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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ 

МАТЕРИЈА

Проглашавам Закон о превозу опасних материја, који је 
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Деветој 
сједници, одржаној 11. фебруара 2016. године, а Вијеће на-
рода 22. фебруара 2016. године констатовало да усвојеним 
Законом о превозу опасних материја није угрожен витални 
национални интерес ни једног конститутивног народа у Ре-
публици Српској.
Број: 01-020-590/16 Предсједник
24. фебруара 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Закона
Члан 1.

Овим законом уређују се услови за превоз опасних 
материја у појединим гранама саобраћаја, права и обаве-
зе лица којa учествују у превозу, услови за амбалажу и во-
зила, издавање одобрења за превоз, услови за именовање 
савјетника за безбједност, надлежност и услови за оспо-
собљавање лица којa учествују у превозу, надлежност ми-
нистарстaва у вези с тим превозом у Републици Српској, те 
надзор над спровођењем овог закона.

Циљ Закона
Члан 2.

Циљ овог закона је омогућити безбједан превоз опа-
сних материја да би се заштитили здравље и имовина људи 
и животна средина.

Подручје примјене
Члан 3.

Овај закон примјењује се на превоз опасних материја у:
1) друмском саобраћају,

2) жељезничком саобраћају и
3) саобраћају на унутрашњим пловним путевима.

Међународни уговори
Члан 4.

(1) На превоз опасних материја у друмском саобраћају 
примјењује се Европски споразум о међународном друм-
ском превозу опасних материја (енгл. European Agreement 
Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road - ADR) са његовим саставним дијеловима, прилозима 
А и Б и актом о нотификацији.

(2) На превоз опасних материја у жељезничком сао-
браћају примјењује се Прилог Ц Конвенције о међународ-
ном жељезничком превозу (енгл. Convention concerning 
International Carriage by Rail - COTIF), односно Правилник 
о међународном жељезничком превозу опасних материја 
(енгл. Regulation concerning the Internаtionаl Cаrriаgе of 
Dаngerous Goods by Rаil - RID).

(3) На превоз опасних материја на унутрашњим пловним 
путевима примјењује се Европски споразум о међународ-
ном превозу опасних материја унутрашњим пловним путе-
вима (енгл. Еuropeаn Аgreement Concerning the Internаtionаl 
Cаrriаge of Dаngerous Goods by Inland Wаterwаys - АDN), 
укључујући oдгoвараjућe анeксe, тe измjeнe и дoпунe.

(4) Превоз опасних материја у друмском и жељезнич-
ком саобраћају и саобраћају на унутрашњим пловним путе-
вима обавља се у складу са овим законом и међународним 
уговорима из ст. 1, 2. и 3. овог члана (у даљем тексту: међу-
народни уговори).

Примјена Закона о општем управном поступку
Члан 5.

На све поступке који су предмет овог закона примјењују 
се одредбе Закона о општем управном поступку, ако овим 
законом није другачије одређено.

Превоз радиоактивних материја
Члан 6.

Превоз радиоактивних материја обавља се у складу са 
прописима о радијацијској и нуклеарној безбједности у 
Босни и Херцеговини.

Изузеци од примјене Закона
Члан 7.

(1) Одредбе овог закона не примјењују се на превоз 
опасних материја у Оружаним снагама Босне и Херце-
говине, као и на превоз опасних материја на територији 
Републике Српске који обављају међународне војне ор-
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ганизације или возила оружаних снага других држава на 
основу уговора.

(2) Одредбе овог закона које се односе на издавање 
одобрења за превоз опасних материја не примјењују се на 
превоз опасних материја превозним средствима полиције 
Републике Српске и Републичке управе цивилне заштите.

(3) Одредбе овог закона не односе се на погонско гори-
во у резервоару превозног средства, нити на друге опасне 
материје које служе за погон превозног средства смјештене 
у за то одређене посуде, које чине цјелину са превозним 
средством.

Класе опасних материја
Члан 8.

