и ри јеч: “ства ри”.

Члан 27.

У чла ну 70. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) За по вре де рад них ду жно сти из чла на 68. став 2.
овог за ко на др жав ном слу жбе ни ку мо же се из ре ћи ди сци -
плин ска мје ра:

а) нов ча на ка зна од 20% до 30% пла те за пу но рад но
ври је ме, ис пла ће не за мје сец у ко ме је нов ча на ка зна из ре -
че на, а у тра ја њу до шест мје се ци,

б) рас по ред на рад но мје сто ни же ка те го ри је или зва ња,
у окви ру исте струч не спре ме, у тра ја њу до го ди ну да на
или

в) пре ста нак рад ног од но са.”.

Члан 28.

У чла ну 71. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “мо же се из ре ћи”
до да ју се ри је чи: “пи сме на опо ме на или”.
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Члан 29.

У чла ну 74. у тач ки а) ри јеч: “или” бри ше се и до да је се
за пе та.

У тач ки б) по сли је ри је чи: “при тво ру” до да ју се ри јеч:
“или” и но ва тач ка в), ко ја гла си:

“в) ако би ње го во при су ство на ра ду ште ти ло ин те ре су
ор га на или оме та ло во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка”.

Члан 30.

Члан 78. ми је ња се и гла си:

“(1) По кре та ње ди сци плин ског по ступ ка због учи ње не
те же по вре де рад не ду жно сти за ста ри је ва ис те ком шест
мје се ци од да на са зна ња за учи ње ну по вре ду или го ди ну
да на од учи ње не по вре де, а за учи ње ну лак шу по вре ду
рад не ду жно сти ис те ком 30 да на од да на са зна ња за учи ње -
ну по вре ду или шест мје се ци од учи ње не по вре де.

(2) Во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка због учи ње не те -
же по вре де рад не ду жно сти за ста ри је ва ис те ком го ди ну да -
на од да на по кре та ња ди сци плин ског по ступ ка, а за лак шу
по вре ду рад не ду жно сти ис те ком шест мје се ци од да на по -
кре та ња ди сци плин ског по ступ ка.

(3) Из ре че на ди сци плин ска мје ра не мо же се из вр ши ти
на кон ис те ка 60 да на од да на ко нач но сти рје ше ња ко јим је
мје ра из ре че на.

(4) За стар је лост не те че ако ди сци плин ски по сту пак
ни је мо гу ће по кре ну ти или во ди ти због од су ства др жав ног
слу жбе ни ка или из дру гих оправ да них раз ло га.”.

Члан 31.

У чла ну 86. у ста ву 1. у тач ки г) ри је чи: “ко ји се од но -
се на го ди не ста жа оси гу ра ња и ста ро сну доб” бри шу се.

У тач ки к) бри ше се ри јеч: “и” и до да је за пе та.

У тач ки л) по сли је ри је чи: “спре ми” до да ју се ри јеч:
“и” и но ва тач ка љ), ко ја гла си:

“љ) због из ре че не ди сци плин ске мје ре пре стан ка рад -
ног од но са”.

Члан 32.

У чла ну 91. ст. 2. и 3. ми је ња ју се и гла се:

“(2) Ако се оп штим ак том о си сте ма ти за ци ји рад них мје -
ста рад но мје сто др жав ног слу жбе ни ка уки не или број др -
жав них слу жбе ни ка сма њи, ру ко во ди лац ор га на рас по ре ђу -
је др жав ног слу жбе ни ка на од го ва ра ју ће рад но мје сто у
скла ду са пра вил ни ком о кри те ри ју ми ма за рас по ред др жав -
них слу жбе ни ка, ко ји до но се ре пу блич ки ор га ни упра ве.

(3) Ако не по сто ји од го ва ра ју ће рад но мје сто у ор га ну,
др жав ни слу жбе ник мо же би ти рас по ре ђен на рад но мје сто
ко је од го ва ра ње го вој струч ној спре ми у дру ги ре пу блич ки
ор ган упра ве, а ако та кво рад но мје сто не по сто ји или се
др жав ни слу жбе ник не мо же рас по ре ди ти, у скла ду са пра -
вил ни ком из ста ва 2. овог чла на, др жав ни слу жбе ник по -
ста је не рас по ре ђен.”.

Члан 33.

У чла ну 109. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“(3) По сту пак за за шти ту пра ва др жав ног слу жбе ни ка
пред Од бо ром је оба ве зан при је по кре та ња суд ског по ступ -
ка, осим у слу ча ју по ста вље ња, од но сно ра зр је ше ња ру ко -
во де ћег др жав ног слу жбе ни ка.”.

Члан 34.

У чла ну 111. до да ју се но ви ст. 3. и 4., ко ји гла се:

“(3) За сни ва ње рад ног од но са на мје ште ни ка вр ши се
пу тем јав ног кон кур са, ко ји рас пи су је и по сту пак спро во -
ди ре пу блич ки ор ган упра ве.

(4) Вла да уред бом про пи су је по сту пак спро во ђе ња јав -
ног кон кур са за при јем на мје ште ни ка.”.

Члан 35.

Члан 113. ми је ња се и гла си:

“(1) Од ред бе овог за ко на при мје њу ју се и на на мје ште -
ни ке, из у зев од ре да ба по гла вља III - Рад на мје ста др жав -
них слу жбе ни ка, од ре да ба по гла вља IV, одјељ ка 2. За сни -
ва ње рад ног од но са и чла на 61.

(2) На пра ва и ду жно сти на мје ште ни ка ко ја ни су ре гу -
ли са на овим за ко ном при мје њу ју се оп шти про пи си о ра ду
и ко лек тив ни уго вор.”.

Члан 36.

По сли је чла на 119. до да је се но ви члан 119а., ко ји гла си:

“Члан 119а.

Ру ко во ди о ци ре пу блич ких ор га на упра ве, у ро ку од
шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на, до ни -
је ће пра вил ник из чла на 91. став 2. За ко на.”.

Члан 37.

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

Број: 01-1709/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2045

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

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Про гла ша вам За кон о из мје нама и допунама Закона о
извршењу кривичних санкција Републике Српске, ко ји је
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на -
е стој сјед ни ци, одр жа ној 3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је -
ће на ро да 14. но вем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво -
је ним За ко ном о из мје нама и допунама Закона о извршењу
кривичних санкција Републике Српске ни је угро жен ви -
тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро -
да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3051/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ИЗ ВР ШЕ ЊУ
КРИ ВИЧ НИХ САНК ЦИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У За ко ну о из вр ше њу кри вич них санк ци ја Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
12/10) у чла ну 1. ри је чи: “ка зне ма ло љет нич ког за тво ра,
из вр ше ње вас пит них мје ра” и за пе та бри шу се.

Члан 2.

У чла ну 8. у ста ву 1. тач ка г) бри ше се.

Тач ка д) ми је ња се и гла си:

“д) “ма ло љет ник” је ди је те или мла до ли це са ко јим се
пре ма ва же ћем прав ном си сте му, сход но учи ње ном дје лу,
мо же по сту па ти на на чин ко ји се раз ли ку је од на чи на по -
сту па ња са од ра слим ли ци ма,”.

До са да шње т. д), ђ), е), ж), з), и), ј), к) и л) по ста ју т. г),
д), ђ), е), ж), з), и), ј) и к).

Члан 3.

У чла ну 11. у ста ву 4. ри је чи: “и одје ље ња са мак си мал -
ним обез бје ђе њем и ин тен зив ним про гра мом по сту па ња”
бри шу се.

Члан 4.

У чла ну 15. у ста ву 2. ри је чи: “пет го ди на” за мје њу ју се
ри је чи ма: “три го ди не”.

У ста ву 3. ри је чи: “пет го ди на” за мје њу ју се ри је чи ма:
“три го ди не”.
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Члан 5.

У чла ну 16. по сли је ста ва 3. до да је се став 4., ко ји гла си:

“(4) Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, за по моћ ни ка у
Здрав стве ној слу жби мо же би ти по ста вље но ли це ко је има
за вр шен ме ди цин ски фа кул тет, зва ње док тор ме ди ци не,
нај ма ње јед ну го ди ну рад ног ис ку ства на кон сти ца ња ви -
со ке струч не спре ме у стру ци, по ло жен струч ни ис пит из
обла сти здрав ства и ли цен цу за оба вља ње здрав стве не дје -
лат но сти.”.

У ста ву 6. ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју: “дви је”.

До са да шњи ст. 4, 5. и 6. по ста ју ст. 5, 6. и 7.

Члан 6.

У чла ну 19. у ст. 1. и 2. ри јеч: “вас пи та ни ка” за мје њу је
се ри јеч ју: “ма ло љет ни ка”, као и у ци је лом тек сту За ко на у
од го ва ра ју ћем па де жу.

Члан 7.

У чла ну 23. став 3. бри ше се.

Члан 8.

По сли је чла на 32. до да ју се но ви под о дје љак, ко ји гла -
си: “4.3.1. О ц ј е њ и в а њ е” и чл. 32а, 32б. и 32в., ко ји
гла се:

“Члан 32а.

(1) За по сле ни у Уста но ви оцје њу ју се го ди шње ра ди
оси гу ра ња ефи ка сног на чи на про цје не ра да, под сти ца ња
за по сле них да ис ка жу мак си мум сво јих спо соб но сти, уоча -
ва ња не до ста та ка у ра ду и при зна ва ња ис так ну тог ра да, да -
ва ња под сти ца ја за бо љи рад, те по ста вља ња но вих ра дих
ци ље ва.

(2) Пра вил ник о по ступ ку и кри те ри ју ми ма за оцје ну
ра да до но си ми ни стар.

Члан 32б.

(1) За по сле ни у Уста но ви оцје њу ју се сље де ћим оцје -
на ма:

а) не за до во ља ва,

б) за до во ља ва,

в) до бар,

г) вр ло до бар и

д) од ли чан.

(2) По моћ ни ка ру ко во ди о ца Уста но ве оцје њу је ру ко во -
ди лац Уста но ве.

(3) Оста ле за по сле не у Уста но ви оцје њу је по моћ ник
ру ко во ди о ца Уста но ве.

Члан 32в.

(1) Уко ли ко по моћ ник ру ко во ди о ца Уста но ве до би је
оцје ну не за до во ља ва, мо же из ја ви ти жал бу ми ни стру у ро -
ку од осам да на од да на при је ма од лу ке о оцје ни ра да.

(2) Уко ли ко не ко од оста лих за по сле них у Уста но ви до -
би је оцје ну не за до во ља ва, мо же из ја ви ти жал бу ру ко во ди -
о цу Уста но ве у ро ку од осам да на од да на при је ма од лу ке
о оцје ни ра да.”.

Члан 9.

У чла ну 35. у ста ву 1. у тач ки ж) бри ше се ри јеч: “и” и
до да је за пе та.

У тач ки з) по сли је ри је чи: “спре ми” до да ју се ри јеч:
“и” и но ва тач ка и), ко ја гла си:

“и) ка да два пу та уза стоп но до би је оцје ну не за до во ља -
ва”.

Члан 10.

У чла ну 40. у ста ву 1. у тач ки о) ри јеч: “не при стој но”
бри ше се.

Члан 11.

У чла ну 56. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “чла на” до да ју се
за пе та и ри је чи: “у обла сти из вр ше ња кри вич них санк ци ја”.

По сли је ста ва 5. до да ју се но ви ст. 6. и 7., ко ји гла се:

“(6) Осим овла шће них ор га на за вр ше ње над зо ра из
ста ва 5. овог чла на, над зор над ра дом Уста но ва у по гле ду
кон тро ле рад них од но са, по на ло гу ми ни стра, вр ше по моћ -
ник ми ни стра у Ре со ру за из вр ше ње кри вич них санк ци ја,
се кре тар Ми ни стар ства и ви ши струч ни са рад ник у Ре со -
ру за из вр ше ње кри вич них санк ци ја.

(7) Уко ли ко се над зо ром из ста ва 6. овог чла на утвр де
не пра вил но сти, од но сно не до ста ци, на ла же се из вр ше ње
мје ра ра ди от кла ња ња утвр ђе них не до ста та ка, а уко ли ко
ру ко во ди лац Уста но ве не из вр ши на ло же не мје ре, ми ни -
стар до но си акт ко јим ће уки ну ти или по ни шти ти акт Уста -
но ве ко ји је у су прот но сти са за ко ном или дру гим ак том.”.

Члан 12.

У чла ну 70. у ста ву 7. по сли је ри је чи: “ро ку” бри ше се
за пе та и до да је ри јеч: “или”, а по сли је ри је чи: “ли це” бри -
ше се ри јеч: “и” и до да ју се за пе та и ри је чи: “од но сно од -
би ја”.

Члан 13.

У чла ну 118. у ста ву 3. по сли је ри је чи: “по тре ба” до да -
је се тач ка, а оста ли дио тек ста бри ше се.

Члан 14.

У чла ну 128. у ста ву 1. у тач ки и) по сли је ри је чи:
“Уста но ви” до да ју се ри је чи: “и ван Уста но ве”.

У ста ву 2. по сли је ри је чи: “ду жно сти” до да ју се за пе та
и ри је чи: “пре кр шај ко ји учи ни осу ђе но ли це за ври је ме из -
др жа ва ња ка зне за тво ра, по на ша ње ко јим осу ђе но ли це кр -
ши на ло же не мје ре над зо ра, за бра не или огра ни че ња, као
и сва ко дру го по на ша ње ко је ште ти угле ду Уста но ве”.

Члан 15.

У чла ну 159. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Осу ђе но ли це ко јем је одо брен услов ни от пуст
оба ве зно је да се за ври је ме тра ја ња услов ног от пу ста сва -
ких 15 да на ја вља по ли циј ској ста ни ци над ле жној по мје -
сту пре би ва ли шта, од но сно бо ра ви шта осу ђе ног, а ко ја у
слу ча ју не ја вља ња у од ре ђе но ври је ме о то ме оба вје шта ва
Уста но ву.”.

У ста ву 3. ри јеч: “ор га ни ма” за мје њу је се ри јеч ју: “ор -
га ном”.

Члан 16.

У чла ну 160. у ста ву 8. ри је чи: “из чла на” за мје њу ју се
ри јеч ју: “из ста ва”.

Члан 17.

У чла ну 185. по сли је ри је чи: “ка зне за тво ра” до да ју се
за пе та и ри је чи: “осим ако овим за ко ном ни је дру га чи је
про пи са но”.

Члан 18.

Гла ва “XII - ПО СЕБ НЕ ОД РЕД БЕ О ИЗ ВР ШЕ ЊУ КА -
ЗНЕ МА ЛО ЉЕТ НИЧ КОГ ЗА ТВО РА” и чл. од 196. до 202.
бри шу се.

Члан 19.

Гла ва “XI II - ИЗ ВР ШЕ ЊЕ ВАС ПИТ НИХ МЈЕ РА” и чл.
од 203. до 243. бри шу се.

Члан 20.

Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ник из чла на 8. овог
за ко на.

Члан 21.

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

Број: 01-1710/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2046

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

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ

ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА

Про гла ша вам За кон о из мје ни и допуни Закона о
запошљавању, страних држављана и лица без држављан-
ства, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји -
ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној 3. но вем бра 2011. го -
ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра 2011. го ди не кон ста то -
ва ло да усво је ним За ко ном о из мје ни и допуни Закона о
запошљавању страних држављана и лица без држављан-
ства ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног
кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3052/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НИ И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ

СТРА НИХ ДР ЖА ВЉА НА И ЛИ ЦА БЕЗ ДР ЖА ВЉАН СТВА

Члан 1.

У За ко ну о за по шља ва њу стра них др жа вља на и ли ца
без др жа вљан ства (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 24/09) у чла ну 6. у ста ву 1. т. д) и ђ) ми је ња ју се
и гла се:

“д) ље кар ско увје ре ње о рад ној спо соб но сти (са мо при -
ли ком пр ве рад не до зво ле), ко је је из да ла над ле жна здрав -
стве на уста но ва Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са за ко ном, и

ђ) овје ре ну ко пи ју па со ша, ко ја је овје ре на од стра не
над ле жног ор га на Ре пу бли ке Срп ске или зе мље по ри је кла,
у скла ду са за ко ном”.

Члан 2.

У чла ну 10. по сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2., ко -
ји гла си:

“(2) Стран ци са одо бре ним стал ним бо рав ком у БиХ,
стран ци са одо бре ном ме ђу на род ном за шти том у БиХ и
стран ци са одо бре ном при вре ме ном за шти том има ју пра во
на рад у Ре пу бли ци Срп ској као и ње ни гра ђа ни, без оба ве -
зе при ба вља ња рад не до зво ле.”.

Члан 3.

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

Број: 01-1711/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2047

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

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И

ДОПУНАМА ЗАКОНА О САДНОМ МАТЕРИЈАЛУ

Про гла ша вам За кон о из мје нама и допунама Закона о
садном материјалу, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној 3. но -
вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра 2011.
го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје нама и
допунама Закона о садном материјалу ни је угро жен ви тал -
ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у
Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3056/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 
О САД НОМ МА ТЕ РИ ЈА ЛУ

Члан 1.

У За ко ну о сад ном ма те ри ја лу (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 37/09) у чла ну 8. у ста ву 1. по сли је
ри је чи: “смје ра,” за пе та и ри је чи: “или ди пло ми ра ни ин же -
њер шу мар ства код про из вод ње сад ног ма те ри ја ла укра -
сних би ља ка” бри шу се.

Члан 2.

У чла ну 15. у ста ву 1. број: “15” за мје њу је се бро јем:
“30”.

Члан 3.

У чла ну 16. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4., ко -
ји гла си:

“(4) Ми ни стар до но си пра вил ник ко јим про пи су је
усло ве о вр ше њу струч не кон тро ле из ста ва 3. овог чла на.”.

Члан 4.

У чла ну 17. став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Овла шће на ин сти ту ци ја мо же да вр ши по сло ве
кон тро ле ако ис пу ња ва ми ни мал не усло ве по пи та њу про -
сто ра, опре ме и ка дро ва. Усло ве ко је мо ра ју да ис пу не
овла шће не ин сти ту ци је про пи су је ми ни стар по себ ним
пра вил ни ком.”.

Став 5. ми је ња се и гла си:

“(5) Пра вил ник из ста ва 3. ми ни стар ће до ни је ти у ро -
ку од шест мје се ци од да на сту па ња за ко на на сна гу.”.

Члан 5.

У чла ну 18. у ста ву 2. број: “15” за мје њу је се бро јем:
“30”.

Члан 6.

У чла ну 20. у ста ву 1. ри је чи: “и до ста вља га Ми ни -
стар ству” бри шу се.

Став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Овла шће на ин сти ту ци ја ду жна је да во ди еви ден -
ци ју о оба вље ној струч ној кон тро ли из ста ва 1. овог чла на
и до ста вља је Ми ни стар ству.”.

Члан 7.

У чла ну 21. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “ми ни стар” до да -
ју се за пе та и ри је чи: “пу тем овла шће не ин сти ту ци је”.

Члан 8.

У чла ну 22. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Тро шко ве за упис у Ре ги стар про из во ђа ча, за под -
но ше ње при ја ве за вр ше ње струч не кон тро ле над про из -
вод њом сад ног ма те ри ја ла и за из да ва ње цер ти фи ка та из
чла на 21. став 1. овог за ко на сно си про из во ђач.”.

Члан 9.

Члан 26. ми је ња се и гла си:

“(1) Про ме том сад ног ма те ри ја ла мо гу се ба ви ти при -
вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет ник, ако на
сва ком про дај ном мје сту има ју у рад ном од но су на нео д ре ђе -
но ври је ме за по сле ног ди пло ми ра ног ин же ње ра по љо при -
вре де смјер во ћар ско-ви но гра дар ски, хор ти кул ту ре, за шти те
би ља, оп шти или не ки дру ги смјер биљ не про из вод ње.

(2) По сло ве про ме та сад ног ма те ри ја ла у ма ло про да ји
мо же вр ши ти ли це са за вр ше ном ви шом или сред њом
струч ном спре мом по љо при вред не стру ке.”.

Члан 10.

У чла ну 27. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “или оп штег
смје ра” до да ју се за пе та и ри је чи: “или не ког дру гог смје -
ра биљ не про из вод ње”.

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

“(3) Ми ни стар до но си рје ше ње ко јим да је са гла сност
за до зво лу за увоз сад ног ма те ри ја ла из ста ва 2. овог чла -
на.”.
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Члан 11.

По сли је чла на 27. до да ју се но ви чл. 27а. и 27б., ко ји
гла се:

“Члан 27а.

(1) Сад ни ма те ри јал ко ји се про из во ди, уво зи и ста вља
у про мет на те ри то ри ји Ре пу бли ке, под ли је же пост кон -
трол ном ис пи ти ва њу.

(2) Пост кон трол ним ис пи ти ва њем сад ног ма те ри ја ла
утвр ђу ју се иден ти тет и чи сто ћа сор те или вр сте и здрав -
стве но ста ње.

(3) Пост кон трол но ис пи ти ва ње об у хва та од ре ђе ни про -
це нат узо ра ка сад ног ма те ри ја ла узе тих у скла ду са про пи -
са ним ме то да ма у то ку кон тро ле про из вод ње или у то ку
ин спек циј ског над зо ра сад ног ма те ри ја ла.

(4) Пост кон трол но ис пи ти ва ње сад ног ма те ри ја ла из
ста ва 1. овог чла на Ми ни стар ство по вје ра ва овла шће ној
ин сти ту ци ји из чла на 17. овог за ко на.

Члан 27б.

(1) Тро шко ве пост кон трол ног ис пи ти ва ња сад ног ма те -
ри ја ла сно си при вред но дру штво, од но сно дру го прав но
ли це или пред у зет ник од ко га је узет узо рак сад ног ма те ри -
ја ла.

(2) Тро шко ви из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се у скла -
ду са про пи сом из обла сти ад ми ни стра тив них так си и
накна да.”.

Члан 12.

У чла ну 63. у ста ву 1. у тач ки ж) бри ше се ри јеч: “и” и
до да је се за пе та.

У тач ки з) до да је се ри јеч: “и”, а по сли је тач ке з) до да -
је се но ва тач ка и), ко ја гла си:

“и) за про из вод њу сад ног ма те ри ја ла не ко ри сти ре про -
дук ци о ни сад ни ма те ри јал од ода бра них и ума ти че них ста -
ба ла, жбу но ва, ве ге та тив них под ло га и за сад сор ти во ћа ка,
ви но ве ло зе, хме ља и укра сних би ља ка ко је ни су упи са не у
Ре ги стар сор ти (члан 6)”.

Члан 13.

У чла ну 66. тач ка г) ми је ња се и гла си:

“г) пра вил ник о вр ше њу струч не кон тро ле над про из -
вод њом сад ног ма те ри ја ла (члан 16. став 4)”.

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

“д) пра вил ник о усло ви ма ко је тре ба да ис пу ни овла -
шће на ин сти ту ци ја за вр ше ње по сло ва кон тро ле сад ног ма -
те ри ја ла (члан 17. став 5)”.

До са да шње т. д), ђ), е), ж) и з) по ста ју т. ђ), е), ж), з) и и).

Члан 14.

У чла ну 68. ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју: “пет “.

Члан 15.

По сли је чла на 69. до да је се но ви члан 69а., ко ји гла си:

“Члан 69а.

(1) Ре ги стар сор ти ус по ста ви ће се три мје се ца од да на
сту па ња за ко на на сна гу.

(2) Ми ни стар ство ће до ни је ти рје ше ње за фор ми ра ње
ко ми си је за при зна ње сор ти у ро ку од мје сец да на од да на
сту па ња за ко на на сна гу.

(3) Са гла сност на до зво лу за увоз сад ног ма те ри ја ла из -
да је се до ус по ста вља ња ре ги стра уво зни ка, а на кон то га
са гла сност се из да је ис кљу чи во за сад ни ма те ри јал сор ти
ко је ни су упи са не у Ре ги стар сор ти.”.

Члан 16.

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

Број: 01-1713/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2048

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

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ 

МАТЕРИЈА

Про гла ша вам За кон о из мје нама и допунама Закона о
превозу опасних материја, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној
3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра
2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје -
нама и допунама Закона о превозу опасних материја ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту -
тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3055/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 

О ПРЕ ВО ЗУ ОПА СНИХ МА ТЕ РИ ЈА

Члан 1.

У За ко ну о пре во зу опа сних ма те ри ја (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 1/08) у чла ну 1. став 2. бри -
ше се.

Члан 2.

По сли је чла на 1. до да је се но ви члан 1а., ко ји гла си:

“Члан 1а.

(1) На пре воз опа сних ма те ри ја у друм ском са о бра ћа ју
при мје њу је се Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном друм -
ском пре во зу опа сних ма те ри ја (Еuropean Аgrееmеnt
cоncering the In ter na ti o nal Cаrriаgе оf Dаngеrоus Gооds by
Road-АDR), Же не ва, сеп тем бар 1957. го ди не, укљу чу ју ћи
и анекс А и Б, те из мје не и до пу не (у да љем тек сту: АДР).

(2) На пре воз опа сних ма те ри ја у же ље знич ком са о бра -
ћа ју при мје њу је се Кон вен ци ја о ме ђу на род ном же ље знич -
ком пре во зу (Con ven tion cоncering the Intеrnаtiоnаl Cаrriаgе
by Rаil - CОТIF), укљу чу ју ћи и При лог Ц - Пра вил ник о
ме ђу на род ном же ље знич ком пре во зу опа сних ма те ри ја
(Rеgulation cоncеrning thе Internаtiоnаl Cаrriаgе оf
Dаngеrоus Gооds by Rаil - RID), те из мје не и до пу не (у да -
љем тек сту: РИД).

(3) На пре воз опа сних ма те ри ја уну тра шњим плов ним
пу те ви ма при мје њу је се Европ ски спо ра зум о ме ђу на род -
ном пре во зу опа сних ма те ри ја уну тра шњим плов ним пу те -
ви ма (Еurоpеаn Аgrееmеnt Cоncеrning thе Intеrnаtiоnаl
Cаrriаgе оf Dаngеrоus Gооds by Inlаnd Wаtеrwаys - АDN),
Же не ва, мај 2000. го ди не, укљу чу ју ћи од го ва ра ју ће анек се,
те из мје не и до пу не (у да љем тек сту: АДН).

(4) На пре воз опа сних ма те ри ја ва зду шним пу тем при -
мје њу ју се Анекс 18. Кон вен ци је о ме ђу на род ном ци вил -
ном ва зду хо плов ству (Cоnvеntiоn оn Intеrnаtiоnаl Ci vil
Аviаtiоn) и Тех нич ке ин струк ци је Ме ђу на род не ор га ни за -
ци је за ци вил но ва зду хо плов ство за без бје дан тран спорт
опа сних ма те ри ја ва зду хом (Intеrnаtiоnаl Ci vil Аviаtiоn
Оrgаnisаtiоn - ICАО Теchnicаl Instructiоns fоr thе Sаfе
Тrаnspоrt оf Dаngеrоus Gооds by Аir), те из мје не и до пу не.

(5) На пре воз опа сних ма те ри ја у по штан ском са о бра -
ћа ју при мје њу ју се про пи си Свјет ског по штан ског са ве за
(Uni ver sal Pоstаl Union).”.

Члан 3.

У чла ну 2. у ста ву 1. у тач ки г) по сли је ри је чи: “ма те -
ри је” до да ју се за пе та и ри је чи: “са мо ре ак тив не ма те ри је и
де сен зи ти зо ва не екс пло зив не чвр сте ма те ри је”.
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У тач ки з) ри јеч: “отро ви” за мје њу је се ри је чи ма: “ток -
сич не ма те ри је”, као и у ци је лом тек сту за ко на у од го ва ра -
ју ћем па де жу.

Члан 4.

У чла ну 4. у ста ву 6. ри је чи: “ди рек ти ва ма Европ ске
уни је” за мје њу ју се ри је чи ма: “од ред ба ма АДР-а”, а ри јеч:
“Ин спек то ра та” за мје њу је се ри је чи ма: “Ре пу блич ке упра -
ве за ин спек циј ске по сло ве (у да љем тек сту: Ин спек то -
рат)”.

Члан 5.

У чла ну 7. у ста ву 5. ри јеч: “над ле жном” бри ше се, а
по сли је ри је чи: “ко ми си јом” до да ју се ри је чи: “Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва” и за пе та.

Став 6. ми је ња се и гла си:

(6) “Под пој мом над ле жни ор ган из ста ва 4. овог чла на
под ра зу ми је ва се Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, за
опа сне ма те ри је кла се 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8. и 9, из
чла на 2. став 1. За ко на, а Ми ни стар ство здра вља и со ци јал -
не за шти те, за опа сне ма те ри је кла се 6.1 и 6.2.”.

Члан 6.

У чла ну 12. став 8. бри ше се.

У ст. 10. и 11. ри је чи: “ст. 8. и 9.” за мје њу ју се ри је чи -
ма: “ста ва 8.” у од го ва ра ју ћем па де жу.

До са да шњи ст. 9, 10. и 11. по ста ју ст. 8, 9. и 10.

Члан 7.

Члан 20. ми је ња се и гла си:

“На же ље знич ким ста ни ца ма, у лу ка ма и при ста ни -
шти ма на ко ји ма се уто ва ра ју или ис то ва ра ју опа сне ма те -
ри је Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ве за, у са гла сно сти са Ми -
ни стар ством уну тра шњих по сло ва, за опа сне ма те ри је кла -
се 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8. и 9, а са Ми ни стар ством
здра вља и со ци јал не за шти те, за опа сне ма те ри је кла се 6.1,
и 6.2, од ре ђу је по себ но мје сто на ко ме се уто ва ра ју и ис то -
ва ра ју те ма те ри је.”.

Члан 8.

У чла ну 24. ри је чи: “Уре ђа ји мо ра ју би ти ис прав ни и
одр жа ва ни у скла ду са од ред ба ма уго во ра из чла на 1. овог
за ко на.” бри шу се.

По сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2., ко ји гла си:

“(2) Уре ђа ји из ста ва 1. овог чла на мо ра ју се одр жа ва ти
у скла ду са про пи са ним тех нич ким нор ма ти ви ма и оба ве -
зним стан дар ди ма, тех нич ком до ку мен та ци јом и упут ством
про из во ђа ча, о че му мо ра по сто ја ти до ку мен та ци ја.”.

Члан 9.

У чла ну 28. у ста ву 1. ри је чи: “став 11.” за мје њу ју се
ри је чи ма: “став 5.”.

Члан 10.

У чла ну 30. у ста ву 1. ри је чи: “при вре ме но или трај но”
бри шу се.

Члан 11.

У чла ну 33. ри је чи: “Ре пу блич ку упра ву за ин спек циј -
ске по сло ве (у да љем тек сту: Ин спек то рат)” за мје њу ју се
ри јеч ју: “Ин спек то рат”.

Члан 12.

У чла ну 43. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4., ко -
ји гла си:

“(4) Одо бре ње за пре воз екс пло зив них ма те ри ја мо ра
се на ла зи ти уз по шиљ ку екс пло зи ва све до до ла ска на од -
ре ди ште.”.

Члан 13.

У чла ну 44. у ста ву 1. у тач ки а) по сли је ри је чи: “име”
до да је се за пе та, ри јеч: “и” бри ше се, а по сли је ри је чи:
“адре су” до да ју се ри је чи: “и број те ле фо на”.

У тач ки д) по сли је ри је чи: “пра ти о ца” до да ју се ри је чи:
“и број те ле фо на”.

У тач ки ј) по сли је ри је чи: “гра ни це)” тач ка се за мје њу -
је за пе том и до да ју но ве т. к), л) и м), ко је гла се:

“к) по дат ке да екс пло зив за до во ља ва усло ве ста вља ња
у про мет на тр жи ште, у скла ду са За ко ном о про ме ту
експло зив них ма те ри ја и за па љи вих теч но сти и га со ва
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 78/11),

л) одо бре ње за на бав ку екс пло зив них ма те ри ја и

м) број АДР цер ти фи ка та за во за ча и во зи ло и рок ва -
же ња”.

Члан 14.

У чла ну 45. у ста ву 1. ри је чи: “став 2.” за мје њу ју се ри -
је чи ма: “ст. 2. и 3.”, а по сли је ри је чи: “пра вац” до да ју се
ри је чи: “и ври је ме”.

Члан 15.

По сли је чла на 48. до да је се но ви члан 48а., ко ји гла си:

“Члан 48а.

У слу ча ју озбиљ них при јет њи или на па да на јав ну без -
бјед ност због по сје до ва ња или упо тре бе екс пло зив них ма -
те ри ја, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва мо же пред у зе -
ти све по треб не мје ре у обла сти пре во за екс пло зив них ма -
те ри ја да би се спри је чи ло та кво по сје до ва ње или упо тре -
ба.”.

Члан 16.

У чла ну 52. став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Ако се за па љи ве теч но сти пре во зе у ме тал ним ба -
чва ма или ме тал ним бо ца ма, те ба чве или бо це мо ра ју би -
ти из ра ђе не пре ма стан дар ди ма на ве де ним у ме ђу на род -
ним АДР про пи си ма и про пи си ма Ре пу бли ке Срп ске.”.

Члан 17.

У чла ну 53. ст. 1. и 2. ми је ња ју се и гла се:

“(1) За пре воз ток сич них ма те ри ја пре ко гра ни це Бо сне
и Хер це го ви не и те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске, ко је ни су
упи са не у Ин те грал ни ин вен тар хе ми ка ли ја, у скла ду са
За ко ном о хе ми ка ли ја ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 25/09), по треб но је одо бре ње ко је из да је Ми -
ни стар ство здра вља и со ци јал не за шти те уз са гла сност
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у сје ди шту.

(2) Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на не из да је се ако је
ток сич на ма те ри ја упи са на у Ин те грал ни ин вен тар хе ми ка -
ли ја у скла ду са За ко ном о хе ми ка ли ја ма.”.

Члан 18.

Члан 54. ми је ња се и гла си:

“(1) За пре воз ток сич них ма те ри ја у уну тра шњем са о -
бра ћа ју по треб но је одо бре ње.

(2) Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на из да је над ле жна
ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства уну тра шњих по -
сло ва, пре ма мје сту ода кле се ток сич на ма те ри ја упу ћу је.

(3) Одо бре ње из ста ва 1. овог чла на не из да је се ако
ток сич на ма те ри ја ни је упи са на у Ин те грал ни ин вен тар хе -
ми ка ли ја.

(4) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва из ста ва 2. овог чла на мо же, по по -
тре би, да на ре ди пред у зи ма ње и по себ них мје ра без бјед но -
сти при пре во зу од ре ђе не ток сич не ма те ри је, као што су
пра вац кре та ња, прат ња по ши ља о ца или пре во зни ка или
прат ња по ли ци је.

(5) Тро шко ве по себ них мје ра без бјед но сти из ста ва 4.
овог чла на у уну тра шњем са о бра ћа ју сно си по ши ља лац
ток сич них ма те ри ја.”.

Члан 19.

Члан 55. ми је ња се и гла си:

“(1) За хтјев за из да ва ње одо бре ња из чла на 53. овог за -
ко на под но си по ши ља лац или при ма лац ток сич них ма те -
ри ја.

(2) За хтјев из ста ва 1. овог чла на под но си се у два при -
мјер ка, а за хтјев са др жи:
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а) спе ци фи ка ци ју ток сич них ма те ри ја, ко ја са др жи
сље де ће по дат ке:

1) иден ти тет прав ног ли ца ко је уво зи ток сич ну ма те ри -
ју и

2) иден ти тет ток сич не ма те ри је (за шти ће ни на зив, на -
зив ток сич не ма те ри је по IUPAC но мен кла ту ри, EC број,
CAS број, кла си фи ка ци ју и оби ље жа ва ње ток сич не ма те -
ри је, ко ли чи ну, на чин па ко ва ња);

б) БТЛ;

в) из ја ву о на мје ни са спи ском крај њих ко ри сни ка;

г) гра нич ни пре лаз по шиљ ке са на ве де ним прав цем
кре та ња до скла ди шта ток сич не ма те ри је;

д) фо то ко пи ју фак ту ре;

ђ) АДР цер ти фи кат за во зи ло ко јим се вр ши увоз, из -
воз, про воз и пре воз ток сич не ма те ри је;

е) АДР цер ти фи кат за ли це ко је упра вља мо тор ним во -
зи лом ко јим се про во зи ток сич на ма те ри ја и

ж) до каз о упла ти на кна де за из да ва ње одо бре ња.

(3) Зна че ње скра ће ни ца упо три је бље них у ста ву 2. овог
чла на про пи са но је За ко ном о хе ми ка ли ја ма.”.

Члан 20.

Члан 56. ми је ња се и гла си:

“(1) За хтјев за из да ва ње одо бре ња из чла на 54. овог за -
ко на под но си по ши ља лац или при ма лац ток сич них ма те -
ри ја.

(2) За хтјев из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) спе ци фи ка ци ју ток сич них ма те ри ја, ко ја са др жи
сље де ће по дат ке:

1) иден ти тет прав ног ли ца ко је на ба вља ток сич ну ма те -
ри ју и

2) иден ти тет ток сич не ма те ри је (за шти ће ни на зив, на -
зив ток сич не ма те ри је по IUPAC но мен кла ту ри, EC број,
CAS број, кла си фи ка ци ју и оби ље жа ва ње ток сич не ма те -
ри је, ко ли чи ну, на чин па ко ва ња);

б) из ја ву о на мје ни;

в) тра су кре та ња до скла ди шта ток сич не ма те ри је;

г) АДР цер ти фи кат за во зи ло ко јим се вр ши пре воз ток -
сич не ма те ри је;

д) АДР цер ти фи кат за ли це ко је упра вља мо тор ним во -
зи лом ко јим се про во зи ток сич на ма те ри ја и

ђ) до каз о упла ти на кна де за из да ва ње одо бре ња.”.

Члан 21.

Чл. 61, 62. и 63. бри шу се.

Члан 22.

У чла ну 72. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4., ко -
ји гла си:

“(4) Од ред бе за пар ки ра ње про пи са не у ста ву 2. т. б) и
в) овог чла на при мје њу ју се до од ре ђи ва ња пар ки ра ли шта
за АДР во зи ла.”.

Члан 23.

У чла ну 73. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко -
ји гла си:

“(3) О не зго ди или уде су из ста ва 1. овог чла на, са вјет -
ник за без бјед ност оба ве зан је да са чи ни из вје штај у фор -
ми про пи са ној АДР про пи си ма.”.

Члан 24.

У чла ну 74. у ста ву 3. број: “1.” за мје њу је се бро јем:
“2.”.

Став 4. ми је ња се и гла си:

“(4) Ра ди о ак тив не ма те ри је мо гу да се пре во зе и пре во -
зним сред стви ма из ста ва 5. овог чла на.”.

У ста ву 6. број: “6.” за мје њу је се бро јем: “5.”.

У ста ву 7. ри је чи: “ста ва 6. овог чла на” за мје њу ју се
ри је чи ма: “ста ва 5. овог чла на, а у ве зи са ста вом 6. овог
чла на”.

У ста ву 8. број: “8.” за мје њу је се бро јем: “7.”.

У ста ву 9. број: “9.” за мје њу је се бро јем: “8.”, а ри је чи:
“ен гле ском, ње мач ком, фран цу ском је зи ку или дру гим је -
зи ци ма” за мје њу ју се ри је чи ма: “јед ном од стра них је зи ка,
и то ен гле ском или ње мач ком или фран цу ском је зи ку”.

У ста ву 10. број: “9.” за мје њу је се са бро јем: “8.”.

У ста ву 11. број: “8.” за мје њу је се бро јем: “7.”.

Члан 25.

У чла ну 79. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “точ ко ве” до да ју
се ри је чи: “чи ји је раз мак ве ћи од два ме тра”.

Члан 26.

У чла ну 97. у ста ву 2. број: “7” и за пе та бри шу се.

Члан 27.

У ци је лом тек сту за ко на ри јеч: “пред у зе ће” за мје њу је
се ри је чи ма: “при вред но дру штво” у од го ва ра ју ћем па де -
жу.

Члан 28.

У чла ну 98. у ста ву 2. у тач ки з) ри је чи: “и члан 55. став
1.” и т. љ) и м) бри шу се.

До са да шње т. н), њ), о), п), р), с) и т) по ста ју т. љ), м),
н), њ), о), п) и р).

По сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4., ко ји гла си:

“(4) За пре кр шај из ста ва 2. тач ка б) овог чла на из ри че
се за штит на мје ра од у зи ма ња екс пло зив них ма те ри ја.”.

Члан 29.

У чла ну 99. у ста ву 1. у тач ки б) по сли је ри је чи: “кла -
су опа сне ма те ри је” бри ше се за пе та и до да је ри јеч: “или”.

Члан 30.

У чла ну 100. у ста ву 1. по сли је тач ке ж) до да је се тач -
ка з), ко ја гла си:

“з) ако по сту па су прот но од ред ба ма чла на 47. ст. 1, 3. и
4.”.

До са да шње т. з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о) и п) по -
ста ју т. и), ј), к), л), љ) м), н), њ) о), п) и р).

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

“(3) За пре кр шај из ста ва 1. тач ка з) овог чла на из ри че
се за штит на мје ра од у зи ма ња екс пло зив них ма те ри ја.”.

Члан 31.

У чла ну 106. у ста ву 2. број: “11.” за мје њу је се бро јем:
“10.”.

У ста ву 3. ри је чи: “1. ја ну а ра 2010. го ди не” за мје њу ју
се ри је чи ма: “1. ја ну а ра 2014. го ди не”.

Члан 32.

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

Број: 01-1712/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2049

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
након разматрања Извјештаја о пословању Инвестиционо-
развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова
за 2010. годину, са извјештајем независног спољног
ревизора, Народна скупштина Републике Српске, на
Дванаестој сједници, одржаној 16. новембра 2011. године,
донијела је с љ е д е ћ и

З А К Љ У Ч А К
1. Народна скупштина Републике Српске усваја

Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке
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Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2010.
годину, са извјештајем независног спољног ревизора.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1799/11 Предсједник
16. новембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2050

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
након разматрања Информације о реализацији Програма
потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у
Републици Српској за 2010. годину и пресјек стања са 30.
септембром 2011. године, Народна скупштина Републике
Српске, на Дванаестој сједници, одржаној 16. новембра
2011. године, донијела је  с љ е д е ћ и

З А К Љ У Ч А К
1. Народна скупштина Републике Српске усваја

Информацију о реализацији Програма потпуног стамбеног
збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида од I до IV категорије у Републици Српској за
2010. годину и пресјек стања са 30. септембром 2011.
године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1800/11 Предсједник
16. новембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2051

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
након разматрања Информације о реализацији Програма
потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у
Републици Српској за 2010. годину и пресјек стања са 30.
септембром 2011. године, Народна скупштина Републике
Српске, на Дванаестој сједници, одржаној 16. новембра
2011. године, донијела је  с љ е д е ћ и

З А К Љ У Ч А К
1. Народна скупштина Републике Српске задужује

Владу Републике Српске да, на позицији Министарство
рада и борачко- инвалидске заштите, обезбиједи буџетска
средства за реализацију Програма потпуног стамбеног
збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида од I до IV категорије у Републици Српској, до
коначног збрињавања преосталих корисника.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1801/11 Предсједник
16. новембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2052

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Ин фор ма ци је о јав но-при ват ном парт нер -
ству, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Два на е стој
сјед ни ци, одр жа ној 16. но вем бра 2011. го ди не, до ни је ла је
с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Ин -

фор ма ци ју о јав но-при ват ном парт нер ству.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1802/11 Предсједник
16. новембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2053

На осно ву чла на 36. став 2. За ко на о за шти ти при ро де
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 113/08), чла -
на 22. али не ја 12. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05)
и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 10. новембра 2011. го -
ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ЗА ШТИ ТИ СПО МЕ НИ КА ПРИ РО ДЕ 

“ПЕ ЋИ НА OРЛОВАЧА”

I

Пе ћи на Ор ло ва ча ста вља се под за шти ту као Спо ме ник
при ро де (у да љем тек сту: Спо ме ник при ро де “Пе ћи на Ор -
ло ва ча”).

II

Спо ме ник при ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” на ла зи се у се -
лу Сум бу ло вац, за се лак До ње Си ње во, бр до Ор ло ва ча, оп -
шти на Па ле, а об у хва та по вр ши ну од 27.015 хек та ра.

III

На за шти ће ној по вр ши ни Спо ме ника при ро де “Пе ћи на
Ор ло ва ча” уста но вља ва се ре жим за шти те II сте пе на.

Ре жим за шти те II сте пе на об у хва та ка та стар ске че сти -
це бр. 640/1 и 640/2 и дио ка та стар ске че сти це број 641/2,
уцр тан на ко пи ји ка та стар ског пла на, по вр ши не 27,015
хек та ра.

На за шти ће ној по вр ши ни Спо ме ни ка при ро де “Пе ћи на
Ор ло ва ча” у окви ру ре жи ма за шти те II сте пе на за бра њу је
се, у скла ду са чла ном 41. став 1. тач ка е) За ко на о за шти -
ти при ро де:

- ин ду стриј ска екс пло а та ци ја ми не рал них и не ми не -
рал них си ро ви на на ци је лом под руч ју, осим ако је ри јеч о
стра те шким си ро ви на ма, при че му од лу ку до но си над ле -
жни др жав ни ор ган у скла ду са За ко ном о ру дар ству,

- при мар на пре ра да и прет кон цен тра ци ја си ро ви на,
осим у слу ча ју стра те шког ин те ре са, при че му се утвр ђу ју
по себ ни усло ви за шти те жи вот не сре ди не,

- де по но ва ње при мар них и се кун дар них ја ло ви на, ко -
му нал ног, ин ду стриј ског и дру гог от па да и ви шко ва зе мље
са от ко па на за шти ће ном под руч ју,

- из град ња ин ду стриј ских, ин фра струк тур них, при -
вред них, хи дро тех нич ких и дру гих обје ка та чи ји рад и по -
сто ја ње мо гу да иза зо ву не по вољ не про мје не ква ли те та зе -
мљи шта, во да, ва зду ха, жи вог сви је та, ље по те пред је ла,
кул тур них до ба ра и њи хо ве око ли не,

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

- град ња стам бе них, еко ном ских по моћ них обје ка та,
по љо при вред них до ма ћин ста ва и ви кенд-обје ка та, из ван
гра ђе вин ских под руч ја утвр ђе них по себ ним план ским и
ур ба ни стич ким до ку мен ти ма, од но сно град ња обје ка та по -
љо при вред них до ма ћин ста ва из ван по сто је ћих гра ђе вин -
ских пар це ла до до но ше ња тих до ку ме на та,

- про си је ца ње би ло ко је но ве са о бра ћај ни це, уко ли ко
ни је утвр ђе на ва же ћим про стор ним или ур ба ни стич ким
пла ном или гран ским осно вима ко је су уса гла ше не са ре -
жи ми ма и мје ра ма за шти те под руч ја,
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- узи ма ње фо си ло но сних ма те ри ја ла са ге о ло шких
про фи ла,

- сва ка про мје на по сто је ће мор фо ло ги је те ре на и во до -
то ка, пре во ђе ње во да јед ног во до то ка у дру ги во до ток и из -
мје на хи дро ди на мич них ка рак те ри сти ка и ре жи ма во до то -
ка без са гла сно сти над ле жних ин сти ту ци ја,

- из во ђе ње хи дро ге о ло шких ра до ва без са гла сно сти Ре -
пу блич ког за во да за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при -
род ног на сље ђа и ти је ла ко је је од го вор но за упра вља ње за -
шти ће ним под руч јем,

- кап ти ра ње из во ра, из град ња хи дро тех нич ких обје ка та
(аку му ла ци ја, бра на и дру го), укљу чу ју ћи и ре гу ла ци ју во -
до то ка,

- сва ко пре гра ђи ва ње во до то ка и из град ња но вих риб -
ња ка,

- фор ми ра ње де по ни ја би ло ког от па да,

- фор ми ра ње мр ци ни шта на под руч ју отво ре ног кар ста,

- скла ди ште ње, де по но ва ње и ба ца ње ко му нал ног от -
па да и от пад них ма те ри ја ла свих вр ста ван мје ста од ре ђе -
них за ту на мје ну, као и не ре гу ли са но фор ми ра ње мр ци ни -
шта и од ла га ње стај ског ђу бри ва,

- ру ко ва ње отров ним хе миј ским ма те ри ја ма, нафт ним
де ри ва ти ма и дру гим опа сним ма те ри ја ма,

- уни шта ва ње шум ских ком плек са и њи хо во усит ња ва -
ње,

- чи ста сје ча у при род ним са сто ји на ма и кр че ње шу ма,
кре са ње ли сни ка и пре ко мјер но ко ри шће ње дрв не ма се у
од но су на ци ље ве и прин ци пе га здо ва ња шу ма ма,

- кр че ње шу ма и оба вља ње дру гих рад њи на мје сти ма
и на на чин ко ји мо гу да иза зо ву про це се ја ке и екс тен зив -
не вод не еро зи је и не по вољ не про мје не пред је ла,

- пре о ра ва ње при род них ли ва да и па шња ка,

- сад ња, за си ја ва ње и на се ља ва ње вр ста би ља ка стра -
них за при род ни жи ви сви јет овог под руч ја, осим за по тре -
бе спре ча ва ња еро зи је и кли зи шта,

- са ку пља ње и ко ри шће ње свих за шти ће них ди вљих
биљ них и жи во тињ ских вр ста,

- са ку пља ње и ста вља ње у про мет вр ста из На ред бе о
кон тро ли про ме та и ко ри шће ња,

- уни шта ва ње ди вљих вр ста би ља ка и жи во ти ња за -
шти ће них као при род не ри јет ко сти или дру гих за кон ски
ре гу ли са них ка те го ри ја и

- на се ља ва ње вр ста жи во ти ња стра них за при род ни жи -
ви сви јет овог под руч ја, у сло бод ном про сто ру.

На за шти ће ној по вр ши ни Спо ме ни ка при ро де “Пе ћи на
Ор ло ва ча” у окви ру ре жи ма за шти те II сте пе на до зво ље но
је:

- вр ши ти на уч на ис тра жи ва ња,

- вр ши ти по љо при вред ну про из вод њу до ма ћин ста ва у
ин ди ви ду ал ном ре жи му,

- по ди за ти аутох то не са сто ји не ли шћа ра на по вр ши на -
ма под ши ка ра ма и ши бља ци ма, ако су усло ви по вољ ни, уз
очу ва ње по сто је ће аутох то не ве ге та ци је,

- гра ди ти но ве објек те и из во ди ти ра до ве ко ји су у
функ ци ји пре зен та ци је и за шти те за шти ће ног при род ног
до бра, а ко ји су име но ва ни овим ела бо ра том - уре ђе ње са -
о бра ћај ни ца, при хват них по вр ши на и дру го или од го ва ра -
ју ћим план ским ак том Спо ме ни ка при ро де,

- за др жа ва ње по сто је ћих тра са са о бра ћај ни ца, а мо же
се пред ви дје ти и ас фал ти ра ње ис кљу чи во оних са о бра ћај -
ни ца ко је ће во ди ти до пла ни ра ног пар кин га да би се омо -
гу ћи ло по ве зи ва ње на се ља и по сто је ће ло ка ци је по себ не
на мје не,

- за др жа ва ње елек тро мре же под руч ја на по сто је ћим
прав ци ма док се не стек ну усло ви за ње ну ре кон струк ци ју
у ци је ло сти или ди је ло ви ма, уз оба ве зно ка бли ра ње,

- при кљу чи ва ње но вих обје ка та уз оба ве зно ка бли ра ње
на мје сти ма гдје се на ру ша ва ам би јен тал на цје ли на,

- да се пла но ви ма обез би је ди ра ци о на ли за ци ја елек тро -
мре же под руч ја и спро во ђе ње ка бло ва дуж са о бра ћај ни ца,

- јав но освје тље ње на ур ба ни зо ва ним по вр ши на ма ко је
мо же има ти ис кљу чи во пеј за жни ка рак тер уз упо тре бу од -
го ва ра ју ћих свје тло сних ти је ла и

- ин ди ви ду ал но во до снаб ди је ва ње обје ка та из бу на ра, с
тим што ће се од го ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла но ви ма
омо гу ћи ти за јед нич ко во до снаб ди је ва ње за по је ди не гру -
па ци је обје ка та, а пре ма по себ ним тех нич ким усло ви ма.

IV

Спо ме ни ком при ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” упра вља Оп -
шти на Па ле (у да љем тек сту: Упра вљач), ко ја мо же по ме -
ну то при род но до бро да ти на упра вља ње дру гом прав ном
ли цу.

V

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

Про грам упра вља ња са др жи: пла ни ра не ак тив но сти за
ре а ли за ци ју ци ље ва упра вља ња про пи са них За ко ном о за -
шти ти при ро де и мје ра упра вља ња про пи са них овом од лу -
ком, те ак тив но сти за уре ђе ње и опре ма ње Спо ме ни ка при -
ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” са ди на ми ком ре а ли за ци је ак тив -
но сти.

VI

Упра вљач у оба вља њу по сло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” обез бје ђу је спро во ђе ње
про пи са них ре жи ма за шти те и очу ва ња при род ног до бра,
при пре ма и до но си Про грам упра вља ња, ко ји се до но си на
пе ри од од пет го ди на, уз прет ход но при ба вље но ми шље ње
Ре пу блич ког за во да за за шти ту кул тур но-исто риј ског и
при род ног на сље ђа (у да љем тек сту: За вод) и са гла сност
Ми ни стар ства над ле жног за за шти ту жи вот не сре ди не (у
да љем тек сту: Ми ни стар ство).

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

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

VII

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

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

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

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

VI II

Упра вљач у оба вља њу по сло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” обез бје ђу је оби ље жа ва ње
овог спо ме ни ка при ро де, по дје лу ка та стар ских че сти ца
пре ма утвр ђе ној зо ни за шти те и до но си пра ви ла уну тра -
шњег ре да ра ди ефи ка сни је за шти те овог спо ме ни ка при -
ро де уз прет ход но при ба вље но ми шље ње За во да и са гла -
сност Ми ни стар ства.

Пра ви ли ма из под тач ке 1. овe тач ке утвр ђу ју се пра ви -
ла за спро во ђе ње ре жи ма за шти те и раз во ја, и то: по ста -
вља ње ин фор ма тив них и дру гих озна ка, мје ре за шти те
при ли ком оба вља ња на уч них ис тра жи ва ња и из во ђе ња ис -
тра жних ра до ва, усло ви за оба вља ње до зво ље них дје лат -
но сти и по себ не мје ре и огра ни че ња у спро во ђе њу ре жи ма
за шти те.
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Пра ви ла из под тач ке 1. ове тач ке и дру ге нео п ход не ин -
фор ма ци је за спро во ђе ње ре жи ма за шти те Упра вљач јав но
огла ша ва, на на чин да бу ду до ступ на ко ри сни ци ма и по сје -
ти о ци ма.

IX

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

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

X

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

XI

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

XII

На осно ву ове од лу ке над ле жни основ ни суд - зе мљи -
шно-књи жна кан це ла ри ја ће на не по крет но сти ма из чла на
III ове од лу ке из вр ши ти за би ље жбу у зе мљи шним књи га ма.

XI II

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

Број: 04/1-012-2-2550/11 Предсједник
10. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2054

На осно ву чла на 13. став 3. За ко на о сред њем обра зо ва -
њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08 и 106/09), чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08 и 11/09) и чл. 3. и 12. За ко на о си сте му јав них слу -
жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 3. новембра 2011.
го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УСКЛА ЂИ ВА ЊУ АК ТА О ОСНИ ВА ЊУ ЈАВ НЕ 
УСТА НО ВЕ СРЕД ЊО ШКОЛ СКИ ЦЕН ТАР 

“ЛА ЗАР ЂУ КИЋ” РИБ НИК

I

Овом од лу ком вр ши се ускла ђи ва ње осни вач ког ак та
Јав не уста но ве Сред њо школ ски цен тар “Ла зар Ђу кић”
Риб ник са За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу, За -
ко ном о си сте му јав них слу жби и За ко ном о кла си фи ка ци -
ји дје лат но сти и ре ги стру по слов них су бје ка та по дје лат -
но сти ма у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 74/10).

II

Осни вач Јав не уста но ве Сред њо школ ски цен тар “Ла -
зар Ђу кић” Риб ник је Ре пу бли ка Срп ска.

III

На зив шко ле је Јав на уста но ва Сред њо школ ски цен тар
“Ла зар Ђу кић” Риб ник, а скра ће ни на зив Уста но ве - ЈУ
Сред њо школ ски цен тар “Ла зар Ђу кић” Риб ник (у да љем
тек сту: шко ла), са сје ди штем у Ули ци Ра де Јо ва ни ћа бб,
Риб ник.

IV

Шко ла је јав на уста но ва ко ја оба вља дје лат ност од оп -
штег дру штве ног ин те ре са и има свој ство прав ног ли ца,
ко је сти че упи сом у суд ски ре ги стар код над ле жног су да.

V

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

VI

Дје лат ности шко ле су:

85.31 - оп ште сред ње обра зо ва ње и

85.32 - тех нич ко и струч но сред ње обра зо ва ње.

У окви ру дје лат но сти под ши фром дје лат но сти 85.32
шко ла оба вља и дје лат ност обра зо ва ња од ра слих.

VII

Сред ства за рад шко ле обез бје ђу ју се из:

1) бу џе та Ре пу бли ке Срп ске,

2) бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и

3) дру гих из во ра.

Нов ча на сред ства за рад шко ле обез бе ђу ју осни вач и је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

VI II

Ор га ни упра вља ња су: Школ ски од бор и ди рек тор шко -
ле.

Школ ски од бор име ну је Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре на пе ри од од че ти ри го ди не.

Школ ски од бор има се дам чла но ва.

IX

Ди рек тор шко ле ру ко во ди шко лом, пред ста вља и за сту -
па шко лу и од го во ран је за за ко ни тост ра да шко ле.

Ди рек то ра шко ле би ра Школ ски од бор, на кон до би ја ња
прет ход не са гла сно сти од ми ни стра про свје те и кул ту ре,
на пе ри од од че ти ри го ди не.

X

Шко ла ће сво ју ор га ни за ци ју и оп ште ак те ускла ди ти
са За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу, За ко ном о
си сте му јав них слу жби, За ко ном о кла си фи ка ци ји дје лат -
но сти и ре ги стру по слов них су бје ка та по дје лат но сти ма у
Ре пу бли ци Срп ској и овом од лу ком у ро ку од 60 да на од да -
на сту па ња на сна гу ове од лу ке и из вр ши ти про мје не упи -
са у суд ском ре ги стру код над ле жног су да.

XI

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

Број: 04/1-012-2-2525/11 Предсједник
3. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2055

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 10. новембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ МИ НИ СТАР СТВУ УПРА ВЕ 
И ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА - ФИ НАН СИ РА ЊЕ ШЕ СТОГ КРУ ГА БИ КОН
ШЕ МЕ, за пе ри од 1. ја ну ар - 30. но вем бар 2011. го ди не

I

Овом од лу ком да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве
и ло кал не са мо у пра ве на План утро шка сред ста ва - фи нан -
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си ра ње Ше стог кру га Би кон ше ме, за пе ри од 1. ја ну ар - 30.
но вем бар 2011. го ди не, у из но су од 10.054,37 КМ.

II

Нов ча на сред ства из тач ке I ове од лу ке ис пла ти ће се са
по зи ци је 415200 - фи нан си ра ње Ше стог кру га Би кон ше ме,
у окви ру Ми ни стар ства упра ве и ло кал не са мо у пра ве (ор -
га ни за ци о ни код 1141001), за пе ри од 1. ја ну ар - 30. но вем -
бар 2011. го ди не, а до зна чи ће се на жи ро ра чун Са ве за оп -
шти на и гра до ва Ре пу бли ке Срп ске.

III

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

IV

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

Број: 04/1-012-2-2556/11 Предсједник
10. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2056

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 10. новембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ МИ НИ СТАР СТВУ УПРА ВЕ 

И ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА - ТЕ КУ ЋИ ГРАН ТО ВИ ФОН ДА ЦИ ЈА МА 

И УДРУ ЖЕ ЊИ МА ГРА ЂА НА, за пе ри од 1. ја ну ар - 

30. но вем бар 2011. го ди не

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141) на План утро шка сред -
ста ва - те ку ћи гран то ви фон да ци ја ма и удру же њи ма гра ђа -
на, за пе ри од 1. ја ну ар - 30. но вем бар 2011. го ди не, и то са
по зи ци је 415200 - те ку ћи гран то ви фон да ци ја ма и удру же -
њи ма гра ђа на, у из но су од 8.325,53 КМ.

II

Нов ча на сред ства из тач ке I ове од лу ке рас по ре ди ће
Ми ни стар ство упра ве и ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са
Пра вил ни ком о кри те ри ју ми ма и по ступ ку за до дје лу нов -
ча не по мо ћи удру же њи ма од јав ног ин те ре са, оста лим
удру же њи ма и фон да ци ја ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 47/11).

III

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

IV

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

Број: 04/1-012-2-2553/11 Предсједник
10. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2057

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 10. новембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ МИ НИ СТАР СТВУ УПРА ВЕ 

И ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА - ТЕ КУ ЋИ ГРАНТ ДРУ ШТВУ ЧЛА НО ВА 

МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ, 

за пе ри од 1. ја ну ар - 30. но вем бар 2011. го ди не

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141) на План утро шка сред -
ста ва - те ку ћи грант Дру штву чла но ва Ма ти це срп ске у Ре -
пу бли ци Срп ској, за пе ри од 1. ја ну ар - 30. но вем бар 2011.
го ди не, и то са по зи ци је 415200 - те ку ћи грант Дру штву
чла но ва Ма ти це срп ске у Републици Српској, у из но су од
10.054,37 КМ.

II

Фи нан сиј ска сред ства из тач ке I ове од лу ке до дје љу ју
се Ма ти ци срп ској - Дру штву чла но ва Ма ти це срп ске у Ре -
пу бли ци Срп ској за су фи нан си ра ње ре а ли за ци је про грам -
ских ак тив но сти, ци ље ва и до при но са афир ма ци ји и раз ви -
ја њу кул тур не, на уч не и обра зов не са рад ње са ин сти ту ци -
ја ма из Ре пу бли ке Ср би је.

III

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

IV

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

Број: 04/1-012-2-2555/11 Предсједник
10. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2058

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 10. новембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ МИ НИ СТАР СТВУ УПРА ВЕ 

И ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА - ТЕ КУ ЋИ ГРАН ТО ВИ КА РИ ТА СУ 

У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ, за пе ри од 1. ја ну ар - 

30. но вем бар 2011. го ди не

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141) на План утро шка сред -
ста ва - те ку ћи гран то ви Ка ри та су у Ре пу бли ци Срп ској, за
пе ри од 1. ја ну ар - 30. но вем бар 2011. го ди не, и то са по зи -
ци је 415200 - те ку ћи гран то ви Ка ри та су у Ре пу бли ци Срп -
ској, у из но су од 18.851,94 КМ.

II

Фи нан сиј ска сред ства из тач ке I ове од лу ке до дје љу ју
се Ка ри та су у Ре пу бли ци Срп ској за су фи нан си ра ње сље -
де ћих про је ка та:

- на род на ку хи ња,

- кућ на ње га за ста ре и бо ле сне на ло ка ци ји При је -
дор/Љу би ја и Ко тор Ва рош,

- Ка ри та сов Дом за ста ри је осо бе и

- Ин тер нат за школ ску дје цу.

III

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

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

Број: 04/1-012-2-2554/11 Предсједник
10. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2059

На осно ву чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та
Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11) и чла на 43. став 3. За ко -
на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. новембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

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

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не
за шти те (ор га ни за ци о ни код 1344001) на План утро шка
сред ста ва са по зи ци је 415200 - ка пи тал ни грант за уна пре -
ђе ње усло ва ра да у здрав стве ним уста но ва ма чи ји је осни -
вач Вла да Републике Српске, за пе ри од 1. ја ну ар - 30. но -
вем бар 2011. го ди не, у из но су од 30.802,42 КМ, и то:

-  Ин сти тут за гра ђе ви нар ство ИГ 
д.о.о. Ба ња Лу ка...........................................30.802,42 КМ.

II

Одо бре на сред ства из тач ке I до зна чи ће се на жи ро ра -
чун пред у зе ћа Ин сти тут за гра ђе ви нар ство ИГ д.о.о. Ба ња
Лу ка, пре ма ди на ми ци ко ју утвр ди Ми ни стар ство здра вља
и со ци јал не за шти те.

III

За ре а ли за ци ју Од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
здра вља и со ци јал не за шти те и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

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

Број: 04/1-012-2-2565/11 Предсједник
10. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2060

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

ОД  Л У  К У

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

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству породицe, омладинe
и спортa (ор га ни за ци о ни код 3710001) на План утро шка
сред ста ва за пе ри од 1. ја ну ар - 30. но вем бар 2011. го ди не,
у укуп ном из но су од 136.535,16 КМ.

II

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

- 414100 - суб вен ци ја ка мат не сто пе за стам бе но кре ди -
ти ра ње мла дих и мла дих брач них па ро ва, 35.574,41 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви спорт ским ор га ни за ци ја ма,
500,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви спорт ским ор га ни за ци ја ма
ли ца са ин ва ли ди те том Републике Српске, 5.000,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви не про фит ним удру же њи ма
и ор га ни за ци ја ма за афир ма ци ју по ро ди це, 12.000,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви за фи нан си ра ње спорт ских
клу бо ва и спорт ских ма ни фе ста ци ја у Брч ко Ди стрик ту
БиХ, 8.000,00 КМ,

- 415200 - ка пи тал ни гран то ви за стам бе но збри ња ва ње
по ро ди ца са пе то ро и ви ше дје це, 72.460,75 КМ,

- 481300 - тран сфе ри удру же њи ма и ор га ни за ци ја ма за
афир ма ци ју по ро ди це, 3.000,00 КМ.