Класе опасних материја према међународним уговори-
ма из члана 4. oвог закона су сљедеће:

1) класа 1 - експлозивне материје и предмети са експло-
зивним материјама,

2) класа 2 - гасови,
3) класа 3 - запаљиве течнe материје,
4) класа 4.1 - запаљиве чврсте материје, самореагујуће 

материје и десензитизованe експлозивне чврсте материје,
5) класа 4.2 - самозапаљиве материје,
6) класа 4.3 - материје које у додиру са водом развијају 

запаљиве гасове,
7) класа 5.1 - оксидирајуће материје,
8) класа 5.2 - органски пероксиди,
9) класа 6.1 - токсичне материје,
10) класа 6.2 - заразне материје,
11) класа 7 - радиоактивне материје,
12) класа 8 - нагризајуће (корозивне) материје и
13) класа 9 - разне опасне материје и предмети.

Значење израза и појмова
Члан 9.

(1) Поједини изрази и појмови употријебљени у овом 
закону имају сљедеће значење:

1) амбалажа је посуда или више посуда или теретни 
простор израђен према међународним уговорима, на-
мијењен паковању или пуњењу опасним материјама,

2) паковање је јединица амбалаже у коју су упаковане 
или напуњене опасне материје, те као таква цјелина спрем-
на за превоз,

3) возило је свако превозно средство у склaду са међу-
народним уговорима,

4) учесник у превозу опасних материја је пoшиљaлaц, 
прeвoзник, организатор превоза, примaлaц, пaкиралац, 
пунилaц, утоварилац или дaвaлaц услугe прeтoвaрa при 
прoмјeни видa сaoбрaћaja у превозу oпaсних материја,

5) возач је лице које управља возилом које превози опа-
сну материју у друмском саобраћају,

6) пошиљалац је правно лице или предузетник који пре-
даје опасну материју на превоз,

7) превозник је правно лице или предузетник који пре-
вози опасну материју,

8) организатор превоза опасне материје је правно лице 
или предузетник који организује превоз или обавља друге 
послове у вези са превозом опасне материје,

9) прималац је правно лице или предузетник који преу-
зима опасну материју,

10) пакиралац је лице запослено код пошиљаоца које 
пакује, пуни или припрема паковања за превоз,

11) пунилац је лице запослено код пошиљаоца, које 
опасну материју у течном, гасовитом, прашкастом или ра-
сутом стању пуни у теретне просторе превозног средства 
намијењене за превоз опасних материја, односно припре-
ма напуњене теретне просторе и превозна средства за пре-
воз,

12) власник, односно корисник теретног простора је по-
шиљалац који користи теретни простор за превоз опасних 
материја,

13) утоварилац је физичко лице које утовара паковања 
опасних материја у теретне просторе возила намијењених 
за превоз опасних материја,

14) надзор је свака провјера, преглед или други посту-
пак који из безбједносних разлога спроводи надлежни ор-
ган,

15) савјетник за безбједност је физичко лице чији је 
задатак спречавање ризика приликом превоза опасних ма-
терија, његових посљедица на лица, имовину и животну 
средину,

16) превоз представља било коју превозну операцију 
којом се опасне материје превозе са једног на друго мјесто, 
укључујући и њихов утовар и истовар, као и заустављање у 
случају опасности, односно незгоде,

17) вагон је било које жељезничко возило без властитог 
погона, које се креће на точковима по жељезничким шина-
ма и користи за превоз опасних материја и

18) пловило је сваки пловни објекат на унутрашњим 
пловним путевима којим се може безбједно превозити 
опасна материја.

(2) Остали изрази и појмови употријебљени у овом за-
кону имају исто значењ као и у међународним уговорима.

Повреде одредаба о превозу опасних материја
Члан 10.

(1) Повреде одредаба о превозу опасних материја кла-
сификују се у три категорије.

(2) Повреда категорије I је повреда највећег степена 
ризика, повреда категорије II је повреда средњег степена 
ризика и повреда категорије III је повреда најмањег степена 
ризика.

(3) Министар унутрашњих послова (у даљем тексту: 
министар) прописује повреде према категоријама ризика из 
става 2. овог члана и мјере безбједности.

ГЛАВА II
ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ГРАНЕ 

КОПНЕНОГ САОБРАЋАЈА

1. Услови за амбалажу и возила

Допуштена амбалажа
Члан 11.