III

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

IV

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

Број: 04/1-012-2-2510/11 Предсједник
3. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2061

На осно ву Спо ра зу ма о пре у зи ма њу, ума ње њу и кон со -
ли до ва њу ино стра них ду го ва од 10. сеп тем бра 1999. го ди -
не из ме ђу Вла де СР Ње мач ке и Са вје та ми ни ста ра БиХ
(“Слу жбе ни гла сник БиХ - ме ђу на род ни уго во ри”, број
10/01), Спо ра зу ма о кон со ли да ци ји од 13. ок то бра 1999. го -
ди не из ме ђу Kre di tan stalt für Wi e de ra uf bau-KfW и Са вје та
ми ни ста ра БиХ (“Слу жбе ни гла сник БиХ - ме ђу на род ни
уго во ри”, број 2/00), чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08), а у ве зи са Ме мо ран ду мом о раз го во ри ма де -
ле га ци је Са ве зног ми ни стар ства за при вред ну са рад њу са
де ле га ци јом Са вје та ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не, као
и са де ле га ци јом вла да Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не,
Ре пу бли ке Срп ске и Брч ко Ди стрик та, у ци љу уса гла ша ва -
ња и при пре ме са рад ње у 2009. го ди ни од 13. ок то бра 2009.
го ди не, Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 3. новем-
бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ПРИ ХВА ТА ЊУ ПО СЕБ НОГ СПО РА ЗУ МА ЗА ТРЕ ЋУ
КОН ВЕР ЗИ ЈУ ДУ ГА БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ, 

ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ И РЕ ПУ БЛИ КЕ
СРП СКЕ ПРЕ МА СР ЊЕ МАЧ КОЈ, ЧЛА НИ ЦИ 

ПА РИ СКОГ КЛУ БА ПО ВЈЕ РИ ЛА ЦА

I

Вла да Ре пу бли ке Срп ске при хва та По себ ни спо ра зум
за тре ћу кон вер зи ју ду га Бо сне и Хер це го ви не, Фе де ра ци -
је Бо сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске пре ма СР Ње -
мач кој, чла ни ци Па ри ског клу ба по вје ри ла ца (у да љем тек -
сту: По себ ни спо ра зум III), чи ја је укуп на ври јед ност EUR
12.821.343,85, у ци љу из ми ре ња ди је ла ду го ва ња Бо сне и
Хер це го ви не, Ре пу бли ке Срп ске пре ма СР Ње мач кој на ста -
лог до 2. апри ла 1992. го ди не.

II

Вла да Ре пу бли ке Срп ске при хва та да се за ре а ли за ци ју
По себ ног спо ра зу ма III у Ре пу бли ци Срп ској им пле мен ти -
ра Про је кат ко му нал не ин фра струк ту ре у оп шти ни Ко стај -
ни ца (у да љем тек сту: Про је кат).

III

Вла да Ре пу бли ке Срп ске обез би је ди ће у бу џе ту за
2012, 2013. и 2014. го ди ну, у окви ру по зи ци је оста ла бу џет -
ска по тро шња (ор га ни за ци о ни код 0923), сред ства у укуп -
ном из но су од EUR 734.098,86 за фи нан си ра ње Про јек та,
што је 28,628% од EUR 2.564.268,77 ко ли ко је оба ве зна Бо -
сна и Хер це го ви на да обез би је ди за фи нан си ра ње про је ка -
та.
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IV

Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће за ре а ли за ци ју Про јек та
сред ства из тач ке III ове од лу ке одо бри ти оп шти ни Ко стај -
ни ца бес по врат но, пу тем уго во ра о одо бра ва њу сред ста ва
фи нан сиј ског до при но са за фи нан си ра ње Про јек та, ко ји ће
се за кљу чи ти из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Срп ске - Ми ни стар -
ства фи нан си ја и Оп шти не Ко стај ни ца, и то:

- у 2012. го ди ни сред ства у из но су од EUR 300.000,00,

- у 2013. го ди ни сред ства у из но су од EUR 280.000,00 и

- у 2014. го ди ни сред ства у из но су од EUR 154.098,86.

V

Сред ства из тач ке III ове од лу ке на ми је ње на су за фи -
нан си ра ње ра до ва на:

- из во ри шту Мра о во по ље,

- из град њи во до во да у на се љи ма Че ки но вац, Све ти
Вид и Хо џи но Бр до и претпумп не ста ни це са ре зер во а ри -
ма,

- рје ша ва њу про бле ма во до снаб ди је ва ња по слов не зо -
не “Уна”,

- из град њи глав ног ко лек то ра Та ви ја и

- ре гу ла ци ји ко ри та по то ка Та ви ја кроз Ко стај ни цу.

VI

Крај њи да тум за вр шет ка Про јек та је 31. де цем бар
2014. го ди не.

VII

За пот пи си ва ње По себ ног спо ра зу ма III и уго во ра о
одо бра ва њу сред ста ва фи нан сиј ског до при но са за фи нан -
си ра ње Про јек та из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Срп ске - Ми ни -
стар ства фи нан си ја и Оп шти не Ко стај ни ца овла шћу је се
ми ни стар фи нан си ја.

VI II

Пот пи си ва њем По себ ног спо ра зу ма III пре ста ће об ра -
чун ка ма те на из нос глав ни це ду га ко ји за Ре пу бли ку Срп -
ску из но си EUR 3.670.494,32, а ко ји ће би ти от пи сан на дан
за вр шет ка ре а ли за ци је Про јек та, али не ка сни је од да ту ма
из тач ке VI ове од лу ке.

IX

За ре а ли за ци ју ове од лу ке и из вје шта ва ње за ду жу ју се
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де
Ре пу бли ке Срп ске, Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње,
гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, Ми ни стар -
ство фи нан си ја Ре пу бли ке Срп ске и Оп шти на Ко стај ни ца.

X

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

Број: 04/1-012-2-2545/11 Предсједник
3. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2062

На осно ву чла на 3. став 2. и чла на 43. став 3. За ко на о
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08) и чла на 22. За ко на о ствар ним пра ви -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 124/08 и
58/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 10. новем-
бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

O ПРЕ НО СУ ПРА ВА УПРА ВЉА ЊА И РАС ПО ЛА ГА ЊА 
НА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

I

Пре но си се пра во упра вља ња и рас по ла га ња на ди је лу
стам бе них је ди ни ца из гра ђе них из Про гра ма Вла де Ре пу -
бли ке Срп ске за рас пу шта ње ко лек тив них цен та ра у Ре пу -
бли ци Срп ској за по тре бе трај ног стам бе ног збри ња ва ња

по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца и рат них вој них ин ва ли да од I-
IV ка те го ри је у Ре пу бли ци Срп ској, са Ми ни стар ства за из -
бје гли це и ра се ље на ли ца на Ми ни стар ство ра да и бо рач -
ко-ин ва лид ске за шти те, без на кна де.

II

Стам бе не је ди ни це ко је су пред мет пре но са пра ва
упра вља ња и рас по ла га ња на ла зе се у гра ду Ба ња Лу ка и у
оп шти на ма Ре пу бли ке Срп ске, и то:

- град Ба ња Лу ка три стам бе не је ди ни це укуп не по вр -
ши не 90,34 м²;

- оп шти на При је дор, четири стам бе не је ди ни це укуп не
по вр ши не 232,20 м²;

- оп шти на Звор ник, двије стам бе не је ди ни це укуп не
по вр ши не 83,00 м²;

- оп шти на Ис точ но Но во Са ра је во, 14 стам бе них је ди -
ни ца укуп не по вр ши не 710,02 м²;

- оп шти на Ви ше град, четири стам бе не је ди ни це укуп -
не по вр ши не 165,53 м²;

- оп шти на Бра ту нац, једна стам бе на је ди ни ца укуп не
по вр ши не 27,84 м²;

- оп шти на Би ле ћа, једна стам бе на је ди ни ца укуп не по -
вр ши не 72,72 м²;

- оп шти на Не ве си ње, једна стам бе на је ди ни це укуп не
по вр ши не 61,23 м²;

- оп шти на Со ко лац, једна стам бе на је ди ни ца укуп не
по вр ши не 48,24 м;

- оп шти на Па ле, једна стам бе на је ди ни ца укуп не по вр -
ши не 48,44 м².

III

Стам бе не је ди ни це из тач ке II ове од лу ке Ми ни стар -
ство за из бје гли це и ра се ље на ли ца ће иск њи жи ти из сво је
књи го вод стве не еви ден ци је, а Ми ни стар ство ра да и бо рач -
ко-ин ва лид ске за шти те исте ће укњи жи ти у ро ку од 60 да -
на од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
за из бје гли це и ра се ље на ли ца и Ми ни стар ство ра да и бо -
рач ко-ин ва лид ске за шти те.

V

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

Број: 04/1-012-2-2582/11 Предсједник
10. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2063

На осно ву чла на 5. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и 78/11), чла на
7. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -
ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 41/03), тач ке XII Од лу ке о про мје ни об ли ка ор га -
ни зо ва ња ОДП УТРЦ “Те р ме-Озрен” Пе тро во, број: 04/1-
012-2-2241/11, од 6. октобра 2011. го ди не (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 105/11), Вла да Ре пу бли ке
Срп ске, у функ ци ји Скуп шти не Ак ци о нар ског дру штва за
уго сти тељ ство и ту ри зам “Тер ме-Озрен” Петрово - Какмуж,
на сјед ни ци од 3. новембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

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

АК ЦИ О НАР СКОГ ДРУ ШТВА ЗА УГО СТИ ТЕЉ СТВО И
ТУ РИ ЗАМ “ТЕР МЕ-ОЗРЕН” ПЕ ТРО ВО - КАК МУЖ

I

Овом од лу ком бли же се утвр ђу ју усло ви и кри те ри ју ми
за из бор и име но ва ње чла но ва Над зор ног од бо ра Ак ци о -
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нар ског дру штва за уго сти тељ ство и ту ри зам “Тер ме-
Озрен” Пе тро во - Как муж.

Под кри те ри ју ми ма за из бор чла но ва Над зор ног од бо -
ра Дру штва из ове тач ке сма тра ју се оп шти и по себ ни
усло ви утвр ђе ни овом од лу ком.

II

Кан ди да ти за функ ци ју из тач ке I ове од лу ке мо ра ју ис -
пу ња ва ти сље де ће усло ве.

Оп шти усло ви:

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

- да су ста ри ји од 18 го ди на,

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

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

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

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

- да ни су на функ ци ји у по ли тич кој стран ци или чла но -
ви ор га на за ко но дав не, из вр шне или суд ске вла сти.

По себ ни усло ви:

- VII сте пен струч не спре ме или за вр шен пр ви сту диј -
ски ци клус ви со ког обра зо ва ња у обла сти дру штве них на -
у ка и нај ма ње пет (5) го ди на рад ног ис ку ства у стру ци.

III

Чла но ве Над зор ног од бо ра Ак ци о нар ског дру штва за
уго сти тељ ство и ту ри зам “Терме-Озрен” Петрово -
Какмуж име ну је на при је длог Ко ми си је за из бор Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске.

IV

Ко ми си ју за из бор име ну је Вла да Ре пу бли ке Срп ске у
скла ду са за ко ном и овом од лу ком.

Ко ми си ју за из бор ко ја се са сто ји од пет (5) чла но ва, и
то три (3) из ре да др жав них слу жбе ни ка, ко је име ну је Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске на при је длог ре сор ног ми ни стар ства
и два (2) из ре да ли ца ко ја по зна ју област од ин те ре са за
по сло ва ње Дру штва.

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

V

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

Број: 04/1-012-2-2569/11 Предсједник
3. новембра 2011. године Скупштине,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2064

На осно ву чла на 5. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 75/04 и 78/11), чла на
8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -
ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 41/03), тач ке XII Од лу ке о про мје ни об ли ка ор га -
ни зо ва ња ОДП УТРЦ “Те р ме-Озрен” Пе тро во, број: 04/1-
012-2-2241/11, од 6. октобра 2011. го ди не (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 105/11), Вла да Ре пу бли ке
Срп ске, у функ ци ји Скуп шти не Ак ци о нар ског дру штва за
уго сти тељ ство и ту ри зам “Тер ме-Озрен” Пе тро во - Как муж,
на сјед ни ци од 3. новембра 2011. го ди не, д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

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

АК ЦИ О НАР СКОГ ДРУ ШТВА ЗА УГО СТИ ТЕЉ СТВО И
ТУ РИ ЗАМ “ТЕР МЕ-ОЗРЕН” ПЕ ТРО ВО - КАК МУЖ

I

Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла -
но ва Над зор ног од бо ра Ак ци о нар ског дру штва за уго сти -
тељ ство и ту ри зам “Тер ме-Озрен” Пе тро во - Как муж.

II

Оп шти и по себ ни усло ви и кри те ри ју ми за из бор и
име но ва ње из тач ке 1. Од лу ке про пи са ни су Од лу ком Вла -
де Ре пу бли ке Срп ске о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма за из бор и
име но ва ње чла но ва Над зор ног од бо ра Ак ци о нар ског дру -
штва за уго сти тељ ство и ту ри зам “Тер ме-Озрен” Пе тро во
- Как муж.

У Над зор ни од бор Ак ци о нар ског дру штва за уго сти -
тељ ство и ту ри зам “Тер ме-Озрен” Пе тро во - Как муж Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске ће име но ва ти три чла на.

III

Јав ни кон курс из тач ке I ове од лу ке об ја ви ће се у “Слу -
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и у днев ном ли сту
“Глас Срп ске”.

Јав ни кон курс оста је отво рен 15 да на од да на ње го вог
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

IV

По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи пре глед при ја ва при спје -
лих на Кон курс и пред ла га ње ранг-ли сте кан ди да та, у скла -
ду са утвр ђе ним кри те ри ју ми ма, из вр ши ће Ко ми си ја за из -
бор чла но ва Над зор ног од бо ра Ак ци о нар ског дру штва за
уго сти тељ ство и ту ри зам “Тер ме-Озрен” Пе тро во - Как муж.

V

За спро во ђе ње ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
тр го ви не и ту ри зма Ре пу бли ке Срп ске.

VI

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

Број: 04/1-012-2-2568/11 Предсједник
3. новембра 2011. године Скупштине,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2065

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 7. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03), чла на 18. За ко на о си сте -
му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 68/07) и чла на 31. Ста ту та Јав не уста но ве Ин сти тут за
ис пи ти ва ње ма те ри ја ла и кон струк ци ја Ре пу бли ке Срп ске,
број: 1098/11, од 8. јула 2011. го ди не, Вла да Ре пу бли ке
Срп ске, на сјед ни ци од 3. новембра 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ СТАН ДАР ДА И КРИ ТЕ РИ ЈУ МА ЗА 
ИЗ БОР И ИМЕ НО ВА ЊЕ ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ

ИН СТИ ТУТ ЗА ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА И 
КОН СТРУК ЦИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Овом од лу ком бли же се утвр ђу ју усло ви и кри те ри ју ми
за из бор и име но ва ње ди рек то ра Јав не уста но ве Ин сти тут за
ис пи ти ва ње ма те ри ја ла и кон струк ци ја Ре пу бли ке Срп ске.

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

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

а) Оп шти усло ви:

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

- да су ста ри ји од 18 го ди на,

- да ни су от пу ште ни из др жав не слу жбе на осно ву ди -
сци плин ске мје ре, на би ло ко јем ни воу вла сти у Бо сни и
Хер це го ви ни или ен ти те ти ма, у пе ри о ду од (3) три го ди не
при је да на об ја вљи ва ња кон кур са,

- да ни су осу ђи ва ни за кри вич но дје ло, при вред ни пре -
ступ или пре кр шај за по вре ду про пи са о при вред ном или
фи нан сиј ском по сло ва њу,

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

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

- оп шта здрав стве на спо соб ност.

б) По себ ни усло ви:

- ви со ка струч на спре ма VII сте пен, дипл. инж. грађ.
или дипл. инж. ма шин ства,

- пет (5) го ди на рад ног ис ку ства у стру ци,

- да не по сто ји су коб ин те ре са.

III

Ди рек то ра, на осно ву спро ве де ног јав ног кон кур са и
при је дло га ко ми си је за из бор, име ну је Вла да Ре пу бли ке
Срп ске.

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

IV

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

Ко ми си ју за из бор чи не (5) пет чла но ва, од ко јих су (3)
три чла на др жав ни слу жбе ни ци Вла де Ре пу бли ке Срп ске и
Ми ни стар ства, ко ји по зна ју област из ре ги стро ва не дје лат -
но сти Ин сти ту та, док су оста ла (2) два чла на та ко ђе по зна -
ва о ци на ве де не обла сти.

V

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

Број: 04/1-012-2-2533/11 Предсједник
3. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2066

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08
и 119/09), чла на 8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/03) и чла на 18. За ко на о
си сте му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 68/07), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
од 3. новембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

O РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА ИЗ БОР И
ИМЕ НО ВА ЊЕ ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ 

ИН СТИ ТУТ ЗА ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА И 
КОН СТРУК ЦИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње ди -
рек то ра Јав не уста но ве Ин сти тут за ис пи ти ва ње ма те ри ја -
ла и кон струк ци ја Ре пу бли ке Срп ске.

II

Оп шти и по себ ни усло ви и кри те ри ју ми за из бор и
име но ва ње ди рек то ра Јав не уста но ве Ин сти тут за ис пи ти -
ва ње ма те ри ја ла и кон струк ци ја Ре пу бли ке Срп ске про пи -
са ни су Од лу ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске о утвр ђи ва њу
стан дар да и кри те ри ју ма за из бор и име но ва ње ди рек то ра
Јав не уста но ве Ин сти тут за ис пи ти ва ње ма те ри ја ла и кон -
струк ци ја Ре пу бли ке Срп ске.

III

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

Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње ди рек то ра Јав не
уста но ве Ин сти тут за ис пи ти ва ње ма те ри ја ла и кон струк -
ци ја Ре пу бли ке Срп ске об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни -
ку Ре пу бли ке Срп ске” и у днев ном ли сту “Глас Срп ске”.

IV

По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи пре глед при ја ва при спје -
лих на Кон курс и пред ла га ње кан ди да та, у скла ду са утвр -
ђе ним кри те ри ју ми ма, из вр ши ће Ко ми си ја за из бор ди рек -
то ра Јав не уста но ве “Ин сти тут за ис пи ти ва ње ма те ри ја ла и
кон струк ци ја Ре пу бли ке Срп ске” Ба ња Лу ка.

V

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

VI

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

Број: 04/1-012-2-2482/11 Предсједник
3. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2067

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 24. но -
вем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. Да је се са гла сност Ми ни стар ству по љо при вре де,

шу мар ства и во до при вре де да јед но стра но рас ки не Уго вор
о усту па њу ди је ла ри бар ског под руч ја оп шти не Риб ник на
ко ри шће ње, број: 01-33-10614/09, од 25. ав гу ста 2009. го -
ди не, за кљу чен са Удру же њем спорт ских ри бо ло ва ца
“Риб ник” из Риб ни ка. 

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

Број: 04/1-012-2-2617/11 Пред сјед ник
24. но вем бра 2011. го ди не Вла де,
Ба ња Лу ка Алек сан дар Џом бић, с.р.

2068

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 24. но -
вем бра 2011. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. Да је се са гла сност Ми ни стар ству по љо при вре де,

шу мар ства и во до при вре де да јед но стра но рас ки не Уго вор
о усту па њу ри бар ског под руч ја оп шти не Мр ко њић Град на
ко ри шће ње, број: 01-33-29298/08, од 9. децембра 2008. го -
ди не, за кљу чен са Удру же њем спорт ских ри бо ло ва ца “Мр -
ко њић Град” из Мр ко њић Гра да. 

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

Број: 04/1-012-2-2618/11 Пред сјед ник
24. но вем бра 2011. го ди не Вла де,
Ба ња Лу ка Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 17. став 5. За ко на о ту ри зму (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 70/11), чла на 69. ст. 1.
и 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни -
стар тр го ви не и ту ри зма  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О СА ДР ЖА ЈУ И ОБ ЛИ КУ КЊИ ГЕ УТИ СА КА 
ТУ РИ СТИЧ КИХ СУ БЈЕ КА ТА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се са др жај и об лик књи -
ге ути са ка ко ју су ду жни да во де ту ри стич ки су бјек ти,
осим ту ри стич ких аген ци ја, по сту пак у ве зи са при го во ри -
ма ко ри сни ка ту ри стич ких услу га и оста ла пи та ња у ве зи
са во ђе њем књи ге ути са ка за оба вља ње ту ри стич ке дје лат -
но сти.

Члан 2.

(1) Ту ри стич ки су бјек ти су оба ве зни да во де и по сје ду -
ју књи гу ути са ка у ко јој ко ри сни ци ту ри стич ких услу га
мо гу упи си ва ти по хва ле, при је дло ге, као и при го во ре уко -
ли ко су не за до вољ ни на чи ном оба вља ња ту ри стич ке дје -
лат но сти.

(2) Уко ли ко ту ри стич ки су бјект оба вља ту ри стич ку дје -
лат ност у ви ше раз ли чи тих по слов них обје ка та, на раз ли -
чи тим мје сти ма, ду жан је да по себ но во ди књи гу ути са ка
за сва ки обје кат у ко јем оба вља ту ри стич ку дје лат ност.

Члан 3.

(1) Књи га ути са ка мо ра има ти твр де ко ри це. 

(2) На спољ ној стра ни пред ње ко ри це књи ге мо ра ју би -
ти од штам па не ри је чи: “Књи га ути са ка” на јед ном од је зи -
ка кон сти ту тив них на ро да БиХ и на ен гле ском је зи ку.

(3) Књи га ути са ка мо ра има ти нај ма ње 3 · 50 ко пир них
ли сто ва (не ра чу на ју ћи пр ви и по сљед њи лист), ве ли чи не 30
цм · 25 цм, ко ји мо ра ју би ти озна че ни ред ним бро је ви ма.

(4) Пр ви и по сљед њи лист књи ге, чи је стра ни це ни су
озна че не ред ним бро је ви ма, мо ра ју би ти од де бљег па пи ра.

(5) Пр ва два ли ста под истим ред ним бро јем мо ра ју би -
ти ко пир на, а тре ћи чврст (не ин ди го ван).

(6) У гор њем ли је вом углу пр ве стра ни це (ко ја ни је
озна че на ред ним бро јем) по треб но је ис таћи по слов но име,
фир му, од но сно на зив ту ри стич ког су бјек та, као и сје ди -
ште, од но сно адре су ту ри стич ког су бјек та.

Члан 4.

(1) Стра ни це књи ге ути са ка ко је су озна че не ред ним
бро је ви ма има ју три вер ти кал не ко ло не.

(2) Пр ва ко ло на на стра ни ци књи ге ути са ка на зи ва:
“по хва ла” је ши ри не 10 цм, дру га ко ло на на зи ва: “при го -
вор” је ши ри не 10 цм, а тре ћа ко ло на на зи ва: “ко мен тар и
при је длог” је ши ри не 5 цм.

(3) На зи ви ко ло на мо ра ју би ти од штам па ни на јед ном
од је зи ка кон сти ту тив них на ро да у БиХ и на ен гле ском је -
зи ку.

(4) У гор њем ли је вом углу стра ни ца ко је су озна че не
ред ним бро је ви ма мо ра ју да сто је озна ке: “за ко ри сни ка
услу ге” на пр вом ли сту, “за ин спек циј ски ор ган” на дру гом
ли сту и “оста је у књи зи” на тре ћем ли сту књи ге ути са ка.

Члан 5.

(1) На пр вом ли сту књи ге ути са ка чи је стра ни це ни су
озна че не ред ним бро је ви ма мо ра да бу де од штам па но
упут ство о ко ри шће њу књи ге ути са ка на јед ном од је зи ка
кон сти ту тив них на ро да БиХ и на ен гле ском је зи ку, ко је
гла си:

“а) ко ри сник ту ри стич ких услу га има пра во да упи ше у
књи гу ути са ка по хва лу на је зи ку ко јим се слу жи у слу ча ју
ка да сма тра да је нео п ход но по зи тив но оци је ни ти на чин
пру жа ња ту ри стич ких услу га,

б) ко ри сник ту ри стич ких услу га има пра во да упи ше у
књи гу ути са ка при го вор на је зи ку ко јим се слу жи у слу ча -
ју ка да је оште ћен у од но су на зах ти је ва ну услу гу или ка -
да је по ври је ђен по ступ ком за по сле них ли ца ко ји пру жа ју
ту ри стич ке услу ге, као и у дру гим слу ча је ви ма ка да сма тра
да је по сту пак пре ма ње му као ко ри сни ку услу га не при -
кла дан,

в) ко ри сник ту ри стич ких услу га ду жан је да на пи са ни
при го вор пот пи ше и на ве де да тум на пи са ног при го во ра у
књи гу ути са ка, уз на во ђе ње сво је адре се ста но ва ња и бро -
ја лич не кар те, од но сно пут не ис пра ве, 

г) ко ри сник ту ри стич ких услу га има пра во да упи ше у
књи гу ути са ка при је длог на је зи ку ко јим се слу жи у слу ча -
ју ка да сма тра да је нео п ход но пред ло жи ти мје ре ко је би
до при ни је ле по бољ ша њу ту ри стич ких услу га.”.

(2) На кон од штам па ног упут ства из ста ва 1. овог чла на
ста вља се пе чат ту ри стич ког су бјек та и пот пис од го вор ног
ли ца.

Члан 6.

Од го вор но или за по сле но ли це код ту ри стич ког су бјек -
та ду жно је од мах по ста вља њу при го во ра пр ву ко пи ју при -
го во ра из књи ге ути са ка да ти ли цу ко је је при го во ри ло, а
дру гу ко пи ју до ста ви ти тр жи шној ин спек ци ји, осим ако
овим пра вил ни ком ни је дру га чи је про пи са но.

Члан 7.

(1) Од го вор ко ри сни ку услу ге на при го вор из чла на 5.
став 1. тач ка б) овог пра вил ни ка од го вор но или за по сле но
ли це код ту ри стич ког су бјек та ду жно је да ти од мах, а нај ка -
сни је у ро ку од три да на од да на на пи са ног при го во ра у
књи гу ути са ка, а ко пи ју од го во ра до ста ви ти тр жи шној ин -
спек ци ји у ро ку од пет да на од да на под но ше ња при го во ра.

(2) Пи са ни од го вор на под не се ни при го вор са ста вља се
на је зи ку на ко јем је на пи сан при го вор у књи зи ути са ка.

(3) Ако се у ро ку из ста ва 1. овог чла на не од го во ри на
ста вље ни при го вор, од го вор но или за по сле но ли це ту ри -
стич ког су бјек та ду жно је да, нај ка сни је у ро ку од пет да на
од ис те ка тог ро ка, о то ме оба ви је сти тр жи шну ин спек ци -
ју, с обра зло же њем раз ло га за пре ко ра че ње ро ка за од го вор
на при го вор.

Члан 8.

(1) Из у зет но од чла на 7. овог пра вил ни ка на ста вље ни
при го вор од го вор но или за по сле но ли це мо же од го во ри ти
под но си о цу при го во ра и усме но.

(2) Ако се по стиг не за до во ља ва ју ће рје ше ње у ру бри -
ци: “ко мен тар и при је длог” књи ге ути са ка, то ће се за би ље -
жи ти и по твр ди ти пот пи си ма од го вор ног или за по сле ног
ли ца код ту ри стич ког су бјек та и под но си о ца при го во ра.

(3) У слу ча ју по сти за ња рје ше ња из ста ва 2. овог чла -
на, од го вор но или за по сле но ли це код ту ри стич ког су бјек -
та ни је ду жно дру гу ко пи ју при го во ра из чла на 6. овог пра -
вил ни ка до ста ви ти тр жи шној ин спек ци ји.

(4) Ако се при го вор не мо же ри је ши ти на на чин про пи -
сан ста вом 1. овог чла на, под но си о цу при го во ра мо ра се
од го во ри ти на на чин про пи сан у чла ну 7. овог пра вил ни ка.

(5) У ру бри ци: “ко мен тар и при је длог” упи су је се кра -
так са др жај од го во ра, са озна ком бро ја и да ту ма до пи са.

Члан 9.

(1) Књи га ути са ка мо ра се на ла зи ти на мје сту при сту -
пач ном ко ри сни ци ма ту ри стич ких услу га.

(2) На ис так ну том мје сту у окви ру по слов ног про сто ра
ту ри стич ког су бјек та мо ра се ста ви ти оба вје ште ње на јед -
ном од је зи ка кон сти ту тив них на ро да БиХ и на ен гле ском је -
зи ку о то ме да се во ди књи га ути са ка и гдје се она на ла зи.

Члан 10.

(1) При је ста вља ња у упо тре бу, књи га ути са ка се овје -
ра ва на уну тра шњој на слов ној стра ни ци пе ча том и пот пи -
сом ру ко во ди о ца уну тра шње је ди ни це у над ле жном ор га ну
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је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, и то пре ма сје ди шту ту ри -
стич ког су бјек та.

(2) Уну тра шња је ди ни ца у над ле жном ор га ну је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве во ди еви ден ци ју о овје ре ним књи га ма
ути са ка ту ри стич ких су бје ка та.

(3) Ту ри стич ки су бје кат је ду жан да чу ва и др жи књи -
гу ути са ка у сво јим по слов ним про сто ри ја ма го ди ну да на
по ис те ку те ку ће по слов не го ди не за ко ју је књи га ути са ка
овје ре на.

(4) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо -
же зах ти је ва ти од ту ри стич ког су бјек та до ста вља ње књи га
ути са ка по ис те ку те ку ће го ди не у ко јој је књи га ути са ка
овје ре на, ра ди до дје ле од го ва ра ју ћих при зна ња и на гра да.

Члан 11.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-09-2-4018/11
11. новембра 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Го ра на Злат ко вић, с.р.

2070

На осно ву чла на 20. став. 2. Уред бе о канцелариjском
по сло ва њу ре пу блич ких ор га на упра ве (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/04 и 13/07), чла на 69. ст. 1.
и 4. и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10
и 86/10), ми ни стар упра ве и ло кал не са мо у пра ве  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О

О ДО ПУ НИ УПУТ СТВА О СПРО ВО ЂЕ ЊУ 
КАН ЦЕ ЛА РИЈ СКОГ ПО СЛО ВА ЊА РЕ ПУ БЛИЧ КИХ 

ОР ГА НА УПРА ВЕ

1. У Упут ству о спро во ђе њу кан це ла риј ског по сло ва ња
ре пу блич ких ор га на упра ве (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр. 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09,
99/09, 98/10, 111/10 и 25/11) у тач ки 90. у ста ву 4. у број ча -
ној озна ци: “13 Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ве за” по сли је
број ча не озна ке 13/1 до да је се но ва број ча на озна ка 13/2,
ко ја гла си:

“13/2 Аген ци ја за без бјед ност са о бра ћа ја”.

2. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 10.2-052-4251/11
28. ок то бра 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Леј ла Ре шић, с.р.

Фонд здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 49. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и чла на 17. Ста ту -
та Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), Управ ни од бор Фон да здрав стве ног
оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске, на XI сјед ни ци, одр жа ној 17.
но вем бра 2011. го ди не,  д о  н и о  ј е  

ОД Л У К У

О ДО ПУ НИ ОД ЛУ КЕ О НА ЧИ НУ ФИ НАН СИ РА ЊА
ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСЛУ ГА У БОЛ НИЧ КОМ СЕК ТО РУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У 2011. ГО ДИ НИ

I

У Од лу ци о на чи ну фи нан си ра ња здрав стве них услу га
у бол нич ком сек то ру Ре пу бли ке Срп ске у 2011. го ди ни
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 26/11, 42/11,
61/11, 70/11 и 102/11) у При ло гу број 2. - Но мен кла ту ра по
услу га ма, до да је се но ва дје лат ност 3410 - Ху ма на ге не ти -
ка са услу га ма, ка ко сли је ди:

Ознака Назив дјелатности Бодови
услуге

1 2                                           3

3410 ХУМАНА ГЕНЕТИКА

3410001 Преглед клиничког дисморфолога 21,70

3410002 Клинички антропометријски преглед 32,60

3410003 Дерматоглифски преглед 32,60

3410030 Одређивање кариотипа из лимфоцита 
периферне крви 
- морфолошка анализа хромозома 154,20

3410080 Одређивање кариотипа - 
идентификација хромозома техником 
Г-трака 96,30

3410129 Израда и анализа хередограма 12,40

3410315 Одређивање кариотипа - 
идентификација хромозома техником 
Ц-трака 52,40

3410412 Анализа полног хроматина - секс 
хроматински тест (BARR-ova тјелашца) 29,40

3410450 Одређивање кариотипа из спонтаних 
култура периферне крви - анализа 
хромозома 166,40

3410455 Одређивање фрагилног X - 
хромозома-културе лимфоцита 
периферне крви третиране мет. 228,90

3410460 Генетичко савјетовање код 
специфичних конгенталних обољења 
у циљу превенције 14,50

3410465 SWIM UP МЕТОДА - припрема 
узорка сперме за инсеминацију 49,60

3410466 Генетички савјет 32,60

3410467 Испитивање хомозиготних 
рецесивних својстава (ХРС) 37,40

3410468 ДНК анализа: in situ хибридизација, 
интерфазна цитогенетика 249,10

3410469 ДНК анализа: in situ хибридизација, 
метафазна цитогенетика 377,60

3410470 PRINS (Primed in situ sinteza) 121,90

3410471 Хибридизација in situ 527,10

3410472 ДНК анализа: Nested PCR 236,00

3410473 Ланчана реакција са реверзном 
транскриптазом (RT-PCR) 188,80

3410474 Multiplex PCR метод (реакција 
ланчаног умножавања ДНК) 243,90

3410475 Детекција мутација анализом 
конформационог полиморфизма 
једноланчаног ДНК молекула (SSCP) 149,50

3410476 ДНК анализа реверзни dot blot 326,50

3410477 Секвенцирање ДНК 102,30

3410478 ДНК анализе помоћу рестрикционих 
фрагмената (RFLP) 188,80

3410479 PCR метод (реакција ланчаног 
умножавања ДНК) 121,90

3410480 Детекција PCR продуката DGGE 
(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) 
електрофорезом 291,10

3410481 Изолација ДНК из парафинских 
калупа 310,80

3410482 Изолација ДНК из ткива (хорионске 
ресице, амнионске ћелије, солидни 
тумори итд.) 332,00

3410483 Dot blot анализа 188,80

3410484 Notherh blot анализа 188,80

3410485 CCD микроскопија и анализа слике 94,40

3410486 Кариотип: техника ХГ-трака 234,70
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1 2                                           3

3410487 НОР техника бојења сателитских 
региона хромозома 243,90

3410488 Кариотип: ауторадиографија 272,70

3410489 Размјене сестринских хроматида 346,20

3410490 Кариотип: техника Р трака 414,30

3410491 Кариотип: техника Q трака 414,30

3410492 Кариотип: техника Г трака 30 митоза 216,30

3410493 Цитогенетска анализа: култивисане 
ћелије хорионских ресица 326,50

3410494 Цитогенетска анализа: култивисане 
ћелије амнионске течности 750,00

3410495 Цитогенетска анализа: биодозиметрија 
јонизујућег зрачења 224,20

3410496 Цитогенетска анализа: ћелије 
солидних тумора 582,20

3410497 Цитогенетска анализа: ћелије коштане 
сржи из културе 701,50

3410498 Цитогенетска анализа: ћелије коштане 
сржи - директна метода 346,20

3410499 Цитогенетска анализа: нестимулисане 
ћелије периферне крви 487,80

3410500 Микрохируршка интервенција на 
гаметима 224,20

3410501 Геномска радио осјетљивост 
микронуклеусним тестом 648,60

3410502 Култура јајне ћелије и ембриона 224,20

3410503 Култура ћелије амнионске течности 480,10

3410504 Култура хорионских ресица 373,70

3410505 Култура фибробласта коже 480,10

3410506 Замрзавање и одмрзавање ћелија 51,10

3410507 Метотрексатом синхронизована 
култура 121,90

3410508 Култура ћелија солидних тумора 106,20

3410509 Култура ћелија костне сржи 59,00

3410510 Култура ткива: нестимулисани 
леукоцити периферне крви 59,00

3410511 Ко-култура лимфоцита мушког и 
женског пола 131,10

3410512 Корелација резултата (MIC 
номенклатура) 141,60

3410513 Детекција мутација преко 
хетеродуплексне анализе 149,50

3410514 Рестрикционе анализе PCR 
фрагмената 149,50

3410515 ДНК анализа: детекција PCR 
продуката вертикалном 
електрофорезом 106,20

3410516 Детекција PCR продуката 
хоризонталном електрофорезом 78,70

3410517 Изолација ДНК из лимфоцита 
периферне крви адулта и фетуса 259,60

3410518 Изолација ДНК-микрометода 94,40

II

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

Oвa одлукa ће се при мје њи ва ти од 1. сеп тем бра до 31.
де цем бра 2011. го ди не.

Број: 02/015-5922-5/11 Пред сјед ник
17. но вем бра 2011. го ди не Управ ног од бо ра,
Ба ња Лу ка О ли ве ра Мар ко вић, с.р.

На осно ву чл. 20. и 49. За ко на о здрав стве ном оси гу ра -
њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/99,

51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), чла на 8.
став 3. За ко на о здрав стве ној за шти ти (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09) и чла на 17. Ста ту та Фон -
да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 и
105/09), Управ ни од бор Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре -
пу бли ке Срп ске, на XI сјед ни ци, одр жа ној 17. но вем бра
2011. го ди не,  д о  н и о  ј е

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О СА ДР ЖА ЈУ, ОБИ МУ И 
НА ЧИ НУ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРА ВА НА ЗДРАВ СТВЕ НУ 

ЗА ШТИ ТУ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о са др жа ју, оби му и на чи ну оства ри ва -
ња пра ва на здрав стве ну за шти ту (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 102/11) у чла ну 8. став 3. ми је ња се
и гла си:

“(3) Фи нан си ра ње пра ва на јед ну про це ду ру аси сти ра -
не ре про дук ци је - ван тје ле сна оплод ња вр ши се пре ма го -
ди на ма жи во та же не, и то:

а) до на вр ше них 40 го ди на - јед на аси сти ра на ре про -
дук ци ја у ци је ло сти пре ма Цје нов ни ку Фон да,

б) од 41. до на вр ше не 42. го ди не - јед на аси сти ра на ре -
про дук ци ја у ви си ни од 50% од ци је не на ве де не про це ду ре
пре ма Цје нов ни ку Фон да.”.

Члан 2.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 02/015-5922-4/11 Пред сјед ник
17. но вем бра 2011. го ди не У прав ног од бо ра,
Ба ња Лу ка О ли ве ра Мар ко вић, с.р.

Ко ми си ја за хар ти је од ври јед но сти 
Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 309. За ко на о при вред ним дру штви ма
(“Слу жбе ни гла сник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09
и 100/11) и чла на 260. став 1. тач ка 1. За ко на о тр жи шту
хар ти ја од ври јед но сти (“Слу жбе ни гла сник Републике
Српске”, бр. 92/06 и 34/09), Ко ми си ја за хар ти је од ври јед -
но сти Ре пу бли ке Срп ске  д о  н о  с и

С ТА Н  Д А Р Д Е  

КОР ПО РА ТИВ НОГ УПРА ВЉА ЊА 

УВОД

Стан дар ди ма кор по ра тив ног упра вља ња де таљ ни је се
утвр ђу ју ме ха ни зми функ ци о ни са ња и за шти те ин те ре са у
ме ђу соб ним од но си ма раз ли чи тих но си ла ца ин те ре са (за -
ин те ре со ва них стра на) у ак ци о нар ском дру штву.

Но си о ци ин те ре са у ак ци о нар ском дру штву су ли ца ко -
ја пре у зи ма ју од ре ђе не ди рект не или ин ди рект не ри зи ке у
од но су на дру штво и у ве зи са дру штвом. Осим по сто је ћих
и по тен ци јал них ак ци о на ра, у но си о це ин те ре са пре ма
дру штву убра ја ју се за по сле ни, куп ци, до ба вља чи, кре ди -
то ри, по вје ри о ци, управ ни и над зор ни ор га ни дру штва, ло -
кал на за јед ни ца и ор га ни др жав не вла сти.

Стан дар ди кор по ра тив ног упра вља ња (у да љем тек сту:
Стан дар ди) утвр ђе ни су на ба зи сље де ћих прин ци па кор -
по ра тив ног упра вља ња, усво је них од стра не Ор га ни за ци је
за еко ном ску са рад њу и раз вој (Or ga ni za tion for eco no mic
co-ope ra tion and de ve lop ment - OECD):

1. оси гу ра ва ње осно ва за ефи ка сну при мје ну прин ци па
упра вља ња ак ци о нар ским дру штви ма;

2. пра ва ак ци о на ра и кључ не вла снич ке функ ци је;

3. рав но пра ван трет ман ак ци о на ра;

4. уло га за ин те ре со ва них стра на - но си ла ца ин те ре са у
упра вља њу ак ци о нар ским дру штви ма;
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5. об ја вљи ва ње и јав ност ин фор ма ци ја;

6. уло га и од го вор но сти од бо ра.

Стан дар ди са др же пре по ру ке и су ге сти је, као и од ред -
бе ко је су оба ве зу ју ће, јер про из и ла зе из по зи тив них про -
пи са за од ре ђе ну област. Ови стан дар ди на ми је ње ни су
пре вас ход но ак ци о нар ским дру штви ма чи јим се ак ци ја ма
тр гу је на бер зи или дру гом уре ђе ном јав ном тр жи шту.

Пре по ру ке и су ге сти је у тек сту Стан дар да на ве де не су
уз упо тре бу ри је чи “тре ба” и “мо же”. Ак ци о нар ска дру -
штва ни су оба ве зна да их при мје њу ју, али су у том слу ча ју
оба ве зна да об ја ве обра зло же ње због че га то не чи не, у
скла ду са на че лом “ПО СТУ ПИ ИЛИ ОБ ЈА СНИ”.

Ово омо гу ћа ва ак ци о нар ским дру штви ма да при ла го де
сво је ко дек се спе ци фич но сти ма ин ду стри је ко јој при па да ју
или да их не по сред но при мје њу ју. Оста ли ди је ло ви Стан -
дар да са др же од ред бе ко је су ак ци о нар ска дру штва оба ве зна
да при мје њу ју у скла ду са по зи тив ним про пи си ма.

По што ва њем Стан дар да кор по ра тив ног упра вља ња по -
бољ ша ва се кон ку рент на спо соб ност дру штва, оства ру ју
се по вољ ни ји усло ви за ин ве сти ци о ну ак тив ност, те омо гу -
ћа ва ефи ка сни је функ ци о ни са ње фи нан сиј ских тр жи шта.

Ови стан дар ди, као скуп пра ви ла и на че ла, има ју за циљ
уна пре ђе ње кор по ра тив них од но са из ме ђу за ин те ре со ва них
стра на ко ји про из и ла зе из ва же ћих за кон ских про пи са и ме -
ђу на род но при хва ће них на че ла и ис ку ста ва нај бо љих прак -
си кор по ра тив ног упра вља ња, ка ко би се до брим и од го вор -
ним упра вља њем и над зи ра њем по слов них и упра вљач ких
функ ци ја ак ци о нар ским дру штви ма олак шао при ступ ка пи -
та лу уз ни же тро шко ве, јер су ја сно де фи ни са не про це ду ре
кор по ра тив ног упра вља ња, за сно ва не на оп ште при хва ће -
ним ме ђу на род ним стан дар ди ма, је дан од основ них кри те -
ри ју ма за до но ше ње од лу ке о ин ве сти ра њу.

Основ на на че ла Стан дар да су: тран спа рент ност по сло -
ва ња, ја сно раз ра ђе не про це ду ре за рад ор га на ко ји до но се
ва жне од лу ке, из бје га ва ње су ко ба ин те ре са, ефи ка сна уну -
тра шња кон тро ла и ефи ка сан си стем од го вор но сти.

Под пој мом “од бор” у сми слу ових стан дар да сма тра ју
се, за ви сно од си сте ма упра вља ња, управ ни од бор као ор -
ган ак ци о нар ског дру штва, чи ји су ор га ни скуп шти на и
управ ни од бор и над зор ни од бор, као ор ган ак ци о нар ског
дру штва, чи ји су ор га ни скуп шти на, над зор ни од бор и
упра ва. 

Под пој мом “упра ва” у сми слу ових стан дар да сма тра -
ју се, за ви сно од си сте ма упра вља ња при вред ним дру -
штвом, ди рек тор и из вр шни ди рек то ри, код ак ци о нар ских
дру шта ва ко ја има ју управ ни од бор, од но сно упра ва, код
дру шта ва ко ја има ју над зор ни од бор и упра ву. 

I - ПРА ВА АК ЦИ О НА РА

1. Ак ци о на ри има ју пра во на упра вља ње ак ци о нар ским
дру штвом уче шћем и гла са њем на скуп шти ни ак ци о на ра,
пра во на пра во вре ме но и ре дов но до би ја ње ре ле вант них
ин фор ма ци ја о ак ци о нар ском дру штву, укљу чу ју ћи и пра -
во при сту па прав ним ак ти ма и дру гим до ку мен ти ма и ин -
фор ма ци ја ма дру штва, пра во пре чег сти ца ња но вих ак ци ја,
пра во на дио до би ти ак ци о нар ског дру штва, пра во сло бод -
ног рас по ла га ња ак ци ја ма, пра во на си гур ну и бр зу ре ги -
стра ци ју вла сни штва у ак ци о нар ском дру штву, пра во да
би ра ју и смје њу ју чла но ве управ ног/над зор ног од бо ра и да
бу ду би ра ни у управ ни/над зор ни од бор, пра во на не са гла -
сност и от куп ак ци ја од стра не дру штва, пра во на под но -
ше ње ту жбе, те пра во на дио ли кви да ци о ног ви шка.

2. Ак ци о на ри, вла сни ци при о ри тет них (по вла шће них)
ак ци ја, има ју пред ност у од но су на ак ци о на ре ко ји су вла -
сни ци обич них (ре дов них) ак ци ја у по гле ду пр вен ства
испла те ди ви ден де и пр вен ства на пла те при ли ком ли кви -
да ци је дру штва, а пра во гла са има ју са мо о пи та њи ма ко ја
зах ти је ва ју груп но гла са ње ак ци о на ра те кла се, у слу ча ју
ка да се по вла шће на (при о ри тет на) ак ци ја пре тва ра у обич -
ну (ре дов ну), те у слу ча ју да ди ви ден да по при о ри тет ним
(по вла шће ним) ак ци ја ма ни је ис пла ће на (док се та ди ви -
ден да не ис пла ти), а у скла ду са од лу ком о еми си ји при о -
ри тет них (по вла шће них) ак ци ја.

3. Дру штво тре ба да охра бри и по др жи сво је ак ци о на -
ре да ак тив но и од го вор но ко ри сте сво ја пра ва.

Стан дард 1 - Пра во на упра вља ње ак ци о нар ским
дру штвом

1.1. Ак ци о на ри, вла сни ци обич них (ре дов них) ак ци ја
има ју пра во да уче ству ју у упра вља њу дру штвом сра змјер -
но уче шћу у основ ном ка пи та лу.

1.2. Ак ци о на ри оства ру ју пра во на упра вља ње ак ци о -
нар ским дру штвом уче шћем у ра ду скуп шти не ак ци о на ра,
а на осно ву из вје шта ја о ак ци о на ри ма дру штва, еви ден ти -
ра ним у Цен трал ном ре ги стру хар ти ја од ври јед но сти, на
де се ти дан при је да на одр жа ва ња сјед ни це скуп шти не ак -
ци о на ра, а тај дан се об ја вљу је у по зи ву за сјед ни цу скуп -
шти не ак ци о на ра.

1.3. Сва ки ак ци о нар, без об зи ра на вр сту и кла су ак ци -
ја ко је по сје ду је, има пра во да лич но или по сред ством пу -
но моћ ни ка уче ству је у ра ду скуп шти не ак ци о на ра, да уче -
ству је у рас пра ви, да под но си при је дло ге, по ста вља пи та -
ња и на њих до би ја од го во ре. 

1.4. Сва ка обич на ак ци ја ак ци о нар ског дру штва да је
ак ци о на ру пра во гла са у скуп шти ни дру штва, та ко да јед на
ак ци ја уви јек да је пра во на је дан глас.

1.5. Управ ни/над зор ни од бор ак ци о нар ског дру штва је
оба ве зан да нај ма ње јед ном го ди шње са зо ве скуп шти ну ак -
ци о на ра (го ди шња скуп шти на). 

1.6. Скуп шти на ак ци о на ра са зи ва се и одр жа ва јед ном
го ди шње (го ди шња скуп шти на), нај ка сни је у ро ку шест
мје се ци на кон за вр шет ка по слов не го ди не.

1.7. Управ ни/над зор ни од бор ак ци о нар ског дру штва
оба ве зан је да без од га ђа ња са зо ве скуп шти ну ак ци о на ра и
пред ло жи мје ре у ци љу за шти те ин те ре са по вје ри ла ца, ак -
ци о на ра и ак ци о нар ског дру штва, ако се при ли ком из ра де
фи нан сиј ских из вје шта ја или у дру гим слу ча је ви ма утвр ди
да ак ци о нар ско дру штво по слу је са гу бит ком.

1.8. По ред го ди шње скуп шти не ак ци о на ра, ко ја је оба -
ве зна, управ ни/над зор ни од бор дру штва мо же у то ку го ди -
не са зва ти ви ше сјед ни ца овог ор га на ка да сма тра да је то
у нај бо љем ин те ре су дру штва или на за хтјев нај ма ње 1/3
чла но ва управ ног/над зор ног од бо ра или би ло ког дру гог
ли ца ко је је овла шће но осни вач ким ак том, ли кви да то ра
дру штва (ако је дру штво у ли кви да ци ји) и на пи са ни за -
хтјев ак ци о на ра са нај ма ње 10% ак ци ја са пра вом гла са.
Сва ка скуп шти на ак ци о на ра ко ју дру штво одр жа ва у то ку
го ди не, осим го ди шње, об у хва ће на је пој мом “ван ред на
скуп шти на”.

1.9. Управ ни/над зор ни од бор дру штва ду жан је да
одлу чи о за хтје ву за са зи ва ње ван ред не скуп шти не из прет -
ход не пре по ру ке нај ка сни је у ро ку од де сет да на од да на
при је ма за хтје ва и да о то ме оба ви је сти под но си о ца за хтје -
ва, нај ка сни је у ро ку од се дам да на од да на до но ше ња
одлу ке. 

1.10. Од лу ка ко јом се од би ја за хтјев под но си о ца мо ра
да са др жи раз ло ге од би ја ња. 

1.11. Скуп шти на ак ци о нар ског дру штва над ле жна је да
од лу чу је о: из мје на ма осни вач ког ак та, од но сно ста ту та,
ста ту сним про мје на ма, про мје ни прав не фор ме у дру гу
фор му при вред ног дру штва, пре стан ку дру штва, сти ца њу
и рас по ла га њу имо ви ном ве ли ке ври јед но сти, рас по дје ли
до би ти и по кри ћу гу бит ка, усва ја њу фи нан сиј ских из вје -
шта ја, из вје шта ја управ ног/над зор ног од бо ра и не за ви сног
ре ви зо ра у ве зи са фи нан сиј ским из вје шта ји ма, по ли ти ци
на кна да и на кна да ма чла но ви ма управ ног/над зор ног од бо -
ра дру штва, из бо ру и ра зр је ше њу чла но ва управ ног/над -
зор ног од бо ра, ин тер ног ре ви зо ра, не за ви сног ре ви зо ра и
од бо ра за ре ви зи ју, из да ци ма по осно ву на гра ђи ва ња ди -
рек то ра дру штва или чла но ва управ ног/над зор ног од бо ра
из да ва њем ак ци ја, ва ра на та и дру гих фи нан сиј ских и не -
фи нан сиј ских да ва ња и о дру гим пи та њи ма од ма те ри јал -
ног зна ча ја за функ ци о ни са ње дру штва. 

1.12. Скуп шти на ак ци о на ра са зи ва се упу ћи ва њем пи -
са ног по зи ва за сјед ни цу скуп шти не ак ци о на ра сва ком ак -
ци о на ру нај ка сни је 30 да на и нај ра ни је 60 да на при је да на
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одр жа ва ња сјед ни це го ди шње скуп шти не, а ако се ра ди о
ван ред ној скуп шти ни, пи са ни по зив се до ста вља нај ка сни -
је 15 и нај ра ни је 30 да на при је одр жа ва ња скуп шти не ак -
ци о на ра. Пи са ни по зив до ста вља се по штом или елек трон -
ском по штом, ако је ак ци о нар дао пи са ну са гла сност за
оба вје шта ва ње елек трон ском по штом.

1.13. Дру штво мо же уре ди ти сво јим осни вач ким ак том
или ста ту том да се умје сто упу ћи ва ња по је ди нач ног пи са -
ног по зи ва сва ком ак ци о на ру по зив за сјед ни цу скуп шти не
ак ци о на ра об ја вљу је без пре ки да на ин тер нет стра ни ци
дру штва, на ин тер нет стра ни ци бер зе, то ком вре ме на ко ји
прет хо ди одр жа ва њу скуп шти не и у нај ма ње два днев на
ли ста ко ји се ди стри бу и ра ју на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп -
ске, нај ма ње 30 да на и нај ви ше 60 да на при је одр жа ва ња,
ако се ра ди о го ди шњој скуп шти ни, од но сно нај ма ње 15 и
нај ви ше 30 да на при је одр жа ва ња, ако се ра ди о ван ред ној
скуп шти ни ак ци о на ра. 

1.14. Оба вје ште ње из прет ход не пре по ру ке оба ве зно
са др жи ври је ме и мје сто одр жа ва ња, при је длог днев ног ре -
да сјед ни це скуп шти не с на зна ком пи та ња о ко ји ма се гла -
са на скуп шти ни и при је дло ге од лу ка о ко ји ма се од лу чу је
на тој сјед ни ци. У оба вје ште њу тре ба да се на ве де да су у
сје ди шту дру штва у ре дов ном рад ном вре ме ну, сва ком ак -
ци о на ру ко ји то зах ти је ва, обез би је ђе ни ко пи ја фи нан сиј -
ског из вје шта ја са из вје шта јем не за ви сног ре ви зо ра, из вје -
штај управ ног/над зор ног од бо ра о по сло ва њу дру штва,
текст би ло ког уго во ра или дру гог прав ног по сла пред ло -
же ног за одо бре ње, као и дру га ак та у скла ду са осни вач -
ким ак том, од но сно ста ту том дру штва и за ко ном. 

1.15. Го ди шња скуп шти на одр жа ва се на дан и у ври је -
ме утвр ђе ним осни вач ким ак том, од но сно од лу ком управ -
ног/над зор ног од бо ра.

1.16. Скуп шти на ак ци о на ра одр жа ва се у сје ди шту дру -
штва, ако осни вач ким ак том ак ци о нар ског дру штва ни је
друк чи је од ре ђе но.

1.17. Уз пи са ни по зив за са зи ва ње скуп шти не ак ци о на -
ра, за сва ку тач ку днев ног ре да о ко јој скуп шти на од лу чу -
је, дру штво до ста вља при је длог од лу ке. На сјед ни ци скуп -
шти не ак ци о на ра мо же се од лу чи ва ти са мо о тач ка ма днев -
ног ре да ко је су ва ља но об ја вље не и увр ште не у днев ни
ред, а мо же се рас пра вља ти и о дру гим пи та њи ма. 

1.18. При је длог тач ке днев ног ре да тре ба да са др жи и
на зна ку прав ног осно ва за до но ше ње од лу ке и на зна ку
про пи са не ве ћи не за до но ше ње пред ло же не од лу ке.

1.19. Ако је од лу ка на осно ву ко је на ста ју пра ва на не -
са гла сност пред мет гла са ња на скуп шти ни ак ци о на ра, по -
зив за сјед ни цу и гла са ње мо ра са др жа ва ти оба вје ште ње да
ак ци о на ри има ју или мо гу да има ју та ква пра ва и упу ћи ва -
ње на та пра ва.

1.20. При је дло зи од лу ка и дру ги ма те ри ја ли о ко ји ма ће
ак ци о на ри гла са ти тре ба да бу ду бес плат но рас по ло жи ви,
на ин тер нет стра ни ци дру штва и бер зе.

1.21. Ако скуп шти на од лу чу је о из мје ни осни вач ког ак -
та, од но сно ста ту та, у об ја вље ном днев ном ре ду на зна чу је
се мје сто гдје се на ла зи текст од лу ке о из мје ни осни вач ког
ак та, од но сно ста ту та ко ји се ми је ња.

1.22. Ак ци о нар или ак ци о на ри ко ји има ју нај ма ње 10%
ак ци ја са пра вом гла са за из бор управ ног/над зор ног од бо -
ра дру штва мо гу пред ло жи ти или зах ти је ва ти да се нај ви -
ше два но ва пи та ња укљу че у днев ни ред скуп шти не. Овај
при је длог се до ста вља у пи са ној фор ми управ ном/над зор -
ном од бо ру у сје ди ште дру штва, у ро ку од се дам да на од
да на об ја ве го ди шњег са зи ва сјед ни це скуп шти не, од но сно
у ро ку од пет да на од да на об ја ве са зи ва ван ред не скуп -
шти не. При је длог за до пу ну днев ног ре да мо ра да са др жи
раз ло ге за да ва ње при је дло га, укљу чу ју ћи и при је длог од -
лу ке, као и име на ак ци о на ра ко ји да ју при је длог и број гла -
со ва ко јим рас по ла жу.

1.23. Чла но ви управ ног/над зор ног од бо ра тре ба да
размо тре при је длог за увр ште ње но ве тач ке у днев ни ред у
пред ви ђе ном ро ку, те да од лу ку о евен ту ал ном од би ја њу
при је дло га ак ци о на ра обра зло же. Чла но ви управ ног/над -
зор ног од бо ра мо гу да од би ју при је длог за увр ште ње тач ке
днев ног ре да са мо ако за то по сто је про це ду рал ни раз ло зи

(нпр. не до ста так пи са не фор ме, не по што ва ње за кон ског
ро ка у ко јем се увр ште ње но ве тач ке мо же зах ти је ва ти, не -
ис пу ња ва ње усло ва у по гле ду бро ја гла со ва ко ји по сје ду ју
ак ци о на ри ко ји зах ти је ва ју увр ште ње но ве тач ке у днев ни
ред или уко ли ко тач ка чи је се увр ште ње зах ти је ва ни је у
дје ло кру гу скуп шти не ак ци о на ра). О сво јој од лу ци по
прије дло гу ак ци о на ра за до пу ну днев ног ре да управ -
ни/над зор ни од бор дру штва тре ба да пи сме но оба ви је сти
пред ла га че нај ка сни је у ро ку од 72 ча са од да на при је ма за -
хтје ва. Ако управ ни/над зор ни од бор про пу сти да о при је -
дло гу ак ци о на ра за до пу ну днев ног ре да од лу чи у на ве де -
ном ро ку, би ло ко ји ак ци о нар ко ји је до пу ну пред ло жио
мо же у ро ку од 48 ча со ва зах ти је ва ти да о том за хтје ву од -
лу чи над ле жни суд у ван пар нич ном по ступ ку.

1.24. Ве ћи ном гла со ва при сут них на са мој сјед ни ци
скуп шти не ак ци о на ра мо же се до пу ња ва ти днев ни ред,
осим по пи та њи ма ко ја зах ти је ва ју до но ше ње од лу ка.

1.25. Ак ци о нар не би тре бало да гла са у скуп шти ни кад
се од лу чу је: о осло ба ђа њу или сма ње њу оба ве за и од го вор -
но сти тог ак ци о на ра и са њим по ве за них ли ца; о при зна ва -
њу по год но сти ак ци о на ра на ра чун ак ци о нар ског дру штва;
о утвр ђи ва њу зах ти је ва ко је дру штво има у од но су на тог
ак ци о на ра; о по кре та њу или од у ста ја њу од спо ра про тив
ње га и са њим по ве за них ли ца, одо бра ва њу по сло ва у ко -
ји ма по сто ји су коб ин те ре са из ме ђу ње га и/или са њим по -
ве за них ли ца и дру штва, ис кљу че њу пра ва пре че ку по ви не
у по ступ ку еми си је ак ци ја у при ват ној по ну ди у ко јој је он
и/или са њим по ве за но ли це од ре ђе но као уна при јед по зна -
ти ку пац, осни ва њу и по ве зи ва њу са дру гим прав ним ли -
цем у ко јем он и/или са њим по ве за но ли це има вла снич ки
удио ве ћи од 5% у основ ном ка пи та лу и у ис пла ти ди ви -
ден де за за по сле не и чла но ве управ ног од бо ра у слу ча ју да
то ли це и/или са њим по ве за но ли це има тај ста тус у том
дру штву, те у дру гим слу ча је ви ма кад тај ак ци о нар има ин -
те рес про ти ван ин те ре су дру штва (кла у зу ла кон фликт но -
сти ин те ре са).

1.26. О ра ду скуп шти не во ди се за пи сник, ко ји оба ве -
зно са др жи: мје сто и дан одр жа ва ња скуп шти не, кон ста та -
ци ју на ко ји на чин и ка да је скуп шти на са зва на, пред ло же -
ни и усво је ни днев ни ред, име и пре зи ме за пи сни ча ра,
пред сје да ва ју ћег и чла но ва ко ми си је за гла са ње, кво рум,
спи сак при сут них ак ци о на ра на скуп шти ни са бро јем ак -
ци ја/гла со ва ко јим рас по ла жу, ре зул та те гла са ња (“за”,
“про тив” и “уз др жан од гла са ња”) за сва ку од лу ку по по је -
ди нач ним тач ка ма днев ног ре да, кра так са др жај ди ску си је,
као и ли сту до не се них од лу ка на скуп шти ни ак ци о на ра.
Са став ни дио за пи сни ка са сјед ни це скуп шти не ак ци о на ра
је спи сак уче сни ка, до ка зи о про пи сном са зи ва њу, кон ста -
та ци ја пред сјед ни ка скуп шти не о до но ше њу од лу ке,
издво је на ми шље ња и раз ло зи за та кво по сту па ње по је ди -
них ак ци о на ра, као и име на ак ци о на ра ко ји су гла са ли
“про тив” или су би ли “уз др жа ни од гла са ња”.

1.27. За пи сник са сјед ни це скуп шти не ак ци о на ра са чи -
ња ва се и пот пи су је нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на
ње ног одр жа ва ња, а пот пи су ју га пред сјед ник скуп шти не,
два име но ва на ак ци о на ра (овје ри ва чи за пи сни ка) и за пи -
сни чар.

1.28. За пи сни ке са скуп шти не ак ци о на ра дру шта ва чи -
је су ак ци је увр ште не на слу жбе но бер зан ско тр жи ште тре -
ба да во ди но тар.

1.29. Дру штво је оба ве зно да чу ва за пи сни ке и од лу ке
скуп шти не ак ци о на ра и да их ста ви на рас по ла га ње сва ком
ак ци о на ру или ра ни јем ак ци о на ру за пе ри од у ко ме је био
ак ци о нар дру штва, ра ди ко пи ра ња и оства ри ва ња пра ва
уви да, и то у рад но ври је ме дру штва у про сто ри ја ма дру -
штва. 

1.30. Ак ци о нар пра во гла са оства ру је лич но или по -
сред ством јед ног пу но моћ ни ка. Лич но гла са ње под ра зу ми -
је ва уче ство ва ње у ра ду скуп шти не или гла са ње у пи са ној
фор ми.

1.31. У слу ча ју да ак ци о нар же ли да гла са у пи са ној
фор ми, управ ни/над зор ни од бор ак ци о нар ског дру штва је
оба ве зан да то ак ци о на ру, на од го ва ра ју ћи на чин, омо гу ћи
(при хва та њем до ста ве пи сме на по штом и елек трон ског
гла са ња у од су ству).
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1.32. Ак ци о нар мо же да ти пу но моћ за за сту па ње. 

1.33. Пу но моћ се мо же да ти по слов но спо соб ном пу но -
љет ном фи зич ком ли цу и прав ном ли цу.

1.34. Пу но моћ се да је у пи са ној фор ми, а мо же би ти
овје ре на код над ле жног ор га на или овла шће ног ли ца у
дру штву. 

1.35. При мје рак пу но мо ћи оба ве зно се до ста вља у сје -
ди ште дру штва.

1.36. Пу но моћ се мо же из да ти за јед ну или ви ше скуп -
шти на, на од ре ђе но ври је ме или до опо зи ва. Ка да је пу но -
моћ да та за јед ну или ви ше скуп шти на ва жи и за по но вље -
ну скуп шти ну, без об зи ра на раз ло ге по на вља ња.

1.37. Пу но моћ за за сту па ње на скуп шти ни ак ци о на ра
тре ба да са др жи на ро чи то сље де ће по дат ке: по дат ке о вла -
сто дав цу и пу но моћ ни ку (пу но име и пре зи ме, ЈМБГ и
адре су ста но ва ња), по дат ке о бро ју, вр сти и кла си ак ци ја за
ко је се да је пу но моћ, гра ни це овла шће ња и ври је ме тра ја -
ња пу но мо ћи. Пу но моћ мо же да са др жи и упут ство за гла -
са ње. 

1.38. Удру же ње ак ци о на ра мо же да за сту па ак ци о на ра
на скуп шти ни на осно ву пи са ног уго во ра ко јим му је ак ци -
о нар пре нио оства ре ње свих или од ре ђе них гла сач ких пра -
ва по сво јим ак ци ја ма или на осно ву про пи са не овје ре не
пи са не пу но мо ћи.

1.39. Ли ца ко ја за сту па ју ак ци о на ре са оп шта ва ју ак ци -
о на ри ма сво је при је дло ге за оства ри ва ње гла сач ког пра ва
по по је ди ним тач ка ма днев ног ре да. Ако ак ци о на ри ли цу
ко је их за сту па не да ју упут ства за оства ри ва ње гла сач ког
пра ва, то ли це ће гла сач ко пра во оства ри ва ти во де ћи ра чу -
на о ин те ре су ак ци о на ра.

1.40. У слу ча ју да се пра во гла са оства ру је по сред ством
пу но моћ ни ка, пу но моћ ник не мо же би ти ди рек тор, члан
управ ног или из вр шног од бо ра, од но сно упра ве, као ни
кан ди дат за чла но ве ових ор га на ни ти по ве за на ли ца, с тим
да у слу ча ју гла са ња у пи са ној фор ми, ак ци о нар овла шћу -
је пред сјед ни ка скуп шти не да на скуп шти ни у ње го во име
про чи та став ак ци о на ра по сва кој тач ки днев ног ре да.

1.41. Ко ми си ја за гла са ње оба ве зна је да ве ри фи ку је
иден ти тет пу но моћ ни ка и утвр ди ва ља ност сва ке пу но мо ћи.