За превоз опасних материја употребљава се амбалажа:
1) која према квалитету и изради одговара количини и 

специфичности опасних материја које се у њој превозе,
2) у којој је у складу са одредбама међународних угово-

ра допуштен превоз опасних материја,
3) која је провјерена и одобрена у складу са одредбама 

међународних уговора и
4) која има знакове упозорења, натписе, ознаке и лис-

тице за означавање опасности, те друге податке о опасним 
материјама и амбалажи у складу са одредбама међународ-
них уговора.

Означавање амбалаже
Члан 12.

(1) Произвођач амбалаже за паковање опасних материја 
амбалажу коју ставља у промет означава у складу са ме-
ђународним уговорима и прибавља одобрење за амбалажу.

(2) Учесник у превозу опасних материја користи амба-
лажу која је у склaду са мeђунaрoдним уговорима и другим 
прописима и која има одобрење и ознаку из става 1. овог 
члана.

(3) Не употребљавају се ознаке амбалаже за превоз 
опасних материја ако се могу замијенити са већ одобреним 
ознакама, односно одобреним ознакама амбалаже у другим 
државама.
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Одобрење за амбалажу

Члан 13.
(1) Одобрење за амбалажу за превоз течних запаљивих 

материја и гасова, цистерни фиксно причвршћених за вози-
ло у друмском превозу издаје правно лице које је претходно 
рјешењем овластио министар саобраћаја и веза.

(2) Одобрење за посуде под притиском за превоз опа-
сних материја издаје се у складу са прописима којима се 
уређује област преносивих посуда под притиском.

(3) Изузетно од одобрења из ст. 1. и 2. овог члана, одо-
брење за амбалажу за превоз опасних материја издаје прав-
но лице на основу рјешења министра индустрије, енергети-
ке и рударства.

(4) Правна лица из ст. 1. и 3. овог члана могу издати 
одобрење за амбалажу ако амбалажа задовољава одредбе 
међународних уговора и ако амбалажу прати прописана до-
кументација и извјештај о испитивању.

(5) Услове које испуњавају правна лица из става 1. овог 
члана за издавање одобрења за амбалажу, поступак за до-
бијање и одузимање овлашћења, услове и поступак одо-
брења амбалаже за превоз опасних материја, као и услове 
за одузимање одобрења за амбалажу за превоз опасних ма-
терија прописује министар саобраћаја и веза, у складу са 
међународним уговорима, уз сагласност министра за класу 
1 и министра здравља и социјалне заштите за класе 6.1. и 
6.2.

(6) Услове које испуњавају правна лица из става 3. овог 
члана за издавање одобрења за амбалажу, поступак за до-
бијање и одузимање овлашћења, услове и поступак одо-
брења амбалаже за превоз опасних материја, као и услове 
за одузимање одобрења за амбалажу за превоз опасних ма-
терија прописује министар индустрије, енергетике и рудар-
ства, у складу са међународним уговорима, уз сагласност 
министра за класу 1 и министра здравља и социјалне за-
штите за класе 6.1. и 6.2.

(7) Овлашћења из ст. 1. и 3. овог члана важе пет година, 
након чега се врши ревизија.

(8) Правна лица из ст. 1. и 3. овог члана могу као основ 
за издавање одобрења за амбалажу узимати и резултате 
провјере и извјештаје испитивања страних субјеката који 
су овлашћени од надлежних институција те државе, а која 
испуњавају услове дефинисане међународним уговорима и 
ако је то у интересу једноставности, економичности и бр-
зине поступка.

(9) Одобрење за амбалажу за превоз опасних материја 
које је издао надлежни орган стране државе признаје се ако 
је амбалажа одобрена према међународним уговорима.

Ограничење употребе амбалаже
Члан 14.

Ако је због безбједног превоза неопходно или ако је 
одређено међународним уговорима, у одобрењу за амбалажу 
могу се дефинисати одговарајућа ограничења употребе ам-
балаже, временска ограничења, те посебни услови и слично.

Забрана употребе амбалаже за превоз
Члан 15.