Стан дард 2 - Пра во на пра во вре ме но и ре дов но до -
би ја ње ре ле вант них ин фор ма ци ја о ак ци о нар ском дру -
штву

2.1. Ак ци о на ри тре ба да бу ду ин фор ми са ни о пра ви ли -
ма и про це ду ра ма гла са ња на сјед ни ца ма скуп шти не ак ци -
о на ра. При мје ну овог прин ци па дру штво тре ба да обез би -
је ди на на чин да је сва ком ак ци о на ру бес плат но до сту пан
ста тут и по слов ник о ра ду скуп шти не, об ја вом на ин тер нет
стра ни ци дру штва или на ње гов за хтјев дат на рас по ла га -
ње ра ди уви да или ко пи ра ња, уру чен или до ста вљен у то -
ку рад ног вре ме на у про сто ри ја ма дру штва, о тро шку ак -
ци о на ра.

2.2. Ак ци о на ри ма тре ба да бу де обез би је ђе на до вољ на
ин фор ми са ност о сва кој тач ки днев ног ре да о ко јој тре ба
да гла са ју. У сми слу ове пре по ру ке, до вољ на ин фор ми са -
ност под ра зу ми је ва: тач ност, пот пу ност, пра во вре ме ност и
јед но став ну до ступ ност ин фор ма ци ја на осно ву ко јих ак -
ци о на ри тре ба да утвр де свој став.

2.3. У слу ча ју по сто ја ња ак ци ја без гла сач ких пра ва
или са огра ни че ним гла сач ким пра ви ма, ин фор ма ци је о
овој чи ње ни ци тре ба да бу ду јав но об ја вље не од стра не
дру штва, у тре нут ку са зи ва ња скуп шти не ак ци о на ра. 

2.4. Ак ци о на ри тре ба да има ју мо гућ ност да прет ход но
раз ма тра ју све при је дло ге од лу ка о пред у зи ма њу ван ред -
них по сло ва ко ји би зна чај но про ми је ни ли ста ње имо ви не
или оба ве за ак ци о нар ског дру штва. У том сми слу, по себ но
се об ја вљу ју ин фор ма ци је о про да ји, ула га њу или из најм -
љи ва њу имо ви не дру штва, ста ту сним про мје на ма, пла ни -
ра ним по ве ћа њи ма и сма ње њи ма основ ног ка пи та ла, те
про мје на ма про из вод ног/услу жног асор ти ма на.

2.5. При је одр жа ва ња ре дов не скуп шти не ак ци о на ра,
ак ци о на ри ма тре ба да бу ду до ступ ни фи нан сиј ски из вје -
штај дру штва, са ми шље њем ре ви зо ра, и то нај ка сни је у
ро ку од пет да на од да на њи хо ве из ра де, од но сно при је ма.

2.6. Дру штво тре ба да обез би је ди ажур но об ја вљи ва ње
свих ин фор ма ци ја о су ко бу ин те ре са за сва ли ца ко ја су
пред ло же на за име но ва ње у упра ву или у управ ни/над зор -
ни од бор дру штва или су уче сни ци тран сак ци ја са дру -
штвом, а на ро чи то уко ли ко је тај су коб ин те ре са у ве зи са
од лу ка ма о ко ји ма ак ци о на ри тре ба да гла са ју.

2.7. По да ци о вла снич кој струк ту ри дру штва тре ба да
бу ду јав ни и сва ко днев но до ступ ни ак ци о на ри ма и по тен -
ци јал ним ин ве сти то ри ма.

2.8. На кон одр жа не скуп шти не ак ци о на ра дру штво тре -
ба да, што је мо гу ће при је, об ја ви до не се не од лу ке на скуп -
шти ни, на сво јој ин тер нет стра ни ци и на ин тер нет стра ни -
ци бер зе.

Стан дард 3 - Пра во пре чег сти ца ња но вих ак ци ја

3.1. Ак ци о нар има пра во пре чег сти ца ња ак ци ја из но -
вих еми си ја ак ци ја дру штва, сра змјер но но ми нал ној
вријед но сти по сје до ва них ак ци ја, на дан пре сје ка, ко ји не
мо же би ти утвр ђен у ро ку кра ћем од два де сет да на од да на
до но ше ња од лу ке о еми си ји ак ци ја.

3.2. Рок у ко јем се мо же оства ри ти пра во пре чег сти ца -
ња ак ци ја не мо же би ти кра ћи од 15 да на од да на по чет ка
упи са и упла те пред мет не еми си је.

3.3. Ак ци о на ри са по вла шће ним ак ци ја ма има ју пра во
пре чег сти ца ња ак ци ја из но вих еми си ја ак ци ја исте кла се,
у скла ду са од лу ком скуп шти не ак ци о на ра.

3.4. Пра во пре чег сти ца ња мо же се огра ни чи ти или
искљу чи ти са мо од лу ком скуп шти не ак ци о на ра на при је -
длог управ ног/над зор ног од бо ра. Управ ни/над зор ни од бор
под но си скуп шти ни ак ци о на ра пи са ни из вје штај са на во -
ђе њем раз ло га за огра ни че ње или ис кљу че ње овог пра ва и
обра зло же ње пред ло же не про дај не ци је не ак ци ја ко је су
пред мет еми си је.

3.5. Од лу ка скуп шти не ак ци о на ра о огра ни че њу или
ис кљу че њу пра ва пре чег сти ца ња је са став ни дио од лу ке о
по ве ћа њу ка пи та ла.

Стан дард 4 - Пра во на дио до би ти ак ци о нар ског
дру штва

4.1. Ак ци о нар има пра во на удио у до би ти ко ју скуп -
шти на од ре ди за рас по дје лу, у ак ци ја ма или у нов цу, сра -
змјер но но ми нал ној ври јед но сти ак ци ја ко је по сје ду је на
дан ди ви ден де (дан пре сје ка).

4.2. Дан ди ви ден де (дан пре сје ка) не мо же да бу де
утвр ђен у ро ку кра ћем од два де сет да на од да на до но ше ња
од лу ке о ис пла ти ди ви ден де.

4.3. Од лу ка скуп шти не ак ци о на ра о рас по дје ли до би ти
за ди ви ден де оба ве зно са др жи: на зна ку о то ме ко ји ак ци о -
на ри има ју пра во на ди ви ден ду (дан ди ви ден де, од но сно
да тум пре сје ка), на чин ис пла те ди ви ден де, из нос ди ви ден -
де у од но су на но ми нал ну ври јед ност ак ци ја и рок ис пла те
ди ви ден де (ако се ис пла та вр ши у нов цу). 

4.4. Ка да до не се од лу ку о ис пла ти ди ви ден де у нов цу,
дру штво тре ба да ус по ста ви и об ја ви ја сне про це ду ре и ро -
ко ве за ефек тив но пла ћа ње ак ци о на ри ма. Рок би тре бало
да буде ра зум но кра так - не ду жи од 30 да на, а про це ду ра
јед на ка за све.

4.5. Ди ви денд на по ли ти ка тре ба да бу де са став ни дио
оп штих ака та дру штва ко ји се об ја вљу ју на ин тер нет стра -
ни ци дру штва или су до ступ ни јав но сти на дру ге на чи не, а
од лу ке скуп шти не ак ци о на ра о рас по дје ли ди ви ден де тре -
ба да бу ду у скла ду са об ја вље ном ди ви денд ном по ли ти -
ком.

Стан дард 5 - Пра во сло бод ног рас по ла га ња ак ци ја ма

5.1. Тран сак ци је на тр жи шту ка пи та ла тре ба  да буду
оба вље не на пра ви чан и ја ван на чин, ка ко би пра ва свих
ак ци о на ра би ла за шти ће на.

5.2. Пра во рас по ла га ња ак ци ја ма ко ји ма се ор га ни зо ва -
но тр гу је на бер зи не мо же се огра ни ча ва ти, осим у слу ча -
је ви ма утвр ђе ним за ко ном.

Стан дард 6 - Пра во на си гур ну и бр зу ре ги стра ци ју
вла сни штва

6.1. Сва ком ак ци о на ру мо ра би ти оси гу ра но пра во на
си гур ну и бр зу ре ги стра ци ју вла сни штва у ак ци о нар ском
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дру штву у ро ку од три да на од да на на ста ле про мје не у
вла сни штву.

6.2. Дру штво је оба ве зно да пре ду зме све по треб не рад -
ње у ци љу бр зе и си гур не ре ги стра ци је вла сни штва по
осно ву еми си је хар ти ја од ври јед но сти.

Стан дард 7 - Пра во ак ци о на ра да би ра ју и смје њу ју
чла но ве управ ног/над зор ног од бо ра и да бу ду би ра ни у
управ ни/над зор ни од бор

7.1. Сва ки ак ци о нар има пра во да бу де би ран у управ -
ни/над зор ни од бор и да би ра чла но ве управ ног/над зор ног
од бо ра.

7.2. Ли ца ко ја су осу ђе на за кри вич на дје ла про тив при -
вре де и слу жбе не ду жно сти, као и ли ца ко ја су по ври је ди -
ла од ред бе за ко на о огра ни че њи ма пла ћа ња, за ко ја су на -
сту пи ле прав не по сље ди це осу де, не мо гу би ти чла но ви
управ ног/над зор ног од бо ра, док те по сље ди це тра ју. 

7.3. Про цес име но ва ња од бо ра мо ра би ти фор ма лан и
ја ван.

7.4. Осни вач ким ак том, од но сно ста ту том дру штва тре -
ба омо гу ћи ти да ак ци о на ри ко ји има ју ма њин ски удио у
дру штву мо гу да има ју чла на управ ног/над зор ног од бо ра
(ку му ла тив но гла са ње).

Стан дард 8 - Пра во на не са гла сност и от куп ак ци ја
од стра не дру штва

8.1. У слу ча ју да се од лу ком скуп шти не ак ци о на ра
мије ња ју или ума њу ју, од но сно на дру ги на чин по га ђа ју
пра ва ак ци о на ра, не са гла сни ак ци о нар има пра во да од
дру штва зах ти је ва от куп сво јих ак ци ја. 

8.2. Тр жи шна ври јед ност ак ци ја из прет ход не пре по ру -
ке ра чу на се на дан ка да је до не се на пред мет на од лу ка дру -
штва на скуп шти ни ак ци о на ра, не узи ма ју ћи у об зир би ло
ка кво оче ки ва но по ве ћа ње или сма ње ње ври јед но сти као
по сље ди цу те од лу ке. 

8.3. Ак ци о нар дру штва ко ји на мје ра ва да ко ри сти пра -
во на тра же ње от ку па ак ци ја по осно ву не са гла сно сти по
од лу ка ма скуп шти не ду жан је да при је од лу чи ва ња на сјед -
ни ци скуп шти не ак ци о на ра упу ти дру штву пи са но оба вје -
ште ње о на мје ри да ко ри сти то пра во, ако се на скуп шти ни
до не се пред мет на од лу ка.

8.4. По при је му за хтје ва ак ци о на ра за от куп ак ци ја дру -
штва, дру штво тре ба да пла ти тр жи шну ври јед ност ак ци ја,
нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на при је ма за хтје ва.

8.5. Уко ли ко је од лу ком су да од ре ђе на ве ћа ври јед ност
за ис пла ту не са гла сном ак ци о на ру, у од но су на ври јед ност
ко ју је дру штво по ну ди ло за от куп, тај из нос се ис пла ћу је
свим не са гла сним ак ци о на ри ма, при че му је дру штво ду -
жно да без од ла га ња оба ви је сти све не са гла сне ак ци о на ре
о то ме да је је дан или ви ше ак ци о на ра под ни је ло за хтјев за
про цје ну ври јед но сти ак ци ја од над ле жног су да.

8.6. Дру штво тре ба да сво јим оп штим ак том утвр ди на -
чин де фи ни са ња тр жи шне ври јед но сти соп стве них ак ци ја.

Стан дард 9 - Пра во на под но ше ње ту жбе

9.1. Ак ци о нар има пра во да под не се ин ди ви ду ал ну ту -
жбу у сво је име про тив кон трол ног ак ци о на ра дру штва, за -
ступ ни ка дру штва, чла но ва управ ног/над зор ног од бо ра,
чла но ва из вр шног од бо ра, од но сно упра ве, чла но ва од бо ра
за ре ви зи ју, ин тер ног ре ви зо ра дру штва, ли ца ко ја има ју
уго вор на овла шће ња да упра вља ју по сло ви ма дру штва и
ли кви да ци о ног управ ни ка, уко ли ко сма тра да су му на ве -
де на ли ца, оба вља ју ћи на ве де не ду жно сти у дру штву, про -
у зро ко ва ла ште ту.

9.2. Ак ци о нар ко ји по сје ду је ак ци је у при вред ном дру -
штву ко је пред ста вља ју нај ма ње 5% основ ног ка пи та ла
дру штва има пра во да под не се ту жбу у сво је име, а за ра -
чун дру штва про тив кон трол ног ак ци о на ра дру штва, за -
ступ ни ка дру штва, чла но ва управ ног/над зор ног од бо ра,
чла но ва из вр шног од бо ра, од но сно упра ве, чла но ва од бо ра
за ре ви зи ју, ин тер ног ре ви зо ра дру штва, ли ца ко ја има ју
уго вор на овла шће ња да упра вља ју по сло ви ма дру штва и
ли кви да ци о ног управ ни ка, ра ди на кна де ште те про у зро ко -
ва не при вред ном дру штву од тих ли ца по вре дом ду жно сти
ко је има ју пре ма дру штву (де ри ва тив на ту жба).

9.3. При је под но ше ња ту жбе ак ци о нар тре ба да у пи са -
ној фор ми зах ти је ва од при вред ног дру штва да под не се
исту про тив ли ца из прет ход не пре по ру ке. За хтјев се под -
но си ди рек то ру или чла но ви ма управ ног/над зор ног од бо ра
или дру гим ли ци ма ко ја има ју овла шће ње да под не су ту -
жбу.

9.4. Оства ре на на кна да ште те по де ри ва тив ној ту жби
при па да при вред ном дру штву, а ли це ко је је под ни је ло ту -
жбу има пра во на на кна ду тро шко ва.

Стан дард 10 - Пра во на дио ли кви да ци о ног ви шка

10.1. У по ступ ку ли кви да ци је дру штва ак ци о на ри има -
ју пра во на дио ли кви да ци о ног ви шка утвр ђен у по ступ ку
ли кви да ци је дру штва, сра змјер но уче шћу у основ ном ка -
пи та лу дру штва. 

II - РАВ НО ПРА ВАН ТРЕТ МАН АК ЦИ О НА РА

Стан дард 11 - Рав но пра ван трет ман ак ци о на ра

11.1. Дру штва тре ба да оси гу ра ју рав но пра ван трет ман
свих ак ци о на ра. 

11.2. Ак ци о на ри с ак ци ја ма исте вр сте и кла се рав но -
прав ни су.

11.3. О про мје ни пра ва из вла снич ких хар ти ја од
вријед но сти од лу чу је скуп шти на ак ци о на ра.

11.4. Ин ве сти то ри тре ба  да буду уна при јед упо зна ти о
свим пра ви ма при је не го што ку пе ак ци је из но ве еми си је,
у скла ду са про спек том ко ји дру штво оба ве зно при пре ма.

11.5. Тр го ва ње ак ци ја ма на осно ву ин тер них ин фор ма -
ци ја и ак тив но сти с ци љем зло у по тре бе по ло жа ја у дру -
штву је за бра ње но. 

11.6. Ак ци о на ри ма тре ба да буду исто вре ме но пре до че -
ни сви ефек ти про и за шли из по слов них тран сак ци ја или
пи та ња ко ја су од ути ца ја на рад и по сло ва ње дру штва. 

11.7. За мје на ак ци ја при ли ком оба вља ња ста ту сних
про мје на мо ра би ти оба вље на на на чин да не угро жа ва
пра ва ак ци о на ра, ни ти та пра ва мо гу би ти де фи ни са на ван
утвр ђе ног за мјен ског од но са ак ци ја прав ног прет ход ни ка и
прав ног сљед бе ни ка. 

III - УЛО ГА ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИХ СТРА НА - 
НО СИ ЛА ЦА ИН ТЕ РЕ СА У УПРА ВЉА ЊУ 

АК ЦИ О НАР СКИМ ДРУ ШТВИ МА

Стан дард 12 - Уло га за ин те ре со ва них стра на у упра -
вља њу ак ци о нар ским дру штви ма

12.1. Дру штво тре ба да, на од го ва ра ју ће на чи не, обез -
би је ди по што ва ње и ко ри шће ње за кон ских пра ва свих за -
ин те ре со ва них стра на за рад дру штва.

12.2. Дру штво тре ба да на сво јој ин тер нет стра ни ци об -
ја ви име ли ца за ду же ног за кон такт са ин ве сти то ри ма.

12.3. Дру штво тре ба да обез би је ди ак тив ну са рад њу са
свим за ин те ре со ва ним стра на ма у ци љу ства ра ња бла го -
ста ња, рад них мје ста и одр жа ва ња фи нан сиј ске ста бил но -
сти дру штва. 

12.4. Дру штво има пра во на на кна ду ште те уко ли ко за -
ин те ре со ва не стра не, по би ло ком осно ву, на не су ште ту
функ ци о ни са њу дру штва. 

12.5. Ак ци о нар ска дру штва, осим фи нан сиј ских ор га -
ни за ци ја, не мо гу да уче ству ју у прав ним по сло ви ма чи ји
је пред мет да ва ње аван са, кре ди та или зај ма, од но сно обез -
бје ђе ње аван са, кре ди та или зај ма од стра не дру штва ра ди
сти ца ња ак ци ја тог дру штва. 

12.6. У од но си ма са дру гим за ин те ре со ва ним стра на ма
за рад ак ци о нар ског дру штва дру штво тре ба да из вр ша ва
сво је оба ве зе пре ци зно и на ра зу ман на чин, што ће обез би -
је ди ти ду го роч ни про спе ри тет дру штва и ње го вих ак ци о -
на ра. 

12.7. Ка да се до но се од лу ке по од ре ђе ним пи та њи ма,
дру штво тре ба да узме у об зир све ин те ре се за ин те ре со ва -
них стра на, на ро чи то за по сле них.

IV - ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ И ЈАВ НОСТ ИН ФОР МА ЦИ ЈА

Стан дард 13 - Об ја вљи ва ње и јав ност ин фор ма ци ја

13.1. Дру штво тре ба да обез би је ди пра во вре ме но об ја -
вљи ва ње и јав ност свих ма те ри јал но зна чај них ин фор ма -

36 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 117 25.11.2011.



ци ја у ве зи са дру штвом, укљу чу ју ћи фи нан сиј ску си ту а -
ци ју, по сло ва ње, вла сни штво и упра вља ње дру штвом. Ма -
те ри јал но зна чај на ин фор ма ци ја је она ин фор ма ци ја чи је
по сје до ва ње мо же да ути че на до но ше ње еко ном ске од лу -
ке од стра не ње ног ко ри сни ка. Нео бја вље не ма те ри јал но
зна чај не ин фор ма ци је сма тра ју се по вла шће ним ин фор ма -
ци ја ма и пот па да ју под по се бан ре жим чу ва ња.

13.2. Јав но об ја вљи ва ње фи нан сиј ских из вје шта ја и
дру гих ин фор ма ци ја о дру штву тре ба да омо гу ће про цје ну
ње го ве ври јед но сти са ста но ви шта прав ног ста ту са, фи -
нан сиј ске по зи ци је, по слов них мо гућ но сти и пра ва у ве зи
са хар ти ја ма од ври јед но сти. Из вје шта ји мо ра ју да са др же
ра зу мљи ве ко мен та ре и ана ли зу по сло ва ња од стра не упра -
ве дру штва. 

13.3. Не за ви сно о по да ци ма ко је је оба ве зно да об ја -
вљу је у скла ду са за ко ном или дру гим про пи си ма дру штво
тре ба да, у нај кра ћем мо гу ћем ро ку, об ја ви и ста ви на ра -
спо ла га ње свим за ин те ре со ва ним стра на ма бит не по дат ке
о ра ду и дје ло ва њу дру штва, као и све по дат ке о чи ње ни -
ца ма и окол но сти ма ко је мо гу да има ју зна ча јан ути цај на
ци је ну ак ци ја тог дру штва, при че му се сма тра да вје ро ват -
но ћа зна чај ног ути ца ја по сто ји ако би ра зу ман ин ве сти тор
вје ро ват но узео у об зир та кву ин фор ма ци ју као дио осно -
ви за до но ше ње сво јих ин ве сти ци о них од лу ка. 

13.4. Дру штво та ко ђе тре ба да оси гу ра об ја вљи ва ње
ин фор ма ци ја о: раз вој ним пла но ви ма и њи хо вом ути ца ју
на еко ном ски и со ци јал ни по ло жај за по сле них, кре та њу и
про мје на ма за ра да, за шти ти и без бјед но сти на ра ду и мје -
ра ма за по бољ ша ње усло ва ра да, ци ље ви ма дру штва, ве -
ћин ским вла сни ци ма, чла но ви ма упра ве и над зор ног од бо -
ра и њи хо вим при ма ња, раз ло зи ма за евен ту ал ну остав ку
или за рас ки дом уго во ра, те ин фор ма ци је о: ре ви зо ру, на -
чи ну рас по дје ле до би ти, ста ту сним про мје на ма, про мје на -
ма об ли ка пред у зе ћа и осни ва њу пред у зе ћа, по ли ти ци
упра вља ња дру штвом, тран сак ци ја ма по ве за них стра на,
пред ви ди вим ма те ри јал ним фак то ри ма ри зи ка и ме ха ни -
зми ма за упра вља ње ри зи ком (уко ли ко ни су у до ме ну по -
слов не тај не), пи та њи ма ве за ним за за по сле не и дру ге за -
ин те ре со ва не за рад дру штва, струк ту ри и по ли ти ци упра -
вља ња, те пра ви ма ко ја су упра ви да та да ак ци је дру штва
ку пу ју по по вољ ни јим ци је на ма од тр жи шних (као ва ри ја -
бил не ком по нен те пла ћа ња за њи хов рад), об ја вље ној по -
ну ди за пре у зи ма ње, про мје на ма у порт фе љу ак ци ја преду -
зе ћа по је ди нач них чла но ва управ ног/над зор ног од бо ра. 

13.5. Дру штво је ду жно да сво је фи нан сиј ске из вје шта -
је са ста вља и об ја вљу је у скла ду са Ме ђу на род ним ра чу но -
вод стве ним стан дар ди ма (МРС) и Ме ђу на род ним стан дар -
ди ма фи нан сиј ског из вје шта ва ња (МСФИ). 

13.6. Дру штво тре ба да сво је го ди шње фи нан сиј ске из -
вје шта је об ја вљу је на сво јој ин тер нет стра ни ци, нај ка сни -
је до 28. фебруара те ку ће го ди не за про те клу го ди ну; по лу -
го ди шње фи нан сиј ске из вје шта је нај ка сни је до 31. јула, а
тро мје сеч не фи нан сиј ске из вје шта је нај ка сни је до кра ја
на ред ног мје се ца у од но су на прет ход но тро мје сеч је. 

13.7. Ре ви зор ски из вје шта ји тре ба да бу ду об ја вље ни у
ро ку од пет да на од да на њи хо вог при је ма, а нај ка сни је до
31. августа те ку ће го ди не. 

13.8. Го ди шњи, по лу го ди шњи и тро мје сеч ни из вје шта -
ји су нај ва жни ји и нај са др жај ни ји из вор по да та ка о дру -
штву, за то не би тре ба ло да бу ду огра ни че ни са мо на по дат -
ке про пи са не за кон ским и про фе си о нал ним нор ма ма, већ
сва ка ко тре ба да укљу че стра те шке ци ље ве, план по сло ва -
ња за бу ду ће пе ри о де, ра зу мљи ву ана ли зу и ста во ве упра ве
о по сло ва њу у про те клом пе ри о ду, као и по ја шње ња упра -
ве у ве зи са евен ту ал ним ва жни јим од сту па њи ма у од но су
на пла ни ра не ре зул та те и оства ре не стра те шке ци ље ве.

13.9. Го ди шњи из вје штај тре ба да бу де об ја вљен и на
ен гле ском је зи ку, а по лу го ди шњи и тро мје сеч ни из вје шта -
ји сва ко днев но тре ба да бу ду до ступ ни на увид ак ци о на ри -
ма у сје ди шту и на по слов ној адре си дру штва, као и на ин -
тер нет стра ни ца ма дру штва.

13.10. Дру штво тре ба да до кра ја по слов не го ди не на
сво јој ин тер нет стра ни ци об ја ви ка лен дар ва жних до га ђа ја
ко ји се оче ку ју у сље де ћој по слов ној го ди ни (као нпр. да -
тум об ја вљи ва ња фи нан сиј ских ре зул та та, да тум одр жа ва -
ња го ди шње скуп шти не, да тум сти ца ња пра ва на ди ви ден -

ду и ис пла те ди ви ден де и сл.) Дру штво тре ба на исти на -
чин да об ја ви и сва ку про мје ну ва жних до га ђа ја у ка лен да -
ру, нај ма ње 30 да на уна при јед, а ако то ни је мо гу ће, од мах
по на сту па њу окол но сти ко је ути чу на про мје ну.

13.11. У слу ча ју да се у јав но сти по ја ве раз ли чи те гла -
си не у ве зи са по сло ва њем дру штва, дру штво тре ба да из -
да оба вје ште ње у јав но сти ко јим би по твр ди ло или не ги ра -
ло те гла си не. 

13.12. По треб но је ја сно де фи ни са ти над ле жно сти раз -
ли чи тих ор га на дру штва у сми слу при ку пља ња, ана ли зе,
при пре ме и об ја вљи ва ња ре ле вант них ин фор ма ци ја. 

13.13. Све ин фор ма ци је о зна чај ним до га ђа ји ма, ве ћим
тран сак ци ја ма и ре ле вант не ма те ри јал не ин фор ма ци је у
сми слу по сло ва ња дру штва тре ба ло би у пот пу но сти об ја -
ви ти на бла го вре мен на чин, та ко да су до ступ не свим ак ци -
о на ри ма. 

13.14. Пред мет по себ но де таљ ног об ја вљи ва ња тре ба
да бу ду тран сак ци је са по ве за ним ли ци ма, а на ро чи то са
по ве за ним прав ним ли ци ма у фор ми кон со ли до ва них фи -
нан сиј ских из вје шта ја, при пре мље них у скла ду са ра чу но -
вод стве ним стан дар ди ма. 

13.15. Пред мет об ја вљи ва ња су и про мје не у струк ту ри
вла сни штва, на ро чи то у слу ча је ви ма ка да сти ца лац пре ла -
зи пре ко 10, 25, 50 и 75%. 

13.16. Пред мет об ја вљи ва ња је и спи сак дру шта ва у ко -
ји ма дру штво по сје ду је вла снич ко уче шће пре ко 10%, уз
об ја ву на зи ва и сје ди шта дру штва, те про цен та уче шћа. 

13.17. Ак ци о на ри мо ра ју би ти упо зна ти са де та љи ма
тран сак ци ја у ко је ула зе чла но ви упра ве и управ ног/над -
зор ног од бо ра ди рект но или ин ди рект но са дру штвом или
ње го вом ор га ни за ци о ном цје ли ном. 

13.18. Раз ли чи та по ве зи ва ња и аран жма ни ко ји омо гу -
ћа ва ју по је ди ним ак ци о на ри ма сте пен кон тро ле ко ји ни је
сра змје ран њи хо вом ак циј ском ка пи та лу тре ба ју да бу ду
об ја вље ни. 

13.19. Ин фор ма ци је ко је се об ја вљу ју у слу ча је ви ма
јав не по ну де ак ци ја дру штва мо ра ју би ти та кве да омо гу -
ћа ва ју ин ве сти то ри ма да оства ре фер про цје ну прав ног
ста ту са, фи нан сиј ског по ло жа ја, по слов не мо гућ но сти и
ци је на ак ци ја. 

13.20. Дру штво и за по сле ни у дру штву оба ве зни су да
при пре ме и по шту ју про це ду ре ко ји ма се од кон ку рен ци је
шти те ин фор ма ци је зна чај не за очу ва ње тр жи шне по зи ци је. 

13.21. На чи ни об ја вљи ва ња ин фор ма ци ја тре ба ли би
обез би је ди ти ко ри сни ци ма по штен, пра во вре мен и по во -
љан (јеф тин) при ступ ре ле вант ним ин фор ма ци ја ма. 

13.22. Дру штво тре ба да ко ри сти ме ди је (днев не но ви -
не, елек трон ске ме ди је, ин тер нет стра ни цу) за об ја вљи ва -
ње на ве де них ин фор ма ци ја, ко ји омо гу ћа ва ју да се оси гу -
ра ју јед на ки усло ви за ин ве сти то ре ко ји тр гу ју хар ти ја ма
од ври јед но сти. О из бо ру по је ди нач ног ме ди ја мо ра да по -
сто ји од лу ка, ко ја је на ве де на у оп штим ак ти ма дру штва.

13.23. Дру штво не тре ба да да је ин фор ма ци је тре ћим
стра на ма ко је са др же би ло ка кве ин фор ма ци је из са оп ште -
ња за јав ност при је не го што бу ду јав но об ја вље не, осим
овла шће ним ли ци ма над ле жних ор га на и ли ци ма ко ја оба -
вља ју функ ци ју са вјет ни ка дру штва, уз на гла сак да ни они
не мо гу да на ру ше прин цип по вјер љи во сти ин фор ма ци ја. 

13.24. Дру штво ко је вр ши об ја вљи ва ње би ло ка квих
ин фор ма ци ја у ино стран ству тре ба да вр ши об ја вљи ва ње
та квих ин фор ма ци ја и на до ма ћем тр жи шту. 

13.25. Дру штво тре ба да укљу чи у го ди шњи из вје штај
о по сло ва њу и из ја ву о ускла ђе но сти с прин ци пи ма и стан -
дар ди ма упра вља ња ак ци о нар ским дру штви ма, с тим да
тре ба де таљ но по ја сни ти ускла ђе ност дје ло ва ња са прин -
ци пи ма и стан дар ди ма упра вља ња ак ци о нар ским дру -
штви ма, те по ја сни ти и на ве сти раз ло ге евен ту ал них од -
сту па ња од прин ци па и стан дар да. 

13.26. Ко ри шће ње по вла шће них ин фор ма ци ја (ин фор -
ма ци ја пре ци зне при ро де ко је ни су јав но до ступ не, а ко је би,
ка да би би ле јав но до ступ не, вје ро ват но има ле зна ча јан ути -
цај на ци је не ак ци ја еми тен та или на ци је не по ве за них из ве -
де них фи нан сиј ских ин стру ме на та) у ције ло сти је за бра ње -
но, свим ли ци ма ко ји ма су та кве ин фор ма ци је до ступ не
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(упу ће на ли ца), с об зи ром да би та ко мо гло до ћи до не до пу -
ште не пред но сти при ли ком тр го ва ња фи нан сиј ским ин стру -
мен ти ма дру штва, не за ви сно о то ме ко ри сти ли се по вла -
шће ном ин фор ма ци јом са мо упу ће но ли це или не ко тре ће
ли це ко је је те ин фор ма ци је до би ло од упу ће ног ли ца.

13.27. За бра на ко ри шће ња по вла шће них ин фор ма ци ја
од но си се на све ак ци о на ре, чла но ве управ ног/над зор ног
од бо ра, из вр шне ди рек то ре, од но сно упра ву, чла но ве од бо -
ра за ре ви зи ју, спољ не са вјет ни ке дру штва, као и сва ли ца
ко ја се у од но су на свој по ло жај у дру штву или из ван дру -
штва сма тра ју ли ци ма ко ји ма су до ступ не по вла шће не ин -
фор ма ци је.

13.28. Дру штво је ду жно да ус по ста ви ме ха ни зме ко ји -
ма ће се обез би је ди ти да ли ца ко ја рас по ла жу или до ла зе у
до дир са по вла шће ним ин фор ма ци ја ма бу ду оба ви је ште на
о при ро ди и зна ча ју тих ин фор ма ци ја и огра ни че њи ма у
ве зи њи хо вог ко ри шће ња, те да обез би је ди над зор над про -
то ком по вла шће них ин фор ма ци ја и њи хо вом мо гу ћом зло -
у по тре бом.

13.29. Дру штво је ду жно да у го ди шњем из вје шта ју на -
ве де (об ја ви) по дат ке о ак ци ја ма чи ји су има о ци по је ди ни
чла но ви управ ног/над зор ног од бо ра, из вр шни ди рек то ри,
од но сно чла но ви упра ве или чла но ви од бо ра за ре ви зи ју.
По ред из но ше ња тих по да та ка у го ди шњем из вје шта ју,
дру штво је ду жно да у ро ку од 24 ча са од са зна ња за про -
мје ну, по сред ством сво је ин тер нет стра ни це и по сред ством
бер зе, јав но об ја ви сва ку про мје ну ко ли чи не хар ти ја од
ври јед но сти дру штва ко је др жи по је ди ни члан управ -
ног/над зор ног од бо ра или из вр шни ди рек тор, од но сно
члан упра ве.

13.30. Дру штво је ду жно да об ја ви по дат ке о по сло ви -
ма у ко ји ма су с јед не стра не уче ство ва ли чла но ви управ -
ног/над зор ног од бо ра или с њи ма по ве за на прав на или фи -
зич ка ли ца, а с дру ге стра не дру штво или с дру штвом по -
ве за на ли ца.

13.31. Дру штво је ду жно да пра во вре ме но утвр ди и на
од го ва ра ју ћи на чин об ја ви по дат ке о глав ним ри зи ци ма ко -
ји ма је дру штво из ло же но (као нпр. по ли тич ки ри зик, еко -
ном ски ри зи ци, ри зик дје лат но сти и сл.), као и про цје ну
вје ро ват но ће оства ре ња по тен ци јал них ри зи ка.

V - УЛО ГА И ОД ГО ВОР НО СТИ ОД БО РА

Стан дард 14 - Оп шти за да ци и од го вор но сти од бо ра

14.1. При мје на стан дар да тре ба да омо гу ћи стра те шко
во ђе ње дру штва, ефи ка сан си стем над зо ра над ме наџ мен -
том од стра не од бо ра и од го вор ност од бо ра пре ма дру штву
и ак ци о на ри ма. 

14.2. Чла но ви упра ве и од бо ра вр ше сво је функ ци је у
нај бо љем ин те ре су ак ци о нар ског дру штва и у во ђе њу по -
сло ва по сту па ју с па жњом до брог при вред ни ка, те по шту -
ју ћи оба ве зе по вјер љи во сти по да та ка. 

14.3. Од бо ри тре ба да оси гу ра ју од го ва ра ју ће си сте ме
кон тро ле, пра ће ња ри зи ка, фи нан сиј ску кон тро лу и по што -
ва ње за ко на. 

14.4. Ду жно сти, над ле жно сти и овла шће ња од бо ра и
упра ве тре ба ју би ти ја сно де фи ни са ни и раз дво је ни. 

14.5. Од бо ри тре ба да оси гу ра ју ин те гри тет си сте ма
фи нан сиј ског ра чу но вод ства и из вје шта ва ње дру штва ба -
зи ра но на из вје шта ју не за ви сног ре ви зо ра. 

14.6. Од бо ри тре ба да над гле да ју про цес об ја вљи ва ња
ин фор ма ци ја о дру штву, као и ко му ни ка ци ју са за ин те ре -
со ва ним стра на ма за рад дру штва. 

14.7. Од бо ри тре ба да обез би је де кон тро лу по тен ци јал -
них кон фли ка та у оства ри ва њу ин те ре са упра ве, чла но ва
од бо ра и ак ци о на ра, укљу чу ју ћи зло у по тре бе имо ви не
дру штва и из вр ша ва ње тран сак ци ја са по ве за ним ли ци ма. 

14.8. Упра ва и од бо ри бли ско са ра ђу ју, ка ко би се мак -
си ми зи рао ре зул тат ра да дру штва.

14.9. То ком ман да та и на кон ман да та сви чла но ви од бо -
ра тре ба да по шту ју прин ци пе по вјер љи во сти ин фор ма ци -
ја у ве зи са ра дом дру штва. Упра ва мо ра да оси гу ра да за -
по сле ни у дру штву та ко ђе по шту ју овај прин цип. Упра ва
тре ба да усво ји пра ви ла по вјер љи во сти и ме то де за за шти -

ту та квих ин фор ма ци ја, те санк ци је за на ру ша ва ње тих
пра ви ла.

14.10. Сви чла но ви од бо ра дру штва од го ва ра ју за ште -
ту ко ју про у зро ку ју дру штву и ак ци о на ри ма, а у скла ду са
за кон ским про пи си ма.

14.11. Над ле жни ор ган или за ин те ре со ва на стра на мо -
же по кре ну ти по сту пак пред над ле жним су дом про тив чла -
но ва од бо ра ко ји су до ни је ли од лу ку ко јом се на но си ште -
та дру штву, по вје ри о ци ма или вла сни ци ма.

14.12. Ин фор ма ци је о на кна да ма и еко ном ским ко ри -
сти ма би ло ко је вр сте, ко ју чла но ви од бо ра, за по сле ни или
чла но ви упра ве мо гу оства ри ти на осно ву по зи ци је и ра да
у дру штву, мо ра ју би ти у пот пу но сти до ста вље не од бо ру,
те у слу ча је ви ма ка да се ра ди о чла но ви ма од бо ра, упра ви
и ак ци о на ри ма. Ин фор ма ци је о до дат ним при хо ди ма ко је
про из ла зе из по зи ци је не ког ли ца у дру штву, чак и ако ни -
су пла ће ни од стра не дру штва, та ко ђе тре ба ју би ти до ста -
вље не од го ва ра ју ћим ор га ни ма дру штва.

Стан дард 15 - Уло га и од го вор но сти упра ве дру штва

15.1. Упра ва дру штва је над ле жна за ру ко во ђе ње дру -
штвом и тре ба да оси гу ра по што ва ње свих за ко на и дру гих
про пи са, као и да узме у об зир све ин те ре се за ин те ре со ва -
них стра на за рад дру штва, у скла ду са по слов ним ри зи ком
ко јем је дру штво из ло же но. 

15.2. Упра ва дру штва ду жна је да обез би је ди тран спа -
рент не и ква ли тет не од но се дру штва и за ин те ре со ва них
стра на, те да бри не да дру штво по шту је сва пра ва за ин те -
ре со ва них стра на за сно ва на на за ко ну и до брим по слов ним
оби ча ји ма. 

15.3. Ни ко ко над ле жним др жав ним ор га ни ма или ор -
га ни ма дру штва ука же на не до стат ке у при мје ни про пи са
или етич ких нор ми уну тар дру штва не сми је да тр пи не га -
тив не по сље ди це.

15.4. Упра ва из ра ђу је стра те ги ју по сло ва ња дру штва,
те оси гу ра ва ње но спро во ђе ње.

15.5. Упра ва тре ба да ус по ста ви од го ва ра ју ћи си стем
ин тер не кон тро ле и упра вља ња ри зи ци ма у дру штву.

15.6. По ред ре дов ног до ста вља ња го ди шњих фи нан сиј -
ских из вје шта ја, кон со ли до ва них фи нан сиј ских из вје шта ја
и из вје шта ја ре ви зо ра упра ва би тре ба ла у ра зум ном ро ку
обез бје ђи ва ти управ ном/над зор ном од бо ру ре дов не, бла го -
вре ме не, по у зда не и де таљ не ин фор ма ци је о до га ђа ји ма
ко ји мо гу зна чај но ути ца ти на бу ду ћу успје шност по сло ва -
ња дру штва и/или фи нан сиј ску си ту а ци ју дру штва. У слу -
ча ју не пот пу но сти та квих ин фор ма ци ја, чла но ви управ -
ног/над зор ног од бо ра мо гу зах ти је ва ти до дат не ин фор ма -
ци је.

15.7. Упра ва не сми је санк ци о ни са ти или при је ти ти за -
по сле ном, ко ји је ујед но и ак ци о нар, гу бит ком рад ног мје -
ста, због ње го вог дје ло ва ња при оства ри ва њу ак ци о нар -
ских пра ва.

Стан дард 16 - Уло га и од го вор но сти управ ног/над -
зор ног од бо ра дру штва

16.1. Управ ни/над зор ни од бор кон тро ли ше да ли дру -
штво по слу је у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма, до -
брим по слов ним оби ча ји ма и по слов ним мо ра лом. 

16.2. Управ ни/над зор ни од бор тре ба објек тив но и не за -
ви сно од упра ве дру штва да кон тро ли ше оба вља ње по сло -
ва дру штва. 

16.3. Да би ис пу ни ли сво је од го вор но сти чла но ви
управ ног/над зор ног од бо ра мо ра ју има ти при ступ тач ним
и пра во вре ме ним ин фор ма ци ја ма. 

16.4. Управ ни/над зор ни од бор тре ба да се са сто ји од
чла но ва ко ји ра зу ми ју по сло ва ње при вред ног дру штва, те
има ју нео п ход не спо соб но сти, зна ње и струч ност по треб -
ну за оба вља ње њи хо вих ду жно сти. 

16.5. Пред сјед ник управ ног/над зор ног од бо ра тре ба да
ко ор ди ни ра рад од бо ра, те да под сти че дру ге чла но ве на
ак ти ван и ефи ка сан рад. У слу ча ју да не ки од чла но ва не
при су ству ју сјед ни ца ма или су не ак тив ни на сјед ни ца ма
од бо ра, ова ин фор ма ци ја тре ба би ти об ја вље на на скуп -
шти ни ак ци о на ра. 
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16.6. Пред сјед ник управ ног/над зор ног од бо ра тре ба да
оси гу ра да су сви чла но ви од бо ра, при је одр жа ва ња са -
стан ка од бо ра, ин фор ми са ни на од го ва ра ју ћи на чин о пи -
та њи ма о ко ји ма ће се рас пра вља ти то ком са ста на ка управ -
ног/над зор ног од бо ра. 

16.7. Ни је дан члан управ ног/над зор ног од бо ра не сми -
је при до но ше њу од лу ка прет по ста ви ти лич не ин те ре се и
ин те ре се са њим по ве за них ли ца ин те ре си ма дру штва, ни -
ти сво јим од лу ка ма сми је за се бе и са њим по ве за на ли ца
ис ко ри сти ти по слов не при ли ке на ми је ње не дру штву. 

16.8. Ни је дан члан управ ног/над зор ног од бо ра не сми -
је тај ним дје ло ва њем оства ри ва ти лич ну ко рист на осно ву
сво је по зи ци је у дру штву. 

16.9. Управ ни/над зор ни од бор не сми је да то ле ри ше
нео прав да но ко ри шће ње имо ви не дру штва ни ти зло у по -
тре бу овла шће ња, укљу чу ју ћи и из да ва ње или от куп хар -
ти ја од ври јед но сти дру штва по не а де кват ним ци је на ма.

16.10. Над ле жно сти управ ног/над зор ног од бо ра тре ба ју
би ти: упра вља раз во јем и вр ши над зор над спро во ђе њем
стра те ги је дру штва и по слов них пла но ва, над зи ре упра ву,
из вр ше ње го ди шњег бу џе та, те де фи ни ше ге не рал ну по ли -
ти ку упра вља ња ри зи ци ма; пра ти спро во ђе ње пла но ва и
успје шност по сло ва ња дру штва, те ука зу је на од сту па ња од
пла ни ра них ври јед но сти; одо бра ва и над зи ре ве ће ка пи тал -
не из дат ке, на бав ке и про да је; оси гу ра ва по што ва ње про це -
ду ре и јав ност про це са име но ва ња и из бо ра од бо ра; пра ти и
пред у зи ма од го ва ра ју ће ак тив но сти у си ту а ци ја ма су ко ба
ин те ре са упра ве, чла но ва дру гих од бо ра и ак ци о на ра, укљу -
чу ју ћи зло у по тре бу сред ста ва пред у зе ћа и зло у по тре бу у
тран сак ци ја ма са тре ћим ли ци ма; оси гу ра ва ин те гри тет ра -
чу но вод стве них и си сте ма фи нан сиј ског из вје шта ва ња дру -
штва, укљу чу ју ћи вањ ску, не за ви сну ре ви зи ју и по сто ја ње
аде кват них си сте ма кон тро ле, по себ но си сте ма за упра вља -
ње ри зи ком, фи нан сиј ске и по слов не кон тро ле, те по што ва -
ња за ко на и ре ле вант них стан дар да; над зи ре про це се об ја -
вљи ва ња и ди стри бу ци је фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских
ин фор ма ци ја о по сло ва њу дру штва; да је ми шље ње о да тој
по ну ди за пре у зи ма ње дру штва пред скуп шти ном ак ци о на -
ра и по ну ди за пре у зи ма ње ка ко би ак ци о на ри мо гли до није -
ти од лу ку о тој по ну ди; одо бра ва да ва ње зај ма дру штва чла -
но ви ма управ ног/над зор ног од бо ра или с њи ма по ве за ним
ли ци ма; без од га ђа ња са зи ва скуп шти ну ак ци о на ра, ако се
при ли ком из ра де фи нан сиј ских из вје шта ја или у дру гим
слу ча је ви ма утвр ди да дру штво по слу је са гу бит ком.

16.11. Управ ни/над зор ни од бор тре ба да до не се соп -
стве ни ко декс по на ша ња ко ји као ми ни мум са др жи стан -
дар де струч но сти и не за ви сно сти упра ве и чла но ва управ -
ног одбора, мо рал не стан дар де у њи хо вом по на ша њу, од го -
вор ност, укљу чу ју ћи при су ство сјед ни ца ма, па жњу у од лу -
чи ва њу, пра ви ла за об ја вљи ва ње и увид у мо гу ће су ко бе
ин те ре са са дру штвом, по ли ти ку на кна да, пре ма упра ви и
чла но ви ма управ ног од бо ра, као и дру га пи та њи ма ко ја
сма тра ју зна чај ним.

16.12. Управ ни/над зор ни од бор, тре ба да де фи ни ше и
усво ји ин тер не прин ци пе и стан дар де упра вља ња дру -
штвом, укљу чу ју ћи прин ци пе из у зе ћа, об ја вљи ва ња су ко ба
ин те ре са и јав но сти ин фор ма ци ја о на кна да ма, те тре ба да
их при мје њу је на осно ву соп стве них про це ду ра.

16.13. Сва ки члан управ ног/над зор ног од бо ра мо ра да
оси гу ра и по све ти до вољ но вре ме на ду жно сти ма и ак тив -
но сти ма у од бо ру.

16.14. Ако је не ки од чла но ва управ ног/над зор ног од -
бо ра уче ство вао на ма ње од по ла са ста на ка управ ног/над -
зор ног од бо ра у то ку го ди не, ин фор ма ци ја о то ме мо ра би -
ти об ја вље на у из вје шта ју о ра ду управ ног/над зор ног од -
бо ра. 

16.15. Пред сјед ник управ ног/над зор ног од бо ра ко ор ди -
ни ра рад од бо ра и пред сје да ва ње го вим са стан ци ма. 

16.16. Пред сјед ник управ ног/над зор ног од бо ра ре дов -
но одр жа ва кон такт са упра вом с ко јом се кон сул ту је по пи -
та њи ма по слов не стра те ги је, раз во ја и упра вља ња ри зи ци -
ма у дру штву.

16.17. Управ ни/над зор ни од бор са ста је се ре дов но, нај -
ма ње јед ном у два мје се ца. Све од лу ке до но се се на сјед -
ни ца ма. 

16.18. Сви чла но ви управ ног/над зор ног од бо ра по зи ва -
ју се на сјед ни це на исти на чин, ко ји оси гу ра ва исто вре ме -
ност, јед на ку ин фор ми са ност и јед нак при ступ свим ре ле -
вант ним ин фор ма ци ја ма. У слу ча ју ве ли ког бро ја чла но ва
управ ног/над зор ног од бо ра или њи хо ве ге о граф ске уда ље -
но сти, сјед ни це се мо гу одр жа ти уз мо гућ ност гла са ња ко -
ри шће њем са вре ме не тех но ло ги је. 

16.19. Нај ма ње јед на сјед ни ца управ ног/над зор ног од -
бо ра, у то ку го ди не, тре ба да се одр жи без при су ства чла -
но ва упра ве, ка ко би се рас пра вља ло о њи хо вом ра ду.

16.20. Управ ни/над зор ни од бор мо ра да до ста ви из вје -
штај о свом ра ду, те тач но и све о бу хват но из ви је сти скуп -
шти ну ак ци о на ра о свом ра ду, нај ма ње јед ном го ди шње.
Из вје штај са др жи де таљ не ин фор ма ци је о ра ду управ -
ног/над зор ног од бо ра и дру штва у цје ли ни, опис и оцје ну
са рад ње са упра вом и са ре ви зо ром, као и став и оцје ну ми -
шље ња ре ви зо ра. 

16.21. У го ди шњем из вје шта ју управ ног/над зор ног од -
бо ра де таљ но се при ка зу је успје шност упра ве и по сло ва ња
дру штва, те успје шност у при мје ни ових стан дар да и са -
рад њи са упра вом и не за ви сним ре ви зо ром. Управ ни/над -
зор ни од бор мо ра да до ста ви ак ци о на ри ма де таљ ну ана ли -
зу го ди шњег из вје шта ја дру штва, без об зи ра да ли га одо -
бра ва или има од ре ђе не ко мен та ре на ње га. 

16.22. Управ ни/над зор ни од бор мо же да уста но ви по -
себ не од бо ре или ко ми си је ко ји су у ста њу да до но се ква -
ли фи ко ва не, струч не и про фе си о нал не ана ли зе кон крет них
про бле ма, чи ме по ве ћа ва ефи ка сност соп стве ног ра да. 

16.23. Из ме ђу упра ве и управ ног/над зор ног од бо ра
тре ба да по сто ји кон ти ну и ран кон такт, при че му је од из у -
зет не ва жно сти да по сто ји по што ва ње по вјер љи во сти раз -
ми је ње них ин фор ма ци ја из ме ђу њих.

Стан дард 17 - Су коб ин те ре са у ор га ни ма дру штва

17.1. Члан упра ве, члан управ ног/над зор ног од бо ра
дру штва и про ку ри ста мо гу да за кљу че прав ни по сао са
дру штвом, у ко јем има ју то свој ство, са мо ако је тај прав -
ни по сао одо брен у до број вје ри, ве ћи ном гла со ва чла но ва
управ ног/над зор ног од бо ра ко ји не ма ју ин те рес у том по -
слу, а у слу ча ју да та ква ве ћи на не по сто ји, ве ћи ном гла со -
ва чла но ва ко ји не ма ју лич ни ин те рес. Ли це ко је има лич -
ни ин те рес не мо же да гла са у управ ном/над зор ном од бо ру
при ли ком од лу чи ва ња о одо бре њу прав ног по сла са дру -
штвом. О одо бре њу и прав ном по слу оба вје шта ва ју се ак -
ци о на ри на пр вој на ред ној скуп шти ни. 

17.2. Члан управ ног/над зор ног од бо ра је у су ко бу ин те -
ре са ако је он или члан ње го ве по ро ди це: уго вор на стра на
у прав ном по слу са дру штвом; у фи нан сиј ском од но су са
ли цем из прав ног по сла или рад ње ко је за кљу чу је уго вор
са при вред ним дру штвом или ко је има фи нан сиј ске ин те -
ре се у том по слу или рад њи, по осно ву ко јих се ра зум но
мо же оче ки ва ти да ути чу на ње го во по сту па ње; под кон -
трол ним ути ца јем стра не из прав ног по сла или рад ње или
ли ца ко је има фи нан сиј ски ин те рес у прав ном по слу или
рад њи, та ко да се осно ва но мо же оче ки ва ти да ути чу на
ње го во по сту па ње су прот но ин те ре су дру штва.

17.3. Под чла но ви ма по ро ди це чла на управ ног/над зор -
ног од бо ра сма тра ју се: ње гов брач ни друг, ро ди те љи, брат
или се стра тог брач ног дру га; ње гов крв ни срод ник у пра -
вој ли ни ји (ро ди те љи, дје ца и њи хо ви по том ци) и у по боч -
ној ли ни ји до дру гог сте пе на срод ства (брат, се стра) или
брач ни друг би ло ко га од ових ли ца; усво ји лац, усво је ник
и дру га ли ца ко ја са тим ли цем жи ве у за јед нич ком до ма -
ћин ству. 

17.4. Под фи нан сиј ским ин те ре сом или кон трол ним ути -
ца јем за ко ји се осно ва но мо же оче ки ва ти да ути чу на по сту -
па ње чла на управ ног/над зор ног од бо ра су прот но ин те ре су
дру штва сма тра се на ро чи то: ако је он ве ћин ски ак ци о нар
или ак ци о нар са удје лом ко ји га чи ни ква ли фи ко ва ним ак ци -
о на ром дру штва; ако је ли це с по слов ним, фи нан сиј ским
или уским по ро дич ним од но си ма са не ким ве ћин ским ак ци -
о на ром или ак ци о на ром са уло гом ко ји га чи ни ква ли фи ко -
ва ним ак ци о на ром дру штва; ако је ва жан до ба вљач/ку пац
ро бе и услу га (укљу чу ју ћи са вје то дав не и ре ви зор ске услу -
ге); ако је, на би ло ко ји дру ги на чин, по ве зан са го ре по ме -
ну тим гру па ма и ка те го ри ја ма ли ца, та ко да ти од но си ути -
чу на ње го во не за ви сно и не при стра сно од лу чи ва ње. 
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17.5. Сви чла но ви упра ве, као и чла но ви управ ног/над -
зор ног од бо ра тре ба ју да при ја ве по сто ја ње су ко ба ин те ре -
са управ ном/над зор ном од бо ру. 

17.6. Упра ва и управ ни/над зор ни од бор ду жни су да
оси гу ра ју да ли це ко је има су коб ин те ре са са дру штвом по
од ре ђе ним пи та њи ма не од лу чу је или се уоп ште не ба ви
тим пи та њем у име дру штва. 

17.7. Уко ли ко се ли це су о чи са су ко бом ин те ре са у свом
ра ду, o то ме мо ра да оба ви је сти над ле жни ор ган ко ји ни је
у та квом су ко бу ин те ре са, пре ма ја сно утвр ђе ним про це ду -
ра ма и ро ко ви ма, утвр ђе ним оп штим ак том дру штва. 

17.8. Чла но ви управ ног/над зор ног од бо ра не би тре ба -
ло да од лу чу ју или рје ша ва ју у име дру штва по пи та њи ма
по ко ји ма има ју су коб ин те ре са са дру штвом. Тај пред мет
ће умје сто то га рје ша ва ти ви ши ор ган или рав но пра ван
члан ко ји не ма та кав су коб ин те ре са. У слу ча је ви ма гдје то
ни је прак тич но мо гу ће, ви ши ор ган ко ји не ма та кав су коб
ин те ре са мо ра би ти у пот пу но сти оба ви је штен о при ро ди
и зна ча ју пи та ња и о де та љи ма су ко ба ин те ре са. 

17.9. Сва ку од лу ку ко ју до не се ли це ко је има су коб ин -
те ре са тре ба ло би про ци је ни ти по нај стро жи јим стан дар -
ди ма пра вич но сти и не за ви сно сти. 

17.10. Ма те ри јал ни су коб ин те ре са или су коб ин те ре са
ко ји ни је при вре ме не при ро де, а у ко јем се на шао члан
управ ног/над зор ног од бо ра тре ба да ре зул ти ра окон ча њем
ман да та тог чла на. 

17.11. Ли ца ко ја су у по тен ци јал ном су ко бу ин те ре са не
би тре ба ло би ра ти у управ ни/над зор ни од бор.

17.12. Зна ња сте че на у ве зи са по сло ва њем дру штва за -
по сле ни у дру штву не мо гу зло у по тре бља ва ти про тив но
ин те ре си ма ак ци о на ра и по слов ном угле ду дру штва. Са др -
жај по ме ну тих зна ња мо ра би ти пре ци зно утвр ђен од лу ком
упра ве дру штва. 

17.13. Ни је дан члан управ ног/над зор ног од бо ра, за по -
сле ни или члан упра ве дру штва не сми је при ма ти но вац,
по кло не или дру ге по год но сти за се бе или би ло ко је дру го
ли це, ни ти тре ћим стра на ма да ва ти би ло ка кве не за ко ни те
по год но сти.

17.14. У свом из вје шта ју упра ва, те управ ни/над зор ни
од бор ин фор ми ше скуп шти ну ак ци о на ра о си ту а ци ја ма су -
ко ба ин те ре са, те о сво јим ак тив но сти ма и дје ло ва њем у
ве зи са тим си ту а ци ја ма.

17.15. Ни је дан члан упра ве, те управ ног/над зор ног од -
бо ра не сми је при до но ше њу од лу ка прет по ста ви ти лич не
ин те ре се и ин те ре се са њим по ве за них ли ца ин те ре си ма
дру штва, ни ти сво јим од лу ка ма сми је за се бе и по ве за на
ли ца ис ко ри сти ти по слов не при ли ке на ми је ње не дру штву. 

17.16. Чла но ви упра ве и управ ног/над зор ног од бо ра не
сми ју, при оба вља њу сво јих ду жно сти, зах ти је ва ти ни ти
при хва та ти од тре ћих ли ца пла ћа ња, ни ти би ло ко је дру ге
вр сте по год но сти за се бе ни ти за би ло ко је дру го ли це, ни -
ти да ва ти тре ћим ли ци ма не за ко ни те пред но сти на осно ву
ко јих та ли ца мо гу сте ћи ко рист. 

17.17. Чла но ви упра ве и управ ног/над зор ног од бо ра не
мо гу ди рект но или ин ди рект но (пре ко по ве за них ли ца) би -
ти ан га жо ва ни у дру гом при вред ном дру штву кон ку рент -
ске дје лат но сти, осим ако за то до би ју одо бре ње оста лих
чла но ва упра ве, од но сно управ ног/над зор ног од бо ра дру -
штва са ко ји ма ни су по ве за ни. 

17.18. Чла но ви упра ве и управ ног/над зор ног од бо ра
мо гу се ба ви ти до дат ним ак тив но сти ма из до ме на по сло ва
упра ве и управ ног/над зор ног од бо ра у дру гим дру штви ма
са мо уз одо бре ње оста лих чла но ва упра ве, од но сно управ -
ног/над зор ног од бо ра дру штва са ко ји ма ни су по ве за ни. 

17.19. Сва ки члан упра ве и управ ног/над зор ног од бо ра
је оба ве зан да из ви је сти управ ни/над зор ни од бор дру штва
о про мје ни у свом порт фе љу ак ци ја дру штва, нај ка сни је 24
ча са од да на ка да је тран сак ци ја за кљу че на.

Стан дард 18 - Не за ви сност чла но ва управ ног/над -
зор ног од бо ра

18.1. Ве ћи на чла но ва управ ног/над зор ног од бо ра тре ба
да бу ду не за ви сни од дру штва и сло бод ни од би ло ка квих
по слов них и дру гих од но са и ве за ко ји мо гу зна чај ни је да
ути чу на њи хо во објек тив но и про фе си о нал но ра су ђи ва ње
при до но ше ну од лу ка. 

18.2. Дру штво тре ба да об ја вљу је спи сак чла но ва огра -
на дру штва ко ји су не за ви сни.

18.3. Управ ни/над зор ни од бор би тре бао ре дов но да вр -
ши про цје ну не за ви сно сти сво јих чла но ва и од сва ког чла -
на тре ба да зах ти је ва да до ста ви ре ле вант не ин фор ма ци је
нео п ход не за про цје ну њи хо ве не за ви сно сти.

18.4. Кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње не за ви сно сти чла но -
ва управ ног/над зор ног од бо ра су сље де ћи: ни је ак ци о нар
дру штва ни ти је по ве зан по слов но или на не ки дру ги на -
чин с ве ћин ским или кон трол ним ак ци о на ром дру штва; у
по сљед ње три го ди не ни је био члан упра ве тог дру штва; у
по сљед ње дви је го ди не ни он ни ти чла но ви ње го ве по ро -
ди це ни су би ли за по сле ни у дру штву; ни је вла сник ви ше
од 10% ак ци ја или удје ла, ди рект но или ин ди рект но, у ли -
цу ко је је ис пла ти ло или при ми ло ис пла те од дру штва; не
при ма би ло ка кву фи нан сиј ску на кна ду од дру штва, осим
на кна де за сво је члан ство у управ ном/над зор ном од бо ру; у
по сљед ње три го ди не ни је био глав ни са вјет ник, кон сул -
тант ни ти чел ни чо вјек не ког су бјек та ко ји је ан га жо ван
као кон сул тант дру штву; ни је зна ча јан до ба вљач ни ти кли -
јент дру штва, за по сле ни, ни ти члан не ког упра вљач ког ор -
га на та квог до ба вља ча или кли јен та или не ког дру гог дру -
штва из исте дје лат но сти; ни је био не за ви сни ре ви зор дру -
штва; не ма дру ге, ма те ри јал но зна чај не уго вор не од но се са
дру штвом; не ма ни ка квог ин те ре са ни ти по слов них и дру -
гих од но са за ко је би се мо гло сма тра ти да зна чај но ути чу
на ње го ву спо соб ност да по сту па у нај бо љем ин те ре су
дру штва.

18.5. Код оцје њи ва ња не за ви сно сти чла на управ -
ног/над зор ног од бо ра тре ба ју се узе ти у раз ма тра ње и ње -
го ви по ро дич ни од но си, члан ства у дру гим ор га ни ма упра -
вља ња у истом дру штву, те од но си са дру гим ли ци ма ко ја
се не сма тра ју не за ви сним, као и дру ге ве зе, ин те ре си и
окол но сти ко ји би мо гли има ти ути ца ја на не за ви сност тог
ли ца. 

18.6. Дру штва тре ба да обез би је де по што ва ње прин ци -
па пре ма ко јем чла но ви упра ве и управ ног/над зор ног од бо -
ра не мо гу има ти то свој ство, ни ти би ти за по сле ни, од но -
сно про ку ри сти у би ло ком дру гом дру штву, од но сно дру -
гом прав ном ли цу исте или срод не дје лат но сти ко ја би мо -
гла би ти кон ку рент на, ни ти мо гу би ти пред у зет ни ци ко ји
оба вља ју та кву дје лат ност. 

18.7. Ли ца ко ја оба вља ју функ ци је ди рек то ра, чла но ва
управ ног/над зор ног од бо ра или од бо ра из вр шних ди рек то -
ра у дру гим прав ним ли ци ма (ко ја оба вља ју дје лат ност
раз ли чи ту од дје лат но сти ко ју оба вља дру штво) ду жна су о
то ме оба ви је сти ти дру штво. 

18.8. Ли ца ко ја оба вља ју функ ци је ди рек то ра, чла но ва
управ ног/над зор ног од бо ра, од бо ра из вр шних ди рек то ра
или чла но ва упра ве, а по сје ду ју ак ци је у дру гим прав ним
ли ци ма ду жна су о то ме оба ви је сти ти дру штво. 

18.9. Због по тен ци јал ног су ко ба ин те ре са исто ли це не
мо же би ти ди рек тор у два одво је на, а по ве за на прав на ли -
ца. Та ко ђе, у по ве за ним дру штви ма ди рек тор ма тич ног
дру штва не мо же би ти пред сјед ник управ ног/над зор ног
од бо ра за ви сног дру штва, а ди рек тор за ви сног дру штва не
мо же би ти пред сјед ник управ ног/над зор ног од бо ра ма тич -
ног дру штва. 

Стан дард 19 - На кна де чла но ва управ ног/над зор ног
од бо ра и упра ве

19.1. Од ре ђи ва ње на кна да за чла но ве управ ног/над зор -
ног од бо ра и упра ве дру штва тре ба ло би би ти за сно ва но на
ја сним и јав но об ја вље ним прин ци пи ма и про це ду ра ма,
при че му на кна де не мо ра ју би ти са мо фик сно утвр ђе не,
већ се мо гу од ре ди ти раз ли чи ти об ли ци сти му ла ци ја у
фор ми на кна да ба зи ра них на ре зул та ти ма по сло ва ња, ко ји
се одво је но об ја вљу ју у фи нан сиј ским из вје шта ји ма.

19.2. Код утвр ђи ва ња из но са на кна де тре ба узе ти у об -
зир успје шност по сло ва ња дру штва, ње го ве фи нан сиј ске
ре зул та те, обим над ле жно сти сва ког чла на управ ног/над -
зор ног од бо ра и упра ве, као и функ ци је ко је су им по вје ре -
не, те ни во на кна да чла но ва управ ног/над зор ног од бо ра и
упра ве у упо ре ди вим дру штви ма ко ја по слу ју на тр жи шту. 

19.3. Све вр сте и из но си на кна де или дру гих еко ном -
ских ко ри сти ко је чла но ви ор га на дру штва има ју од дру -
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штва тре ба ју би ти об ја вље не над ле жним ор га ни ма ко ји су
би ра ли те по је дин це. 

Стан дард 20 - Ин тер на ре ви зи ја и од бор за ре ви зи ју

20.1. По сло ве ин тер не ре ви зи је вр ши фи зич ко ли це ко -
је је у рад ном од но су у дру штву, уз од го ва ра ју ће ква ли фи -
ка ци је де фи ни са не ак ти ма дру штва.

20.2. Ин тер ни ре ви зор дру штва: кон тро ли ше и из вје шта -
ва од бор за ре ви зи ју о вје ро до стој но сти и ком плет но сти фи -
нан сиј ских из вје шта ја дру штва, кон тро ли ше и из вје шта ва
од бор за ре ви зи ју о вје ро до стој но сти и ком плет но сти из вје -
шта ва ња ак ци о на ра дру штва о фи нан сиј ским и дру гим ин -
фор ма ци ја ма, кон тро ли ше и из вје шта ва од бор за ре ви зи ју о
уго во ри ма скло пље ним из ме ђу дру штва и чла но ва управ -
ног/над зор ног од бо ра дру штва, као и са по ве за ним ли ци ма,
кон тро ли ше ускла ђе ност ор га ни за ци је и дје ло ва ња дру штва
са ко дек сом по на ша ња и кон тро ли ше по сту пак рје ша ва ња
при го во ра ак ци о на ра дру штва, чла но ва ор га на дру штва или
дру гих ли ца у ве зи са ак тив но сти ма дру штва, те кон тро ли -
ше и из вје шта ва о дру гим ак тив но сти ма дру штва у скла ду
са пла ном ак тив но сти и по тре ба ма дру штва.

20.3. Ин тер ни ре ви зор мо же да вр ши увид у сва до ку -
мен та дру штва, про вје ра ва њи хо ву вје ро до стој ност и по -
дат ке ко ји се у њи ма на ла зе, зах ти је ва из вје шта је и об ја -
шње ња од управ ног/над зор ног од бо ра и за по сле них, те
пре гле да ста ње имо ви не дру штва.