Ако се инспекцијским надзором утврди да амбалажа за 
превоз опасних материја није у складу са међународним уго-
ворима, забрањује се употреба амбалаже за превоз опасних 
материја и о томе се обавјештавају надлежна министарства 
из члана 13. ст. 1. и 3. овог закона, која покрећу поступак 
одузимања одобрења за амбалажу и одузимања овлашћења 
правном лицу за издавање одобрења за амбалажу.

Возила
Члан 16.

За превоз опасних материја користе се возила која:
1) су произведена и опремљена у складу са међународ-

ним уговорима,
2) имају цертификат о исправности возила за превоз 

одређених опасних материја, ако је то одређено међународ-
ним уговорима, и

3) означена су у складу са међународним уговорима.

2. Обавезе учесника у превозу

Превентивне мјере безбједности и поступак у случају 
незгоде
Члан 17.

(1) Учесници у превозу опасних материја, с обзиром на 
врсту могућих опасности, предузимају све потребне мјере 
да би се спријечила незгода, односно да би се у највећој 
могућој мјери умањиле посљедице незгоде.

(2) У случају опасности, односно незгоде, учесници у 
превозу опасних материја одмах обавјештавају најближу 
полицијску станицу и прилажу потребне податке ради пре-
дузимања одговарајућих мјера.

(3) У случају настанка незгоде, у складу са међународ-
ним уговорима, превозник, савјетник за безбједност или 
организатор превоза доставља извјештај о незгоди у што 
краћем року, а не дужем од 30 дана, надлежној организа-
ционој јединици Министарства унутрашњих послова (у 
даљем тексту: Министарство).

(4) Превозник, пошиљалац, прималац и организатор 
превоза сарађују међусобно и са овлашћеним лицама на-
длежних органа ради предузимања одговарајућих безбјед-
носних и превентивних мјера, те поступања при настанку 
незгоде.

Обавезе пошиљалаца
Члан 18.

Пошиљалац предаје опасне материје на превоз ако:
1) је то допуштено међународним уговорима,
2) је издато одобрење за превоз опасних материја у 

складу са чл. 28. и 31. овог закона,
3) су упаковане или пуњене у амбалажу која задовоља-

ва услове из члана 11. овог закона,
4) испуњава услове о начину превоза, заједничком уто-

вару, руковању, чувању, чишћењу и деконтаминацији и дру-
ге одредбе међународних уговора,

5) возило, односно превозна јединица задовољава усло-
ве из члана 16. овог закона,

6) су возачу, односно лицу које обавља превоз уручене 
прописане исправе у складу са међународним уговорима и

7) су примијењене и друге мјере безбједности у складу 
са међународним уговорима.

Обавезе организатора превоза
Члан 19.

Организатор превоза организује превоз уз испуњавање 
услова из члана 18. овог закона.

Обавезе пакиралаца
Члан 20.

Обавеза пакираоца је да примијени одредбе:
1) о паковању,
2) о знаковима упозорења, натписима, ознакама, листи-

цама за означавање опасности приликом припреме пако-
вања и

3) друге мјере безбједности у складу са међународним 
уговорима.

Обавезе пунилаца
Члан 21.

Обавеза пуниоца је да:
1) прије пуњења опасних материја у теретне просторе 

намијењене за превоз опасних материја провјери да ли су 
теретни простори и њихова опрема очишћени и технички 
исправни и да ли је истекао рок за контролу њихове исправ-
ности,

2) теретне просторе возила намијењене за превоз опа-
сних материја пуни опасним материјама које се смију пре-
возити у тим теретним просторима или цистернама,
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3) при пуњењу опасних материја у сусједне коморе ви-
шедијелног теретног простора поштује одредбе о опасним 
материјама које се налазе непосредно једна поред друге,

4) приликом пуњења опасних материја у теретне про-
сторе поштује допуштени степен пуњења, односно до-
пуштену масу пуњења по литри запремине,

5) прије и након пуњења опасних материја у терет-
не просторе провјери непропусност уређаја за пуњење и 
пражњење,

6) осигура да се на вањској страни теретног простора 
коју пуни не налазе остаци опасних материја,

7) теретни простор пуни само на посебно уређеном мје-
сту за пуњење и

8) примијени и друге мјере безбједности у складу са ме-
ђународним уговорима.

Обавезе власника или корисника теретног простора
Члан 22.