20.4. Скуп шти на ак ци о на ра име ну је од бор за ре ви зи ју,
ко ји се са сто ји од ли ца ко ја ни су у су ко бу ин те ре са са дру -
штвом и ко ја за до во ља ва ју кри те ри ју ме не за ви сно сти. 

20.5. Од бор за ре ви зи ју: до но си план ра да ин тер не ре -
ви зи је, раз ма тра из вје шта је ин тер не ре ви зи је и да је пре по -
ру ке по из вје шта ји ма о ре ви зи ји, из вје шта ва управ ни од -
бор о ре а ли за ци ји пре по ру ка по из вје шта ји ма о ре ви зи ји,
из вје шта ва скуп шти ну ак ци о на ра дру штва о ра чу но вод -
ству, из вје шта ји ма и фи нан сиј ском по сло ва њу дру штва и
ње го вих по ве за них дру шта ва, из ја шња ва се о при је дло гу
од лу ке о рас по дје ли до би ти ко ју усва ја скуп шти на, из вје -
шта ва о ускла ђе но сти по сло ва ња дру штва са за кон ским и
дру гим ре гу ла тор ним за хтје ви ма и пред ла же скуп шти ни
из бор не за ви сног ре ви зо ра, ако дру штво има оба ве зу ре ви -
зи је фи нан сиј ских из вје шта ја.

20.6. Од бор за ре ви зи ју до ста вља по се бан из вје штај
скуп шти ни ак ци о на ра о уго во ри ма за кљу че ним из ме ђу
дру штва и по ве за них ли ца.

20.7. Чла но ви од бо ра за ре ви зи ју тре ба да има ју од го -
ва ра ју ће струч не и мо рал не ка рак те ри сти ке ко је обез бје ђу -
ју не за ви сност у ра ду по пут: не за ви сно сти од управ -
ног/над зор ног од бо ра, спо соб но сти да ра су ђу ју објек тив -
но, ра зу ми је ва ња свр хе и од го вор но сти од бо ра за ре ви зи ју,
рас по ло жи вост до вољ ног вре ме на да се мо же по све ти ти
оба ве за ма у од бо ру, ши ро ка струч на зна ња, по зна ва ње ак -
тив но сти дру штва, до вољ но зна ња из обла сти фи нан си ја,
те ра чу но вод стве них и ре ви зор ских стан дар да. 

20.8. Пред сјед ник од бо ра за ре ви зи ју тре ба да бу де ли -
це од го ва ра ју ће струч но сти и ис ку ства у по сло ви ма ра чу -
но вод ства, фи нан си ја и ре ви зи је. 

20.9. Овла шће ња, ду жно сти и над ле жно сти од бо ра за
ре ви зи ју тре ба да бу ду ја сно про пи са не опи сом рад них за -
да та ка у оп штим ак ти ма дру штва. 

20.10. Пред сјед ник од бо ра за ре ви зи ју не тре ба да бу де
ли це ко је је у пе ри о ду од нај ма ње пет го ди на уна зад би ло
члан управ ног/над зор ног од бо ра тог дру штва. 

20.11. Од бор за ре ви зи ју тре ба се са ста ја ти у ре дов ним
ин тер ва ли ма, и то нај ма ње јед ном мје сеч но, а о сво јим ак -
тив но сти ма из вје шта ва управ ни/над зор ни од бор. 

20.12. Од бор за ре ви зи ју тре ба да пра ти и ана ли зи ра
обим ре ви зи је ко ја се оба вља у дру штву, ње не ре зул та те,
под но си из вје штај са пре по ру ка ма управ ном/над зор ном
од бо ру, на кон че га пра ти њи хо ву ре а ли за ци ју, о че му та ко -
ђе из вје шта ва управ ни/над зор ни од бор. 

20.13. Од бор за ре ви зи ју са ра ђу је са име но ва ним не за -
ви сним ре ви зо ром дру штва и оси гу ра ва кон ти ну и ра ну и
ефи ка сну раз мје ну ми шље ња и ин фор ма ци ја нео п ход них
за рад од бо ра.

20.14. Од бор за ре ви зи ју би тре бао да уче ству је у де фи -
ни са њу ра чу но вод стве них по ли ти ка и дру гих пи та ња из
обла сти ра чу но вод ства.

Стан дард 21 - Не за ви сни ре ви зор

21.1. Ре ви зи ја фи нан сиј ских из вје шта ја тре ба да бу де
оба вље на у скла ду са про фе си о нал ним и етич ким прин ци -
пи ма и стан дар ди ма, ко ји се при мје њу ју у Ре пу бли ци Срп -
ској. 

21.2. При је длог за из бор не за ви сног екс тер ног ре ви зо -
ра да је од бор за ре ви зи ју. 

21.3. Не за ви сни ре ви зор не мо же би ти из прав ног ли ца
ко је већ оба вља кон сул тант ске услу ге за дру штво или у
слу ча ју да ви ше од 30% при хо да ре ви зор ска ку ћа оства ру -
је у по сло ва њу са тим дру штвом, осим у пр вој го ди ни сво -
га ра да. 

21.4. При је не го што се име ну је не за ви сни ре ви зор на
сјед ни ци скуп шти не ак ци о на ра, ак ци о на ри тре ба ју би ти
ин фор ми са ни о то ме да ли је ре ви зор ска ку ћа ра ни је већ
ан га жо ва на на по сло ви ма ре ви зи је. Дру штво не би тре ба -
ло да име ну је истог ре ви зо ра на пе ри од ко ји је ду жи од пет
го ди на. 

21.5. Ак ци о на ри тре ба да бу ду ин фор ми са ни о то ме да
ли по сто је би ло ко је окол но сти или чи ње ни це ко је мо гу да
узро ку ју кон фликт ин те ре са. 

21.6. Име но ва ни не за ви сни ре ви зор тре ба да бу де при -
су тан на скуп шти ни ак ци о на ра ка да се раз ма тра усва ја ње
фи нан сиј ских из вје шта ја. 

21.7. Не за ви сни ре ви зор дру штва тре ба да се оба вје -
шта ва исто вре ме но са оба вје шта ва њем ак ци о на ра дру штва
о одр жа ва њу скуп шти не ак ци о на ра или од лу чи ва њу без
сјед ни це ра ди уче ство ва ња у ра ду скуп шти не у скла ду са
оп штим ак ти ма дру штва и за ко ном.

Стан дард 22 - Ин тер на кон тро ла

22.1. У ци љу ус по ста вља ња ме ха ни за ма за за шти ту ин -
те ре са ак ци о на ра и имо ви не дру штва, упра ва тре ба да
уста но ви и оси гу ра функ ци о ни са ње аде кват ног и ефи ка -
сног си сте ма ин тер не кон тро ле. 

22.2. Ли ца над ле жна за област ин тер не кон тро ле ди -
рект но од го ва ра ју упра ви дру штва и мо ра ју би ти не за ви -
сна и не при стра сна у свом ра ду. 

22.3. Основ ни за да так ли ца над ле жних у овој обла сти
је да ука жу на ри зи ке ко ји би евен ту ал но мо гли да ути чу на
успје шност у по сло ва њу. Њи хов рад укљу чу је про вје ру
про це ду ра ефи ка сног по сло ва ња дру штва, као и от кри ва ње
и сма ње ње фи нан сиј ских и дру гих ри зи ка, те спр је ча ва ње
оства ри ва ња не за ко ни тих ко ри сти, а све у ци љу олак ша ва -
ња по сло ва ња дру штва и успје шног упра вља ња ри зи ком. 

Стан дард 23 - Од но си са оста лим за ин те ре сова ним
стра на ма

23.1. По треб но је под сти ца ти ак тив ну са рад њу из ме ђу
дру штва и оста лих за ин те ре со ва них стра на за рад дру штва
у ци љу ства ра ња бла го ста ња, рад них мје ста и одр жи вост
фи нан сиј ски здра вих дру шта ва. 

23.2. У од но си ма са дру гим за ин те ре сова ним стра на ма
(за по сле ни ма, по вје ри о ци ма, кли јен ти ма, до ба вља чи ма)
дру штво оства ру је сво ја пра ва на фер прин ци пи ма тр жи -
шног по сло ва ња и ис пу ња ва сво је оба ве зе на од го во ран на -
чин, чи ме се обез бје ђу је ду го ро чан про спе ри тет дру штва и
ње го вих ак ци о на ра. 

23.3. Уко ли ко оста ле за ин те ре со ва не стра не уче ству ју
у про це су упра вља ња, оне би тре ба ле да има ју при ступ ре -
ле вант ним, пре ци зним и по у зда ним ин фор ма ци ја ма на
бла го вре ме ном и ре дов ном осно ву. 

23.4. Оста ле за ин те ре со ва не стра не, укљу чу ју ћи по је -
ди нач не за по сле не и њи хо ва пред став нич ка ти је ла, тре ба ју
да има ју мо гућ ност сло бод ног из ра жа ва ња сво јих ста во ва
управ ном/над зор ном од бо ру и упра ви, а да због та квог чи -
ње ња њи хо ва пра ва не бу ду угро же на. 

VI - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Сту па њем на сна гу ових стан дар да пре ста ју да ва же
Стан дар ди упра вља ња ак ци о нар ским дру штви ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 3/06).
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Дру штва чи јим се ак ци ја ма тр гу је на слу жбе ном бер -
зан ском тр жи шту ко ја ни су до ни је ла свој пи са ни ко декс
оба ве зна су да не по сред но при мје њу ју ове стан дар де. Пре -
по ру чу је се да и оста ла ак ци о нар ска дру штва при хва те ове
стан дар де и угра де их у сво ја оп шта ак та.

Ови стан дар ди сту па ју на сна гу осмог да на од да на
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Пред сјед ник
Ко ми си је за хар ти је 

Број: 01-CCXXXIV-2921/11 од ври јед но сти
31. октобра 2011. го ди не Ре пу бли ке Срп ске, 
Бања Лука Мр Ми о драг Јан дрић, с.р.

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

На осно ву од ред би чла на 23. став 1. али не ја 5. За ко на о
елек трич ној енер ги ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), чла на 18. став 1. Ста ту -
та Ре гу ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске -
Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 6/10), чла на 33. став 1. тач ка г. По слов ни ка о ра -
ду Ре гу ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/10), чла на
68. став 1. и чла на 70. став 1. у ве зи са чла ном 21. став 1.
Пра вил ни ка о из да ва њу до зво ла (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 39/10), у по ступ ку од у зи ма ња до зво ле,
Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске, на
34. ре дов ној сјед ни ци, одр жа ној 3. новембра 2011. го ди не,
д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ОД У ЗИ МА ЊУ ДО ЗВО ЛЕ ЗА OБАВЉАЊЕ 
ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ТР ГО ВИ НЕ И СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА 

ЕЛЕК ТРИЧ НОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ НА 
ТЕ РИ ТО РИ ЈИ БиХ

1. Ко ри сни ку до зво ле ЛТС д.о.о. Ба ња Лу ка од у зи ма се
Дозволa за oбављање дје лат но сти тр го ви не и снаб ди је ва ња
елек трич ном енер ги јом на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви -
не и уки да се Рје ше ње Ре гу ла тор не ко ми си је за енер ге ти ку
Ре пу бли ке Срп ске, број: 01-1019-10/10, од 25. марта 2010.
го ди не, ко јим је из да та до зво ла.

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

О б р а з л о ж е њ е

ЛТС д.о.о. Ба ња Лу ка ко ри сник је До зво ле за оба вља -
ње дје лат но сти тр го ви не и снаб ди је ва ња елек трич ном
енер ги јом на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не (у да љем
тек сту: ко ри сник до зво ле) на осно ву Рје ше ња Ре гу ла тор не
ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту:
Ре гу ла тор на ко ми си ја), број: 01-1019-10/10, од 25. марта
2010. го ди не, ко је је об ја вље но у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 29/10.

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

На осно ву од ред би чла на 23. став 1. али не ја 5. За ко на о
елек трич ној енер ги ји (у да љем тек сту: За кон) и чла на 68.
ст. 1. и 2. Пра вил ни ка, а има ју ћи у ви ду на ве де не раз ло ге
за од у зи ма ње до зво ле из чла на 68. став 3. Пра вил ни ка, Ре -
гу ла тор на ко ми си ја је, на 32. ре дов ној сјед ни ци, одр жа ној
28. септембра 2011. го ди не, до ни је ла За кљу чак о по кре та -
њу по ступ ка од у зи ма ња до зво ле за оба вља ње дје лат но сти

тр го ви не и снаб ди је ва ња елек трич ном енер ги јом на те ри -
то ри ји Бо сне и Хер це го ви не пред у зе ћу ЛТС д.о.о. Ба ња
Лу ка, број: Р-32-521-111/11, ко ји је об ја вљен у “Слу жбе ном
гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, број 105/11, од 24. октобра
2011. го ди не, на огла сној та бли и ин тер нет стра ни ци Ре гу -
ла тор не ко ми си је. За кључ ком је утвр ђе но да ко ри сник до -
зво ле и за ин те ре со ва на ли ца мо гу до ста ви ти Ре гу ла тор ној
ко ми си ји ко мен та ре у ве зи са по кре та њем по ступ ка од у зи -
ма ња до зво ле у ро ку од осам да на од да на об ја вљи ва ња за -
кључ ка у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. У
оста вље ном ро ку ни је би ло под не се них ко мен та ра ни ти од
ко ри сни ка до зво ле ни ти од за ин те ре со ва них ли ца.

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

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

Регулатoрна ко ми си ја је пред став ни ку ко ри сни ка До -
зво ле, у скла ду са чла ном 68. став 4. Пра вил ни ка, упу ти ла
опо ме не, у пи са ној фор ми, због не ис пу ња ва ња на ве де них
оба ве за про пи са них за ко ном и усло ви ма до зво ле, на адре -
су ко ју је ко ри сник До зво ле на вео у за хтје ву за из да ва ње
до зво ле. Ре гу ла тор на ко ми си ја је од стра не овла шће ног до -
ста вља ча оба ви је ште на да до ста вља ње ни је из вр ше но. Ко -
ри сник До зво ле ни је оба ви је стио Ре гу ла тор ну ко ми си ју о
про мје ни или на пу шта њу адре се ко ју је при ја вио као сје -
ди ште пред у зе ћа, као ни про мје ну бро ја те ле фо на.

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

С об зи ром да је Ре гу ла тор на ко ми си ја у овом слу ча ју
рас по ла га ла са до вољ но по да та ка на осно ву ко јих се мо гло
утвр ди ти чи ње нич но ста ње и без по себ ног са слу ша ња ко -
ри сни ка До зво ле и из во ђе ња дру гих до ка за и да у по ступ -
ку од у зи ма ња До зво ле ни је би ло под не се них ко мен та ра,
овај по сту пак је спро ве ден без одр жа ва ња јав не рас пра ве у
скла ду са од ред бом чла на 70. став 2. Пра вил ни ка.

По у ка о прав ном ли је ку за сни ва се на од ред би чла на
25. став 2. За ко на о енер ге ти ци (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 49/09) и од ред ба ма чл. 5. и 15. За ко на
о управ ним спо ро ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 109/05 и 63/11).

Прав на по у ка: Ово рје ше ње је ко нач но. Про тив овог
рје ше ња мо же се по кре ну ти управ ни спор под но ше њем ту -
жбе Окру жном су ду у Тре би њу у ро ку од 30 да на од да на
при је ма Рје ше ња.

Број: 01-550-4/11
3. новембра 2011. го ди не Пред сјед ник,
Требиње Ми лен ко Чо ко ри ло, с.р.
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Уставни суд Босне и Херцеговине

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у Ви је ћу од пет су ди ја, у
пред ме ту број АП 2004/08, рје ша ва ју ћи aпелацију Се а да Ати ћа,
на осно ву чла на VI/3б) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, чла на 59.
став 2. али не ја 2, чла на 61. ст. 1. и 2. и чла на 64. став 2. Пра ви ла
Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник Бо сне и
Хер це го ви не”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у са ста ву:

- Ми о драг Си мо вић, пред сјед ник,

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

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

- Ма то Та дић, су ди ја и

- Мир сад Ће ман, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 12. ок то бра 2011. го ди не, д о  н и о  ј е  

ОД  Л У  К У

О ДО ПУ СТИ ВО СТИ И МЕ РИ ТУ МУ

Усва ја апе ла ци ја Се а да Ати ћа.

Утвр ђу је се по вре да пра ва на имо ви ну из чла на II/3к) Уста ва
Бо сне и Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон -
вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.

Уки да се Пре су да Вр хов ног су да Ре пу бли ке Срп ске број 118-
0-Рев-06-001 127 од 23. ма ја 2008. го ди не. 

На осно ву чла на 64. став 2. Пра ви ла Устав ног су да Бо сне и
Хер це го ви не оста вља се на сна зи Пре су да Окру жног су да у Би је -
љи ни број Гж 157/04 од 15. ју на 2006. го ди не.

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

О б р а з л ож е њ е

I - Увод

1. Се ад Атић (у даљем тек сту: апе лант) из Жи ви ни ца ког за -
сту па Зла тан Џ. Бек тић, адво кат из Жи ви ни ца, под нио је 7. ју ла
2008. го ди не апе ла ци ју Устав ном су ду Бо сне и Хер це го ви не (у
даљем тек сту: Устав ни суд) про тив Пре су де Вр хов ног су да Ре пу -
бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Вр хов ни суд) број 118-0-Рев-06-001
127 од 23. ма ја 2008. го ди не. 

II - По сту пак пред Устав ним су дом 

2. На осно ву чла на 22. ст. 1. и 2. Пра ви ла Устав ног су да, од Вр -
хов ног су да, Окру жног су да у Би је љи ни (у даљем тек сту: Окру жни
суд), Основ ног су да у Би је љи ни (у даљем тек сту: Основ ни суд) и
ОЈДП “Во до вод и ка на ли за ци ја” Би је љи на (у даљем тек сту: ту жи -
лац) за тра же но је 17. ју ла 2008. го ди не да до ста ве од го вор на апе -
ла ци ју. 

3. Од го вор на апе ла ци ју Вр хов ни суд је до ста вио 28. ју ла 2007.
го ди не, Окру жни суд 28. ав гу ста 2008. го ди не, Основ ни суд 25. ав -
гу ста 2008. го ди не и ОЈДП “Во до вод и ка на ли за ци ја” Би је љи на
30. ју ла 2008. го ди не.

4. На осно ву чла на 26. став 2. Пра ви ла Устав ног су да, од го во ри
на апе ла ци ју до ста вље ни су апе лан ту 5. сеп тем бра 2008. го ди не. 

III - Чи ње нич но ста ње

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

6. Пре су дом Основ ног су да број П-681/02 од 15. де цем бра
2003. го ди не утвр ђе но је да апе лан ту не при па да ста нар ско пра во
на ста ну ко ји се на ла зи у Би је љи ни у ули ци Хај дук Стан ка број 10,
по вр ши не 56 м² (у даљем тек сту: пред мет ни стан), те да пред мет -
ни стан не мо же да бу де пред мет от ку па. У обра зло же њу пре су де
Основ ни суд је на вео да је на осно ву до ка за ко ји су про ве де ни
утвр дио да се ра ди о на мјен ском ста ну ту жи о ца ко ји се на ла зи у
не по сред ној зо ни за шти те из во ри шта “Гр мић”, те да апе лант из
тих раз ло га ни је ни мо гао да стек не ста нар ско пра во. Суд је ис та -
као да је Рје ше њем ту жи о ца број 04-1879-11/82 од 22. де цем бра
1982. го ди не апе лан ту пред мет ни стан до ди је љен на упо тре бу, без
на во ђе ња кла у зу ле да је он оба ве зан да са та да шњим СИЗ-ом за
стам бе но-ко му нал ну област за кљу чи уго вор о ко ри шће њу ста на.
Ме ђу тим, и по ред то га гре шком рад ни ка СИЗ-а с апе лан том је за -
кљу чен уго вор о ко ри шће њу пред мет ног ста на. Да ље, суд на во ди
да је на осно ву ту жи о че вог рје ше ња о до дје ли ста на на упо тре бу
апе лант од Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли -
ке Срп ске - Од сјек Би је љи на, (у даљем тек сту: Ми ни стар ство)
број 05-050-03-Р-77/99/В.Н. од 15. ма ја 2002. го ди не, до био рје ше -
ње ко јим је по твр ђе но да је но си лац ста нар ског пра ва на пред мет -
ном ста ну и да му се пред мет ни стан вра ћа у по сјед. За тим, суд је
ис та као да је из спи са пред ме та ви дљи во да је Од лу ком ко ми си је
за имо вин ске за хтје ве ра се ље них ли ца и из бје гли ца, Од сјек Би је -
љи на број 485-100064-1/1 од 28. ма ја 2002. го ди не, по твр ђе но да је
апе лант 1. апри ла 1992. го ди не био но си лац ста нар ског пра ва на
пред мет ном ста ну. Кад је апе лант до био рје ше ње Ми ни стар ства,
ту жи лац је са знао да је апе лант с та да шњим СИЗ-ом за кљу чио
уго вор о ко ри шће њу ста на, па је сто га 6. ју на 2002. го ди не под нио
су ду ту жбу ра ди утвр ђе ња да апе лант не ма ни ти је мо гао да стек -
не ста нар ско пра во на пред мет ном ста ну. Та ко ђе, суд је на вео да је
ту жи лац у ту жби ис та као прав ни ин те рес с об зи ром да се пред мет -
ни стан во ди као ње го во основ но сред ство, и на вео да би ту жбу су -
ду под нио и ра ни је да је знао да је апе лант имао за кљу чен уго вор
о ко ри шће њу пред мет ног ста на. Суд је на осно ву ли сте по пи са ту -
жи о ца од 30. ју на 2002. го ди не утвр дио да се пред мет ни стан во ди
као ту жи о че во основ но сред ство, а уви дом у до пис ОЈДП “Град”
Би је љи на од 6. фе бру а ра 2003. го ди не, утвр дио да је рад ник прав -
ног прет ход ни ка ОЈДП “Град” Би је љи на, ра ни је СИЗ-а за стам бе -
но-ко му нал ну област, по гре шно про ту ма чио ри је чи у на зи ву рје -
ше ња “на упо тре бу” ко јим је апе лан ту до ди је љен пред мет ни стан
па је с апе лан том за кљу чио уго вор о ко ри шће њу ста на, иако при -
је апе лан та СИЗ за стам бе но-ко му нал ну област ни је имао еви ден -
ти ра не ра ни је ко ри сни ке пред мет ног ста на, што је у свом ис ка зу
по твр ди ла и свје док Љ.С., рад ни ца ОЈДП “Град” Би је љи на, ко ја је
ис та кла да ста тус ста на од ре ђу је да ва лац ста на на ко ри шће ње. Чи -
ње ни цу да ра ни ји ко ри сни ци ста но ва у згра ди ту жи о ца ко ја је из -
гра ђе на 1963. го ди не и на ла зи се у не по сред ној за шти ти зо не из -
во ри шта “Гр мић” Би је љи на ни су за кљу чи ли уго вор о ко ри шће њу
ста на с та да шњим СИЗ-ом за стам бе но-ко му нал ну област, суд је
утвр дио уви дом у уго во ре о ко ри шће њу ста на од 4. ја ну а ра 1969.
го ди не, за кљу че не са Ч.И. и М.К. у ко ји ма је у чла ну 16. на ве де но
да стан има на мјен ску свр ху. Основ ни суд је, на осно ву утвр ђе ног
чи ње нич ног ста ња, оци је нио да се ра ди о на мјен ском ста ну ко ји се
на ла зи у не по сред ној зо ни за шти те из во ри шта “Гр мић”, те да апе -
лант по за ко ну ни је мо гао да стек не ста нар ско пра во на та квом
ста ну. Основ ни суд је да ље на вео да се у кон крет ној си ту а ци ји ра -
ди о апе лан то вој зло у по тре би пра ва, јер је по ред чи ње ни це ко ја је
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мо ра ла да му бу де по зна та - да се ра ди о на мјен ском ста ну, за кљу -
чио уго вор о ко ри шће њу ста на, те, ко ри сте ћи рје ше ње о до дје ли
ста на, до био од лу ке од Ми ни стар ства и Ко ми си је за имо вин ске за -
хтје ве ра се ље них ли ца и из бје гли ца, у ко ји ма се по твр ђу је да је он
но си лац ста нар ског пра ва на пред мет ном ста ну. Основ ни суд је на -
гла сио да пред мет ни стан не спа да ни у ка те го ри ју ста но ва на ко -
ји ма мо гу да се оства ре пра ва сход но од ред ба ма За ко на о пре стан -
ку при мје не За ко на о на пу ште ној имо ви ни.

7. Од лу чу ју ћи о апе лан то вој жал би про тив пр во сте пе не пре -
су де, Окру жни суд је до нио Пре су ду број Гж 157/04 од 15. ју на
2006. го ди не ко јом је апе лан то ву жал бу ува жио и пр во сте пе ну
пре су ду пре и на чио, та ко да је ту жи о чев ту жбе ни за хтјев од био као
нео сно ван. Ту жи лац је оба ве зан да апе лан ту на кна ди тро шко ве
пр во сте пе ног по ступ ка у из но су од 1.785 КМ, као и тро шко ве
жал бе ног по ступ ка у из но су од 400 КМ. У обра зло же њу пре су де
Окру жни суд је ис та као да је, сход но утвр ђе ном чи ње нич ном ста -
њу, став пр во сте пе ног су да су про тан по да ци ма из спи са пред ме та
и пре зен то ва ним до ка зи ма. Окру жни суд је на вео да је од ред бом
чла на 4. За ко на о стам бе ним од но си ма (у даљем тек сту: ЗСО) де -
цид но на ве де но шта се не сма тра ста ном у сми слу овог за ко на, као
и да ко ри сни ци про сто ри ја-ста но ва сход но ци ти ра ним за кон ским
од ред ба ма сти чу у њи хо вом ко ри шће њу са мо пра ва утвр ђе на са -
мо у прав ним спо ра зу мом, од но сно оп штим ак том да ва о ца ста на на
ко ри шће ње и пра ва утвр ђе на уго во ром. Суд је да ље на вео да је из
рје ше ња о до дје ли ста на апе лан ту од 22. де цем бра 1982. го ди не
ви дљи во да ни је на зна че но да се ра ди о на мјен ском ста ну ка ко се
то твр ди ту жбом, те да не ма ни ка квог огра ни че ња у по гле ду ко ри -
шће ња пред мет ног ста на у сми слу ре ле вант них за кон ских про пи -
са, ни ти то про из и ла зи из уго во ра о ко ри шће њу ста на. Та ко ђе је
на вео да је од ред ба ма чла на 11. ст. 1. и 2. ЗСО-а про пи са но да се
ста нар ско пра во сти че да ном за ко ни тог усе ље ња у стан, те да се
за ко ни тим усе ље њем у стан сма тра усе ље ње из вр ше но на осно ву
уго во ра о ко ри шће њу ста на за кљу че ног на осно ву од го ва ра ју ћег
ак та, или дру гог ак та утвр ђе ног на ве де ним за ко ном ко ји пред ста -
вља пу но ва жан основ за усе ље ње у стан. Да кле, за сти ца ње ста -
нар ског пра ва про пи са на су ку му ла тив но два усло ва, и то чин фак -
тич ког усе ље ња у стан и за ко ни тост тог усе ље ња, па ка ко су ова
два усло ва ис пу ње на у кон крет ном слу ча ју ка да је апе лант у пи та -
њу, про из и ла зи да је апе лант сте као ста нар ско пра во на пред мет -
ном ста ну. Окру жни суд је да ље на вео да је ту жи лац сход но од ред -
ба ма чл. 43. до 53. ЗСО-а евен ту ал но ту жбом мо гао да тра жи да се
утвр ди да је апе лан ту пре ста ло ста нар ско пра во на пред мет ном
ста ну уко ли ко су ис пу ње ни усло ви из на ве де них за кон ских про пи -
са. Сход но ста ву овог су да ту жи лац ни је до ка зао да се у кон крет -
ном слу ча ју ра ди о на мјен ском ста ну, кон ста ту ју ћи да је без ути -
ца ја и Од лу ка Оп шти не Би је љи на о за шти ти из во ри шта во де за
пи ће “Гр мић” Би је љи на (“Слу жбе ни гла сник” Оп шти не Би је љи на
број 8/02) од 4. де цем бра 2002. го ди не, на ко ју се по звао ту жи лац.
Окру жни суд је за кљу чио да је став пр во сте пе ног су да, као и
разло зи ко ји су по слу жи ли као основ за пре су ђе ње, су прот ни по -
да ци ма из спи са и пре зен ти ра ним до ка зи ма, због че га је апе лан то -
ву жал бу ува жио и сход но од ред ба ма чла на 229. став 1. тач ка 2. За -
ко на о пар нич ном по ступ ку (у даљем тек сту: ЗПП) пр во сте пе ну
пре су ду пре и на чио и ту жи о чев ту жбе ни за хтјев као нео сно ван од -
био. 

8. Од лу чу ју ћи о ту жи о че вој ре ви зи ји про тив пре су де Окру -
жног су да, Вр хов ни суд је до нио Пре су ду број 118-0-Рев-06-001
127 од 23. ма ја 2008. го ди не, ко јом је ре ви зи ју ува жио и пре су ду
Окру жног су да пре и на чио, та ко да је апе лан то ву жал бу од био и
Пре су ду Основ ног су да број П-681/02 од 15. де цем бра 2003. го ди -
не по твр дио. Вр хов ни суд је у обра зло же њу пре су де на вео да је из
утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња из вео за кљу чак да пред мет ни стан
спа да у ка те го ри ју ста но ва ко је има у ви ду од ред ба чла на 4. став
1. тач ка 3. ЗОС-а. На и ме, по оцје ни Вр хов ног су да, пред мет ни
стан је на мјен ски јер се на ла зи у ту жи о че вој стам бе ној згра ди у
не по сред ној бли зи ни за шти те из во ри шта во де за пи ће зва ног “Гр -
мић” у Би је љи ни ко ји су огра ђе ни ме тал ном и жи вом огра дом с
ула зним вра ти ма ис пред згра де и ко ји су фи зич ки обез би је ђе ни.
Суд је та ко ђе на вео да је апе лан ту и рад ни ци ма ко ји су ра ди ли
при је ње га на из во ри шту во де за пи ће пред мет ни стан, као и дру -
ги стан ко ји се на ла зи у стам бе ној згра ди, до дје љи ван на ко ри шће -
ње ис кљу чи во као ту жи о че вом рад ни ку, ко ји је ра дио на из во ри -
шту во де за пи ће. Вр хов ни суд је да ље на вео да се, по што се стан
на ла зи у стам бе ној згра ди ко ја је у окви ру на ве де ног из во ри шта
во де за пи ће и у ко јој ту жи лац оба вља дје лат ност кроз ду го го ди -
шњи пе ри од (од из град ње стам бе не згра де 1963. го ди не), сма тра
да је то слу жбе ни-на мјен ски стан и он да кад то ни је утвр ђе но оп -
штим ак том ту жи о ца као да ва о ца ста на на ко ри шће ње и ка да у
пред мет ном рје ше њу о до дје ли на ко ри шће ње ста на апе лан ту и
уго во ра о ко ри шће њу пред мет ног ста на та ко ни је би ло на ве де но.
Вр хов ни суд је да ље на вео да, сход но од ред ба ма чла на 4. ст. 2. у
ве зи са ста вом 1. ЗСО-а, на слу жбе ним, од но сно на мјен ским ста -
но ви ма њи хо ви ко ри сни ци не сти чу ста нар ско пра во, не го са мо
пра во утвр ђе но са мо у прав ним спо ра зу мом, од но сно оп штим ак -
том да ва о ца ста на на ко ри шће ње и пра ва утвр ђе на у рје ше њу о да -

ва њу на ко ри шће ње тих ста но ва, од но сно уго во ра о њи хо вом ко -
ри шће њу. Вр хов ни суд је, та ко ђе, ис та као да је из уго во ра о ко ри -
шће њу пред мет ног ста на, као и дру гог ста на у тој стам бе ној згра -
ди и рје ше ња о да ва њу на ко ри шће ње тих ста но ва ра ни јим ко ри -
сни ци ма, ви дљи во да ти ста но ви има ју на мјен ску свр ху. Вр хов ни
суд је на гла сио да је пред мет ни уго вор о ко ри шће њу ста на за кљу -
чен из ме ђу ту жи о ца и апе лан та број 606/02 од 7. фе бру а ра 1983.
го ди не ни шта ван у сми слу од ред би чла на 103. За ко на о обли га ци -
о ним од но си ма (у даљем тек сту: ЗОО) и про ти ван при нуд ном про -
пи су из чла на 4. ЗСО-а, јер је пред мет ним уго во ром апе лан ту при -
зна то ста нар ско пра во на пред мет ном ста ну на ко ме по си ли за ко -
на, ex le ge, не мо же да се стек не ста нар ско пра во. Вр хов ни суд је
за кљу чио да је Окру жни суд на пра вил но утвр ђе но чи ње нич но
ста ње по гре шно при ми је нио ма те ри јал но пра во ка да је ува жио
апе лан то ву жал бу, пре и на чио пр во сте пе ну пре су ду и од био ту жи -
о чев ту жбе ни за хтјев. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Вр хов ни суд је
сход но од ред ба ма чла на 250. став 1. ЗПП-а ту жи о че ву ре ви зи ју
усво јио и пре и на чио дру го сте пе ну пре су ду та ко што је апе лан то -
ву жал бу од био и пр во сте пе ну пре су ду по твр дио.

IV - Апе ла ци ја

а) На во ди из апе ла ци је

9. Апе лант сма тра да су му оспо ре ном од лу ком Вр хов ног су да
по ври је ђе на пра ва из чла на II/3к), е) и ф) Уста ва Бо сне и Хер це го -
ви не, као и чла на 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци ју, чла на 6.
став 1. и чл. 8, 13. и 17. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских
пра ва и основ них сло бо да (у даљем тек сту: Европ ска кон вен ци ја).
Апе лант сма тра да је Вр хов ни суд по ври је дио пра во на пра вич но
су ђе ње про из вољ ном при мје ном од ре да ба ма те ри јал ног пра ва и
оцје ном до ка за, због че га је, по ње го вом ми шље њу, тај суд на
осно ву истог чи ње нич ног ста ња ко је је утвр дио пр во сте пе ни суд,
су прот но за кључ ку дру го сте пе ног су да, из вео дру га чи ји прав ни
за кљу чак и удо во љио ту жи о че вом за хтје ву. Сма тра да је Вр хов ни
суд од лу ку до нио на осно ву соп стве ног пре се да на, про из вољ но
про ци је нив ши да му је пред мет ни стан до ди је љен као на мјен ски и
као та кав био ве зан ис кљу чи во за вр ше ње слу жбе не ду жно сти. Та -
ко ђе, на во ди да суд ски по сту пак ра ди утвр ђи ва ња да ли је он но -
си лац ста нар ског пра ва на спор ном ста ну уоп ште ни је мо гао да се
во ди бу ду ћи да је пра во сна жним рје ше њем Ми ни стар ства за ра се -
ље на ли ца и из бје гли це Ре пу бли ке Срп ске - Одје ље ње у Би је љи ни
(у даљем тек сту: Ми ни стар ство) од 15. ма ја 2002. го ди не, по твр ђе -
но да је на спор ном ста ну он но си лац ста нар ског пра ва. Апе лант,
та ко ђе, на во ди да је Вр хов ни суд до пу стио ре ви зи ју у сми слу чла -
на 237. став 3. ЗПП-а, а да при то ме ни је на вео раз ло ге због ко јих
је ре ви зи ју до пу стио. Апе лант ука зу је и на чи ње ни цу да у Ви је ћу
ре ви зи о ног су да ни је би ло ни ти јед ног су ди је из ре да на ро да ко ме
он при па да, и ис ти че да се суд ста вио на стра ну ту жи о ца умје сто
да су ди и од лу чу је не при стра но. Апе лант да ље на во ди да му је
због на ве де ног по ври је ђе но и пра во на мир но ужи ва ње имо ви не,
пра во на дом, пра во на дје ло тво ран прав ни ли јек, као и члан 17.
Европ ске кон вен ци је. На кра ју апе лант је за тра жио тро шко ве са -
ста ва апе ла ци је у из но су од 720,00 КМ.  

б) Од го вор на апе ла ци ју

10. Вр хов ни суд је у од го во ру на апе ла ци ју на вео да оста је код
свих раз ло га да тих у до не се ној пре су ди ко ју апе лант оспо ра ва. 

11. Окру жни суд је у од го во ру на апе ла ци ју на вео да оста је код
на во да из не се них у дру го сте пе ној пре су ди. 

12. Основ ни суд је у од го во ру на апе ла ци ју на вео да је апе лан -
ту омо гу ће но пра во на пра ви чан по сту пак у гра ђан ским ства ри ма
у скла ду с чла ном II/3. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не. 

13. Ту жи лац је у свом од го во ру на апе ла ци ју ис та као да је апе -
ла ци ја ап со лут но не пре ци зна, и да би тре ба ло да се упу ти на до -
пу ну/пре ци зи ра ње. Апе лан то ви на во ди уоп ште не по твр ђу ју ње -
го ве тврд ње да су му по ври је ђе на устав на пра ва, не го се ве ћи ном
ба зи ра ју на тврд ња ма већ из ре че ним у по ступ ку. То ком ци је лог су -
ђе ња апе лант је имао пра во на пра ви чан и фер по сту пак и би ла су
му ап со лут но за га ран то ва на пра ва. Да ље, апе лант из чи ње ни це да
у ви је ћу су да ни је би ло су ди ја ње го вог на ро да из во ди за кљу чак да
су му у по ступ ку би ла угро же на пра ва. Та ко ђе је на вео да је рје -
ше ње Ми ни стар ства на ко је се апе лант по зи ва до не се но на осно -
ву не пра вил ног рје ше ња о до дје ли ста на на упо тре бу из 1983. го -
ди не. Пред мет ни стан се већ 50 го ди на на ла зи у не по сред ној зо ни
за шти те из во ри шта за пи ће, у ко јој ни је мо гу ћа из град ња ни ти
уоп ште по сто ја ње при ват них стам бе них или дру гих обје ка та. У
згра ди у ко јој се на ла зио апе лан тов стан на ла зи ла су се два ста на
за рад ни ке пред у зе ћа ко ји су за по сле ни на из во ри шту. Сви ко ри -
сни ци ста но ва у згра ди при је, за ври је ме и по сли је апе лан то вог
бо рав ка, на рје ше њи ма о до дје ли ста на су има ли кла у зу лу да је у
пи та њу на мјен ски стан. У до ку мен та ци ји под но си о ца из ја шње ња
стан се све ври је ме во дио као основ но сред ство. Је ди ни на чин на
ко ји би ту жи лац мо гао да утвр ди да апе лант не ма ста нар ско пра во
на овом ста ну је упра во ту жбом у суд ском по ступ ку. Сва ко пре и -
спи ти ва ње рје ше ња Ми ни стар ства би ло би не у спје шно, јер је и са -
мо до не се но на осно ву рје ше ња о до дје ли ста на из 1983. го ди не. У
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по гле ду на во да о пре ко ра че њу ту жбе ног за хтје ва ту жи лац је ис та -
као да у дис по зи ти ву ни је од лу че но о ни штав но сти уго во ра о ко -
ри шће њу ста на, па иако је у обра зло же њу на ве де но да је уго вор
ни шта ван ова квим на во ђе њем Вр хов ни суд не од лу чу је не го обра -
зла же од лу ку. Ова квом апе ла ци јом апе лант ни је ни по ку шао да до -
ка же евен ту ал ну по вре ду сво јих пра ва и по вре де Уста ва БиХ, не -
го по ку ша ва да Устав ни суд по ста ви у си ту а ци ју да он ис пи ту је
од лу ке Вр хов ног су да, што ни је за да так Устав ног су да у прав ном
си сте му БиХ, те пред ста вља зло у по тре бу пра ва на под но ше ње
апе ла ци је сход но чла ну 16. Пра ви ла Устав ног су да. 

V - Ре ле вант ни про пи си

14. У За кону о стам бе ним од но си ма (“Слу жбе ни лист СР -
БиХ”, бр. 14/84, 13/89 и 36/89, те “Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 19/93, 22/93 и 31/99) ре ле вант не од ред бе гла се:

Члан 4. став 1. тач ка 3. и став 2.

Не сма тра ју се ста ном у сми слу овог за ко на:

3) Ста но ви за вр ше ње слу жбе не ду жно сти ко ји се као на мјен -
ски утвр де са мо у прав ним спо ра зу мом, од но сно оп штим ак том да -
ва о ца ста на на ко ри ште ње (ста но ви у згра да ма ка зне но-по прав них
ор га ни за ци ја, у кру гу вој них ка сар ни и у дру гим вој ним објек ти -
ма, на аеро дро ми ма, у же ље знич ким ста ни ца ма, ло жи о ни ца ма и
слич но, ста но ви за чу ва ре пру га, пу те ва, бра на, во до при вред них
обје ка та, за до ма ре, над стој ни ке згра да-ку ће па зи те ље над зор ни ке
згра да, ло жа че и слич но, ста но ви у школ ским згра да ма, у здрав -
стве ним уста но ва ма и слич но);

Ко ри сни ци про сто ри ја од но сно ста но ва из прет ход ног ста ва
сти чу у њи хо вом ко ри ште њу са мо пра ва утвр ђе на са мо у прав ним
спо ра зу мом, од но сно оп штим ак том да ва о ца ста на на ко ри шће ње
и пра ва утвр ђе на уго во ром.

Члан 11.

Ста нар ско пра во гра ђа нин сти че да ном за ко ни тог усе ље ња у
стан.

За ко ни тим усе ље њем у стан сма тра се усе ље ње из вр ше но на
осно ву уго во ра о ко ри шће њу ста на, за кљу че ног на осно ву од го ва -
ра ју ћег ак та, или дру гог ак та утвр ђе ног овим за ко ном ко ји пред -
ста вља пу но ва жан основ за усе ље ње у стан.

За бра ње ни је про да ва ти од но сно ку по ва ти или на дру ги на -
чин, су прот но од ред ба ма овог за ко на, пре но си ти од но сно сти ца ти
ста нар ско пра во.

Сти ца ње ста нар ског пра ва ко је је у су прот но сти с од ред ба ма
овог за ко на не про из во ди ни ка кво прав но деј ство.

15. У За ко ну о пар нич ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 58/03, 85/03,74/05, 63/07 и 49/09) ре ле вант не
од ред бе гла се: 

Члан 237. став 3.

Из у зет но Вр хов ни суд Ре пу бли ке Срп ске мо же до зво ли ти ре -
ви зи ју у свим пред ме ти ма, ако оци је ни да би од лу чи ва ње по ре ви -
зи ји би ло од зна ча ја за при мје ну пра ва у дру гим слу ча је ви ма.

Члан 250. став 1.

Ако ре ви зиј ски суд утвр ди да је ма те ри јал но пра во по гре шно
при ми је ње но, пре су дом ће усво ји ти ре ви зи ју и пре и на чи ти оспо -
ра ва ну пре су ду.

VI. До пу сти вост

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

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

18. У кон крет ном слу ча ју пред мет оспо ра ва ња апе ла ци јом је
Пре су да Вр хов ног су да број 118-0-Рев-06-001 127 од 23. ма ја 2008.
го ди не, про тив ко је не ма дру гих дје ло твор них прав них ли је ко ва
мо гу ћих сход но за ко ну. За тим, оспо ре ну пре су ду апе лант је при -
мио 30. ју на 2008. го ди не, а апе ла ци ја је под не се на 7. ју ла 2008. го -
ди не, да кле у ро ку од 60 да на, ка ко је про пи са но чла ном 16. став
1. Пра ви ла Устав ног су да. На кра ју, апе ла ци ја ис пу ња ва и усло ве
из чла на 16. ст. 2. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, јер ни је очи глед но
(pri ma fa cie) нео сно ва на, ни ти по сто ји не ки дру ги фор мал ни
разлог због ког апе ла ци ја ни је до пу сти ва. 

19. Има ју ћи у ви ду од ред бе чла на VI/3б) Уста ва Бо сне и Хер -
це го ви не и чла на 16. ст. 1, 2. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, Устав ни
суд је утвр дио да пред мет на апе ла ци ја ис пу ња ва усло ве у по гле ду
до пу сти во сти. 

VII - Ме ри тум

20. Апе лант оспо ра ва пре су ду Вр хов ног су да сма тра ју ћи да му
је та квом пре су дом по ври је ђе но пра во из чла на II/3к), е) и ф)
Европ ске кон вен ци је, те члан 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен -
ци ју, чл. 6, 8, 13. и 17. Европ ске кон вен ци је. Раз ло ге због ко јих је
до шло до по вре де на ве де них пра ва апе лант ви ди у про из вољ ној
при мје ни ре ле вант них за кон ских од ре да ба од стра не Вр хов ног су -
да.

Пра во на имо ви ну

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

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

к) Пра во на имо ви ну.

Члан 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју у ре ле вант -
ном ди је лу гла си:

Сва ко фи зич ко или прав но ли це има пра во на нео ме та но ужи -
ва ње сво је имо ви не. Ни ко не мо же би ти ли шен сво је имо ви не
осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви ђе ним за ко ном и
оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва.

Прет ход не од ред бе, ме ђу тим, ни на ко ји на чин не ути чу на
пра во др жа ве да при мје њу је та кве за ко не ко је сма тра по треб ним
да би над зи ра ла ко ри шће ње имо ви не у скла ду с оп штим ин те ре -
сом или да би обез би је ди ла на пла ту по ре за или дру гих до при но са
или ка зни.

21. При ли ком раз ма тра ња је ли до шло до по вре де апе лан то вог
пра ва на имо ви ну, Устав ни суд нај при је мо ра да утвр ди да ли је
апе лант ти ту лар пра ва ко ја спа да ју у обим за шти те чла на II/3к)
Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ -
ску кон вен ци ју. У кон крет ном слу ча ју пред мет спо ра је утвр ђи ва -
ње да ли апе лант ис пу ња ва усло ве за сти ца ње ста нар ског пра ва. 

22. С тим у ве зи, Устав ни суд под сје ћа да ста нар ско пра во
пред ста вља sui ge ne ris вла снич ке ин те ре се ко ји има ју од ре ђе ну
имо вин ску од но сно еко ном ску ври јед ност, сход но то ме имо ви ну, у
сми слу зна че ња чла на II/3к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на
1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју (ви ди Устав ни суд,
Од лу ка број У 8/99 од 5. но вем бра 1999. го ди не, об ја вље на у “Слу -
жбе ном гла сни ку БиХ”, број 24/99). По јам “имо ви на” укљу чу је
ши рок обим имо вин ских ин те ре са ко ји пред ста вља ју од ре ђе ну
еко ном ску ври јед ност (ви ди Устав ни суд, Од лу ка број У 14/00 од
4. апри ла 2001. го ди не, об ја вље на у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и
Хер це го ви не”, број 33/01). Да ље, сход но ју ри спру ден ци ји Европ -
ског су да за људ ска пра ва, “по сјед” ко ји се шти ти мо же да бу де са -
мо “по сто је ћи по сјед” (ви ди Европ ски суд за људ ска пра ва, Van der
Mus se le, пре су да од 23. но вем бра 1983, се ри ја А, бр. 70, тач ка 48)
или ба рем имо ви на за ко ју апе лант има “оправ да но оче ки ва ње” да
ће је до би ти (ви ди Европ ски суд за људ ска пра ва, Pi ne Val ley De -
ve lop ments Ltd и дру ги, пре су да од 29. но вем бра 1995, се ри ја А,
бр. 332, тач ка 31). 

23. Сто га, Устав ни суд у кон крет ном слу ча ју сма тра да пра во
за сти ца ње ста нар ског пра ва, за ко је апе лант твр ди да му је оспо -
ре ном пре су дом ус кра ће но, пред ста вља ње го во ле ги тим но оче ки -
ва ње да у сми слу ре ле вант них од ре да ба ЗСО стек не ста нар ско
пра во на пред мет ном ста ну, те сто га пред ста вља имо ви ну у сми -
слу зна че ња од ре да ба Европ ске кон вен ци је и ужи ва за шти ту из
чла на II/3к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број
1 уз Европ ску кон вен ци ју.

24. Устав ни суд под сје ћа на сво је ра ни је од лу ке и ју ри спру ден -
ци ју Европ ског су да за људ ска пра ва ко ји ма је утвр ђе но да члан 1.
Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју са др жи три раз ли чи та
пра ви ла. Пр во пра ви ло, ко је се на ла зи у пр вој ре че ни ци пр вог ста -
ва, је сте оп ште при ро де и из ра жа ва прин цип мир ног ужи ва ња у
имо ви ни. Дру го пра ви ло, са др жа но у дру гој ре че ни ци истог ста ва,
од ре ђу је да ли ша ва ње имо ви не мо же да се де си под од ре ђе ним
усло ви ма. Тре ће пра ви ло, са др жа но у ста ву два истог чла на, до пу -
шта да др жа ве пот пи сни це има ју пра во, из ме ђу оста лог, да кон -
тро ли шу ко ри шће ње имо ви не у скла ду с оп штим ин те ре сом. Сва
три на ве де на пра ви ла ни су не по ве за на и у ме ђу соб ној кон тра дик -
ци ји, а дру го и тре ће пра ви ло од но се се на од ре ђе не слу ча је ве
мије ша ња др жа ве у пра во на мир но ужи ва ње имо ви не (ви ди
Европ ски суд за људ ска пра ва, Holy Mo na ste ri es про тив Грч ке, пре -
су да од 9. де цем бра 1994. го ди не, се ри ја А, број 301-А, стра на 29,
став 51).

25. На кон што је утвр дио да је апе лант ти ту лар пра ва ко је је
за шти ће но чла ном II/3к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла ном 1.
Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју, Устав ни суд тре ба да
утвр ди да ли је до шло до ми је ша ња у апе лан то ву имо ви ну те под
ко је пра ви ло та кво ми је ша ње мо же да се под ве де. У кон крет ном
слу ча ју Устав ни суд сма тра да оспо ре на пре су да Вр хов ног су да,
ко јом се апе лан ту оспо ра ва ста нар ско пра во на пред мет ном ста ну,
не сум њи во пред ста вља ми је ша ње у апе лан то ву имо ви ну, а та кво
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ми је ша ње мо же да се под ве де под пр во пра ви ло ко је из ра жа ва
прин цип мир ног ужи ва ња имо ви не. 

26. Устав ни суд мо ра, као сље де ће, да ис пи та да ли је ли ша ва -
ње апе лан та ста нар ског пра ва (утвр ђе но је да апе лант не мо же да
бу де но си лац ста нар ског пра ва на пред мет ном ста ну због то га што
тај стан спа да у ка те го ри ју на мјен ских или слу жбе них ста но ва)
би ло оправ да но. То мо же да бу де слу чај са мо ако је ли ша ва ње
имо ви не (а) пред ви ђе но за ко ном, (б) у јав ном ин те ре су и (ц) у
скла ду с прин ци пом про пор ци о нал но сти.

27. Сход но кон стант ној прак си Устав ног су да и Европ ског су -
да до ли ша ва ња или огра ни ча ва ња пра ва на имо ви ну мо же да до -
ђе са мо ка да је то пред ви ђе но за ко ном и кад се то чи ни у јав ном,
од но сно оп штем ин те ре су. У оба слу ча ја ра ди се о за хва ти ма у
пра во на имо ви ну по је дин ца ко је др жа ва прав да оства ри ва њем ле -
ги тим них по ли тич ких или при вред них, од но сно со ци јал них ци -
ље ва. Ова кви јав ни ин те ре си су ујед но и оп шти, јер слу же за до во -
ља ва њу по тре ба чи та вог дру штва или пак ре а ли за ци ји прав но по -
ли тич ких ци ље ва од ко јих до бро бит има ју сви чла но ви дру штва.

28. Има ју ћи у ви ду на ве де не прин ци пе, Устав ни суд у кон -
крет ном слу ча ју, при је све га, кон ста ту је да је у то ку по ступ ка
утвр ђе но, а што је и обра зло же но пре су дом ре дов ног су да, да ту -
жи лац ни кад ни је у то ку по ступ ка пре до чио до каз да је са мо у прав -
ним спо ра зу мом или оп штим ак том као да ва лац ста на на ко ри шће -
ње утвр дио свој ство пред мет ног ста на као слу жбе ног у сми слу од -
ред бе ста ва 3. чла на 4. За ко на о стам бе ним од но си ма. Из тих
разло га пред мет ни стан, по ми шље њу дру го сте пе ног су да, ни је
мо гао да се сма тра слу жбе ним ста ном. Ту жи лац ни је то ком пар -
нич ног по ступ ка имао и пре зен то вао фор мал ну од лу ку о то ме да
је пред мет ни стан утвр ђен као слу жбе ни, а што је, сход но ми шље -
њу дру го сте пе ног су да, нео п хо дан прав ни услов де фи ни са ња ка -
рак те ра слу жбе ног ста на. Да би не ки стан био сма тран слу жбе ним,
па да кле ти ме и из у зет од от ку па, нео п ход но је да се ис пу ни и фор -
мал ни услов да управ ни ор га ни да ва о ца ста на на ко ри шће ње до -
не су од лу ку да се не ки стан про гла ша ва слу жбе ним, ка ко и на ла -
же члан 4. став 3. ЗСО, што ту же на ни је мо гла да до ка же да је учи -
ни ла. Из тих раз ло га, пред мет ни стан је мо рао да бу де тре ти ран
као стан на ком је но си лац ста нар ског пра ва апе лант, што је дру -
го сте пе ном пре су дом и утвр ђе но. На су прот то ме, Вр хов ни суд је
уки нуо од лу ку дру го сте пе ног су да сма тра ју ћи да апе лант на пред -
мет ном ста ну ни је мо гао да стек не ста нар ско пра во јер пред мет ни
стан спа да у ка те го ри ју на мјен ских или слу жбе них ста но ва, иако
та чи ње ни ца ни је утвр ђе на ак том да ва о ца ста на на ко ри шће ње а
ни је ни кон ста то ва на ни уго во ром о ко ри шће њу пред мет ног ста на.
Раз ло ге за то Вр хов ни суд ви ди у по зи ци о ни ра но сти пред мет ног
ста на (на ла зи се у ку ћи ко ја је ло ци ра на у во до за штит ној зо ни ко -
ја је огра ђе на, укљу чу ју ћи и ку ћу с пред мет ним ста ном), те прак -
си ра ни јег ко ри шће ња то га ста на (ра ни ји ста на ри су га ко ри сти ли
ис кљу чи во за оба вља ње дје лат но сти у во до за штит ној зо ни) итд. 

29. По ми шље њу Устав ног су да, из од ре да ба чла на 4. став 1.
тач ка 3. и став 2. истог чла на За ко на о стам бе ним од но си ма не -
спор но про из и ла зи оба ве за за да ва о ца ста на на ко ри шће ње да слу -
жбе ни стан мо ра да се по себ ним ак том, од но сно од лу ком, про гла -
си за слу жбе ни стан уко ли ко се же ли да та кав стан има трет ман
на мјен ског или слу жбе ног ста на у сми слу ци ти ра них од ред би За -
ко на о стам бе ним од но си ма. Да кле, услов без ког се не мо же или
con di tio si ne qua non да би стан мо гао да има ста тус на мјен ског или
слу жбе ног ста на, у сми слу од ре да ба За ко на о стам бе ним од но си -
ма, је да та кав стан бу де по себ ним ак том или од лу ком да ва о ца ста -
на на ко ри шће ње про гла шен за на мјен ски или слу жбе ни стан.
Устав ни суд под сје ћа да је у по ступ ци ма пред ре дов ним су до ви ма
не спор но утвр ђе но да ту жи лац ни је мо гао да пре зен ту је акт ко јим
је пред мет ни стан про гла шен за слу жбе ни стан. По ми шље њу
Устав ног су да, из на ве де ног про из и ла зи да ту жи лац ни је до ка зао
да је пред мет ни стан на мјен ски у сми слу За ко на о стам бе ним од -
но си ма. Сто га, Устав ни суд сма тра да је Вр хов ни суд про из вољ но
при ми је нио од ред бе чла на 4. став 1. тач ка 3. и став 2. истог чла на
За ко на о стам бе ним од но си ма, јер је за не ма рио из ри чи ту за кон ску
оба ве зу да да ва лац ста на на ко ри шће ње мо ра да до не се од лу ку
или не ки дру ги акт ко јим се од ре ђе ни стан про гла ша ва за на мјен -
ски или слу жбе ни. Иако је ствар ту ма че ња и при мје не за кон ских
од ре да ба, у прин ци пу, ствар ре дов них су до ва, Устав ни суд сма тра
да, у кон крет ном слу ча ју, Вр хов ни суд не мо же сво јим ту ма че њем
да иде пре ко не че га што за кон из ри чи то про пи су је (оба ве за за да -
ва о ца ста на на ко ри шће ње да слу жбе ни стан мо ра по себ ним ак том
од но сно од лу ком да про гла си за слу жбе ни стан). Сем то га, за на -
ве де ни став Вр хов ног су да, сход но ко ме ни је пре пре ка да се стан
сма тра на мјен ским или слу жбе ним иако као та кав ни је про гла шен
од лу ком или ак том да ва о ца ста на на ко ри шће ње, Устав ни суд не
мо же да на ђе упо ри ште у би ло ко јим дру гим од ред ба ма За ко на о
стам бе ним од но си ма. 

30. У ве зи с на ве де ним, а има ју ћи у ви ду ра ни ју прак су у слич -
ним слу ча је ви ма, Устав ни суд под сје ћа на сво ју Од лу ку број АП

1255/06 од 3. апри ла 2008. го ди не об ја вље ну у “Слу жбе ном гла -
сни ку Бо сне и Хер це го ви не”, број 44/08 у ко јој је, рас пра вља ју ћи
о пи та њу да ли је пред мет ни стан мо гао да бу де пред мет от ку па,
рас пра вљао и о прав ном пи та њу ка те го ри је на мјен ских ста но ва
(члан 4. став 3. ЗСО), тзв. “слу жбе них ста но ва” ко ји се не сма тра -
ју ста ном у сми слу ре ле вант них од ред би ЗСО. У тој од лу ци Устав -
ни суд је за кљу чио: У кон крет ном слу ча ју, Кан то нал ни и Вр хов ни
суд су про из вољ но при ми је ни ли од ред бе чла на 4. став 3. ЗСО ко -
јим је про пи са но, из ме ђу оста лог, да слу жбе ни стан мо ра по себ -
ним ак том од но сно од лу ком про гла си ти за слу жбе ни стан да ва лац
ста на на ко ри шће ње, што је, да кле, con di tio si ne qua non да би стан
мо гао има ти та кав ста тус. У на ве де ној од лу ци Устав ни суд је, та -
ко ђе, утвр дио да је оспо ре ним пре су да ма Кан то нал ног и Вр хов ног
су да, ко ји ма се апе лан ту оспо ра ва пра во на от куп ста на за ко ји је
утвр ђе но да ни је слу жбе ни, упр кос чи ње ни ци да тај стан да ва лац
ста на ни је про гла сио од лу ком или ак том као слу жбе ни, по ври је ђе -
но апе лан то во пра во на имо ви ну, из чла на II/3к) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју.

31. Устав ни суд је обра зло жио за што је у кон крет ном слу ча ју
Вр хов ни суд про из вољ но при ми је нио од ред бе чла на 4. став 1. тач -
ка 3. и став 2. истог чла на За ко на о стам бе ним од но си ма. По ми -
шље њу Устав ног су да не спор но је да је та ква про из вољ на при мје -
на до ве ла до ар би трар не од лу ке ко јом се кр ше апе лан то ва устав на
пра ва, јер се ко нач но утвр ђу је да апе лант не мо же да има ста тус
но си о ца ста нар ског пра ва на пред мет ном ста ну. Сто га, Устав ни
суд за кљу чу је да је по ври је ђе но апе лан то во пра во на имо ви ну из
чла на II/3к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број
1 уз Европ ску кон вен ци ју.

32. Устав ни суд је оста вио на сна зи пре су ду Окру жног су да, с
об зи ром да за до во ља ва кри те ри ју ме чла на II/3к) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон вен ци ју. 

Оста ли на во ди 

33. Има ју ћи у ви ду за кључ ке у по гле ду кр ше ња пра ва из чла -
на II/3к) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 1. Про то ко ла број 1
уз Европ ску кон вен ци ју, Устав ни суд сма тра да ни је нео п ход но да
раз ма тра на во де из апе ла ци је у ве зи с кр ше њем пра ва на пра вич -
но су ђе ње из чла на II/3е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не као и чла на
6. став 1. Европ ске кон вен ци је у од но су на про из вољ ну при мје ну
ма те ри јал ног пра ва, јер се ра ди о су штин ски истим на во ди ма ко ји
су обра зло же ни у ди је лу од лу ке ко ји се од но си на апе лан то во пра -
во на имо ви ну. За тим, Устав ни суд сма тра да ни је свр сис ход но да
раз ма тра на во де из апе ла ци је о кр ше њу пра ва на пра вич но су ђе ње
ко ји се ти чу не при стра но сти су да, и до пу ште но сти ре ви зи је, с об -
зи ром на за кључ ке Устав ног су да у ве зи с чла ном II/3к) Уста ва Бо -
сне и Хер це го ви не и чла ном 1. Про то ко ла број 1 уз Европ ску кон -
вен ци ју, као и с об зи ром на из ре ку ове од лу ке ко јом је уки ну та
пре су да Вр хов ног су да јер се на во ди о при стра но сти су да и до пу -
ште но сти ре ви зи је од но се упра во на пре су ду Вр хов ног су да.

34. Устав ни суд, та ко ђе, сма тра да ни је по треб но да по себ но
раз ма тра на во де из апе ла ци је у ве зи с кр ше њем пра ва на по што ва -
ње до ма, из чла на II/3ф) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 8.
Европ ске кон вен ци је, као и пра ва на дје ло тво ран прав ни ли јек из
чла на 13. Европ ске кон вен ци је и пра ва из чла на 17. Европ ске кон -
вен ци је с об зи ром да су и ови на во ди су штин ски исти (про из вољ -
на при мје на ма те ри јал ног пра ва) као и на во ди ко је је Устав ни суд
обра зло жио у ди је лу од лу ке ко ји се од но си на апе лан то во пра во на
имо ви ну.

35. Да ље, апе лант је за тра жио тро шко ве за са став апе ла ци је у
из но су од 720,00 КМ. У ве зи с овим апе лан то вим за хтје вом Устав -
ни суд под сје ћа на то да, сход но Пра ви ли ма Устав ног су да, ни је
про пи са но да апе лан ти има ју пра во на тро шко ве са ста ва апе ла ци -
је, из че га про из и ла зи за кљу чак да те тро шко ве сно се ис кљу чи во
апе лан ти.

VI II - За кљу чак

36. Устав ни суд за кљу чу је да је оспо ре ном од лу ком Вр хов ног
су да, ко јом је утвр ђе но да апе лан ту не при па да ста нар ско пра во на
пред мет ном ста ну, те да стан за ко ји је утвр ђе но да ни је слу жбе ни
не мо же да бу де пред мет от ку па, по ври је ђе но апе лан то во пра во на
имо ви ну, јер је суд ска од лу ка ко јом је то пра во оспо ре но до не се на
про из вољ ном при мје ном ма те ри јал ног пра ва, с об зи ром да ор га ни
да ва о ца ста на на ко ри шће ње ни су ни кад до ни је ли фор мал ну од лу -
ку да се стан про гла си слу жбе ним, у скла ду с чла ном 4. став 3. За -
ко на о стам бе ним од но си ма. 

37. На осно ву чла на 61. ст. 1. и 2. и чла на 64. став 2. Пра ви ла
Устав ног су да, Устав ни суд је од лу чио као у дис по зи ти ву ове одлу -
ке. 

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

Пред сјед ник
Устав ног су да БиХ,

Др Ми о драг Си мо вић, с.р.
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Преглед цијена за претплату на интернет издање „Службеног гласника Републике Српске“ према врсти претплате и броју лиценци, са ПДВ-ом: 

���� �����
����"� �� %������� ������ $��
�%���� "����� �� �����
����� �� %������� ������ 
+��� 
�"��"� D����� ��������	�� 
�"��"� ����� "����� D����� ��������	�� 
�"��"� ����� "����� 

1 290 KM 290 KM 150 KM 150 KM 
2 175KM 350 KM 130 KM 260 KM 
3 150 KM 450 KM 110 KM 330 KM 
4 130 KM 520 KM 100 KM 400 KM 
5 120 KM 600 KM 90 KM 450 KM 
6 115 KM 690 KM 85 KM 510 KM 
7 110 KM 770 KM 80 KM 560 KM 
8 105 KM 840 KM 75 KM 600 KM 
9 100 KM 900 KM 70 KM 630 KM 
10   95 KM 950 KM 65 KM 650 KM 

11-15   90 #& 90 KM �� 
�"��"� 60 KM 60 KM �� 
�". 
16-20   85 #& 85 KM �� 
�"��"� 55 KM  55 KM �� 
�". 

���� 20   80 #& 80 KM �� 
�"��"� 50 KM  50 KM �� 
�". 
*��������: #�� ���
�%���� 
�"��"� �� ������� %�������� ������: ����� %������� ������ - ����� 
�"��"�. $������: $����
���� 
�� ��� (5) ��������� %�������� ������ ���� ������ (5) ��� ���
�%����! 
�"��"�. >� ����� ��%� ��  ��� (5), ���
��� �� � "����� 

�"��"� �� �����
����� ��� ���� �����
�'��� �� %������� ������ �� �
�	��� ���� (5) ��� 
�"��"�. 
 
Годишња претплата на архиву која обухвата све бројеве објављене од 1992. године са укљученим ПДВ-ом износи:  

+��� 
�"��"� D����� ��������	�� 
�"��"� A���� "����� 
1 120,00 #& 120,00 #& 
2 90,00 #& 180,00 #& 
3 80,00 #& 240,00 #& 
4 70,00 #& 280,00 #& 

5 � ��%� 
�"��"� 60,00 #& 60,00 #& �� 
�"��"� 
 
- $����
��� �� ��!��� �� ��� ��� �� �����
�'��� �� ���'� ������ (%������� �
� �
������� ������) �� �� 50%  ������� � ������ �� 
"����� �� ����!����� �����. 
                                            

 