Обавезa власника или корисника теретног простора je 
да:

1) примијени одредбе о конструкцији, опреми, контро-
ли и означавању теретног простора,

2) одржава теретни простор и његову опрему у складу 
са међународним уговорима и

3) обавезно примијени и друге мјере безбједности у 
складу са међународним уговорима.

Обавезе утоварилаца
Члан 23.

Обавеза утовариоца је да:
1) започне утовар када су испуњени сви услови за пре-

воз опасних материја из члана 18. овог закона,
2) поштује одредбе о забрани заједничког утовара и о 

раздвајању опасних материја од животних намирница и 
сточне хране,

3) утовара опасне материје само на одређеном и у ту 
сврху опремљеном мјесту за утовар и

4) примијени и друге мјере безбједности у складу са ме-
ђународним уговорима.

Обавезе превозника
Члан 24.

Превозник превози опасне материје ако:
1) је то допуштено међународним уговорима,
2) посједује одобрење за превоз из члана 28, односно из 

члана 31. овог закона,
3) су опасне материје упаковане у амбалажи која задо-

вољава услове из члана 11. овог закона,
4) су испуњене одредбе о начину превоза, заједнич-

ком утовару, руковању и осигурању опасних материја, 
чишћењу, отплињавању и деконтаминацији теретних про-
стора, те друге одредбе међународних уговора,

5) возило задовољава услове из члана 16. овог закона и 
технички је исправно,

6) је возило правилно натоварено и оптерећено у складу 
са највећим допуштеним количинама опасних материја у 
складу са међународним уговорима,

7) посједује доказ о осигурању од одговорности за ште-
ту проузроковану трећим лицама и

8) примијени и друге мјере безбједности у складу с 
међународним уговорима и другим прописима којима се 
уређује безбједност превоза.

Обавезе прималаца
Члан 25.

Обавеза примаоца је да:
1) преузме у најкраћем могућем року опасне материје,
2) очисти возило и/или теретни простор и изврши от-

плињавање или деконтаминацију и након чишћења, от-

плињавања или деконтаминације са возила уклони знакове 
упозорења, натписе, ознаке и листице за означавање опа-
сности, ако је то прописано међународним уговорима,

3) истовара опасне материје само на за то одређеном и 
посебно опремљеном мјесту за истовар и

4) примијени и друге мјере безбједности у складу с 
међународним уговорима и другим прописима којима се 
уређује безбједност превоза.

Обавезе превозника у случају губитка опасних материја
Члан 26.

Превозник без одгађања обавјештава најближу поли-
цијску станицу о опасности од губитка опасних материја, 
те предузима све неопходне мјере у случају губитка опа-
сних материја у току превоза да би се изгубљене опасне 
материје пронашле.

Мјере у случају просипања или истицања опасних 
материја
Члан 27.

(1) Опасне материје које су се за вријеме превоза просу-
ле или су истекле превозник осигурава, прикупља или од-
страњује, односно смјешта на за то одређено мјесто или их на 
други начин чини безопасним и о томе одмах обавјештава по-
лицију, која обавјештава оперативно-комуникативни центар.

(2) Ако превозник није у могућности да поступи у скла-
ду са ставом 1. овог члана, органи из става 1. овог члана 
ангажоваће правно лице које располаже техничким сред-
ствима за извршење таквог задатка, на рачун превозника.

(3) Просуте или истекле опасне материје и контаминира-
ни предмети збрињавају се у складу с посебним прописима.

3. Одобрење за превоз

Поступак издавања одобрења
Члан 28.

(1) Одобрење за превоз експлозивних материја у 
унутрашњем саобраћају издаје центар јавне безбједности, 
односно станица јавне безбједности Министарства са чијег 
подручја се упућује експлозивна материја, а у међународ-
ном саобраћају надлежна организациона јединица Ми-
нистарства у сједишту.

(2) Издато одобрење за превоз у унутрашњем саобра-
ћају важи и за поврат преосталих количина експлозивних 
материја, уз најаву поврата полицијској станици на чијем 
подручју су експлозивне материје употребљаване.

(3) Ако је уговорен увоз или извоз веће количине ек-
сплозивних материја које не могу да се превезу преко гра-
нице Босне и Херцеговине и територије Републике Српске 
једним превозним средством, ни са више превозних сред-
става истовремено, одобрење за превоз издаје се за цијелу 
количину експлозивних материја и у том случају превоз 
цијеле количине експлозивних материја извршава се преко 
истог граничног прелаза и у року не дужем од два мјесеца.

(4) Подносилац захтјева на основу одобрења из става 
3. овог члана обавјештава надлежну организациону једи-
ницу Министарства о тачном времену почетка и времену 
завршетка превоза, најмање 24 часа прије почетка превоза.

(5) Одобрење за унутрашњи превоз противградних ра-
кета издаје се на период од 30 дана.

(6) Уколико су одобрењем за превоз радиоактивних и 
нуклеараних материја, које издаје Државна регулаторна 
агенција за радијациону и нуклеарну безбједност, прописа-
не посебне мјере у превозу, Министарство по обавјештењу 
поступа у складу са посебно наложеним мјерама.

Захтјев за издавање одобрења
Члан 29.

(1) Захтјев за издавање одобрења за превоз експлозив-
них материја подноси пошиљалац, увозник, организатор 
превоза, прималац или купац, а захтјев садржи:

1) податке о произвођачу, пошиљаоцу, превознику и 
примаоцу и контакт телефоне,
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2) УН бројеве опасних материја и назив у складу са ме-

ђународним уговорима,
3) податке о врсти, техничком називу, количини и начи-

ну паковања,
4) одређивање правца кретања (итинерара),
5) податке о мјесту утовара и истовара,
6) датум и приближан час отпочињања превоза,
7) податке о возилу и возачу за превоз опасних материја 

у друмском саобраћају (број ADR цертификата за возача и 
возило и рок важења) и податке о савјетнику за безбједност 
и контакт телефон,

8) одобрење надлежног органа сусједне државе којим 
се одобрава увоз или транзит,

9) одобрење за увоз/извоз експлозивних материја изда-
то од Министарства спољне трговине и економских односа 
Босне и Херцеговине,

10) податке да је експлозивна материја стављена у про-
мет у складу са прописима о промету експлозивних мате-
рија и запаљивих течности и гасова и

11) одобрење за набавку експлозивних материја.
(2) Када се захтјев за издавање одобрења односи на 

вишекратни превоз из члана 28. став 3. овог закона, по-
требно је навести податке из става 1. овог члана, а најава 
превоза треба да садржи податке из става 1. т. 7) и 8) овог 
члана.

(3) Правно или физичко лице које у оквиру своје дје-
латности изводи минерске радове у захтјеву за издавање 
одобрења за превоз експлозивних материја у унутрашњем 
саобраћају, поред података из става 1. овог члана, прилаже 
и уговор о извођењу минерских радова.

Додатни услови за издавање одобрења
Члан 30.

(1) Ради заштите људи, животне средине, односно за-
штите превоза од неовлашћених лица, у одобрењу могу, по 
потреби, бити одређени додатни услови за превоз или по-
себне мјере безбједности (правац и вријеме кретања, пра-
тња пошиљаоца или превозника или пратња припадника 
полиције).

(2) Трошкове посебних мјера безбједности из става 1. 
овог члана у унутрашњем саобраћају сноси пошиљалац 
или прималац експлозивне материје, а при увозу, извозу 
или транзиту експлозивне материје - пошиљалац, прево-
зник или прималац.

Посебно одобрење
Члан 31.

(1) Ради тестирања опасних материја или због посеб-
них околности превоза одређених међународним уговори-
ма, те ради заштите или спасавања, министар може издати 
посебно одобрење за превоз опасних материја, ако је зага-
рантован прихватљив ниво безбједности превоза.

(2) Одобрење из става 1. овог члана издаје се на одре-
ђено вријеме.

4. Ограничења

Забрана превоза
Члан 32.

Министарство може забранити превоз одређених опа-
сних материја, односно допустити превоз само под посеб-
ним условима када је то нужно због безбједности саобра-
ћаја, одржавања јавног реда или заштите људи и животне 
средине.

Забрана означавања возила и паковања
Члан 33.

Забрањено је знаковима упозорења, натписима, озна-
кама и листицама које се користе за означавање опасности 
према међународним уговорима означавати паковања, од-
носно возила којима се не обавља превоз опасних мате-
рија.

ГЛАВА III
САВЈЕТНИК ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И ЛИЦА КОЈА 
УЧЕСТВУЈУ У ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 
У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ, ЖЕЉЕЗНИЧКОМ 
САОБРАЋАЈУ И НА УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ 

ПУТЕВИМА

Савјетник за безбједност
Члан 34.

(1) Правна, односно физичка лица са сједиштем, од-
носно пребивалиштем у Републици Српској чија регистро-
вана дјелатност обухвата превоз опасних материја друм-
ским саобраћајем, жељезницом или унутрашњим плов-
ним путевима, те у вези с тим паковање, утовар, истовар, 
пуњење или пражњење именују најмање једног савјетника 
за безбједност за превоз опасних материја (у даљем тексту: 
савјетник), са завршеном високом стручном спремом.

(2) Правна и физичка лица из става 1. овог члана доста-
вљају Министарству саобраћаја и веза податке о савјетнику 
најкасније 15 дана од дана именовања, као и податке о евен-
туалним измјенама.

(3) Савјетник посједује цертификат о стручној оспосо-
бљености за превоз опасних материја.

(4) Послове савјетника може обављати лице које је за-
послено у правном лицу или код физичког лица из става 
1. овог члана и које обавља и друге послове, односно лице 
које није запослено у правном лицу или код физичког лица, 
а посједује цертификат из става 3. овог члана.

(5) Цертификат о стручној оспособљености савјетника 
који је издат у другој држави изједначен је са цертификатом 
који је издат у Републици Српској, ако је издат у складу са 
међународним уговорима.

(6) Правна и физичка лица која превозе опасне материје 
према изузецима одређеним међународним уговорима не 
именују савјетника.

Послови савјетника
Члан 35.

Послови савјетника су:
1) да прати и примјењује прописе из области превоза 

опасних материја,
2) надзор над руковањем опасним материјама у прав-

ном лицу или код физичког лица у складу са прописима 
којима се уређује превоз опасних материја,

3) савјетовање одговорних лица у правном лицу или код 
физичког лица,

4) савјетовање лица која учествују у превозу опасних 
материја у правном лицу или код физичког лица,

5) надгледање и праћење стручног оспособљавања лица 
у правном лицу или код физичког лица која учествују у пре-
возу опасних материја, те вођење евиденције о њиховом 
оспособљавању,

6) спровођење одговарајућих мјера ради спречавања не-
згода, односно тежих кршења прописа,

7) налагање и предузимање одговарајућих мјера у слу-
чају незгоде и

8) израда годишњег извјештаја и обављање других по-
слова у вези са превозом опасних материја.

Стручно оспособљавање савјетника
Члан 36.

(1) Стручно оспособљавање савјетника обављају јавне 
установе према плану и програму стручног оспособљавања 
савјетника које је рјешењем овластио министар саобраћаја 
и веза.

(2) Провјеру знања савјетника и издавање цертификата 
о стручној оспособљености за превоз опасних материја, у 
складу са међународним уговорима, обавља Министарство 
саобраћаја и веза.

(3) Министар саобраћаја и веза доноси правилник 
којим прописује услове које испуњавају установе из става 
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1. oвог члана, начин и поступак стручног оспособљавања 
савјетника, изглед и рок важења цертификата из члана 34. 
став 3. овог закона, критеријуме за избор чланова испитне 
комисије, број чланова, начин спровођења испита и висину 
накнаде.

(4) За утврђивање стручне оспособљености савјетника 
плаћа се накнада, а чланови испитне комисије имају право 
на накнаду за свој рад.

Стручна обука лица која учествују у превозу
Члан 37.

(1) Лице које учествује у превозу експлозивних мате-
рија, запаљивих течности и гасова, односно при паковању, 
утовару, истовару, пуњењу и пражњењу које је у вези с тим 
превозом стручно је оспособљено у складу са прописима 
о промету експлозивних материја и запаљивих течности и 
гасова.

(2) Лице које учествује у превозу опасних материја, 
изузев опасних материја наведених у ставу 1. овог чла-
на, односно при паковању, утовару, истовару, пуњењу и 
пражњењу које је у вези са тим превозом стручно је оспо-
собљено у складу са међународним уговорима и у складу 
са захтјевима његових радних обавеза и одговорности и 
обавезама учесника у превозу опасних материја код којег је 
запослен, те посједује доказ о томе.

(3) Учесник у превозу опасних материја дужан је да 
обезбиједи стручно оспособљавање за рад у превозу опа-
сних материја лице које прима у радни однос на послове из 
става 2. овог члана или утврђује да је већ стручно оспосо-
бљено у складу са међународним уговорима и прописима 
донесеним на основу овог закона.

(4) Лице запослено код учесника у превозу опасних ма-
терија из става 1. овог члана може обављати задатке за које 
још није стручно оспособљено само у случају директног 
надзора другог обученог лица.

(5) Учесник у превозу опасних материја обезбјеђује 
периодично обнављање знања запослених лица из става 2. 
овог члана у периоду који не може бити дужи од три године 
и води евиденцију о обучености запослених лица.

(6) Када је лице из става 2. овог члана стручно оспосо-
бљено, односно када је обновило знање, овлашћена устано-
ва издаје потврду о стручној оспособљености.

(7) Министар рада и борачко-инвалидске заштите до-
носи правилник којим прописује начин и поступак струч-
ног оспособљавања лица из става 2. овог члана, услове које 
испуњавају установе које врше стручно оспособљавање, те 
садржај и рок важења потврде о стручној оспособљености.

ГЛАВА IV
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ 
МАТЕРИЈА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Обавезе превозника
Члан 38.

(1) Превозник осигурава возило за превоз опасних ма-
терија у складу са чланом 16. овог закона.

(2) Превоз опасних материја превозник повјерава воза-
чу који је стручно оспособљен за превоз опасних материја 
у складу са чланом 43. овог закона.

Обавезе пошиљалаца
Члан 39.

Пошиљалац који предаје опасне материје на превоз у 
друмском саобраћају испуњава обавезе из члана 18. овог 
закона и:

1) упознаје превозника са прописаним означавањем во-
зила,

2) упознаје превозника са опасним материјама,
3) означава паковања знаковима упозорења, натписима, 

ознакама и листицама за означавање опасности и
4) испуњава и друге услове за превоз у складу са међу-

народним уговорима.

Услови и обавезе возача
Члан 40.

(1) Возач може превозити опасне материје ако:
1) је навршио 21 годину живота,
2) посједује исправу о стручној оспособљености за пре-

воз опасних материја у складу са међународним уговорима,
3) посједује доказ о осигурању од одговорности за ште-

ту проузроковану трећим лицама,
4) посједује исправе и додатну опрему у складу са ме-

ђународним уговорима,
5) је упознат са обавезама и специфичностима превоза,
6) возило, опасне материје и терет одговарају прописима,
7) су паковања и возило означени одговарајућим знако-

вима упозорења, натписима, ознакама и листицама за озна-
чавање опасности, те другим информацијама о опасним ма-
теријама и возилу у складу са међународним уговорима и

8) су испуњени други услови за превоз у складу са ме-
ђународним уговорима.

(2) Возач у току утовара, превоза и истовара опасних 
материја поштује мјере безбједности у вези са возилом и 
надзором возила, као и одредбе о паркирању, у складу са 
међународним уговорима.

Мјере безбједности и сарадња
Члан 41.

(1) Министар саобраћаја и веза, уз сагласност мини-
стра, министра за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију, министра пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде, министра индустрије, енергетике и рударства и 
министра здравља и социјалне заштите, доноси рјешење 
којим одређује дозвољена паркинг мјеста за возила која 
превозе опасне материје и услове које та мјеста испуњава-
ју, као и ограничења за превоз опасних материја на јавним 
путевима.

(2) Министри из става 1. овог члана одређују координа-
торе за спровођење овог закона, а који достављају податке 
и информације о опасним материјама из своје надлежности 
Министарству, као контакт институцији.

(3) Министар, уз сагласност министра саобраћаја и веза 
и министра здравља и социјалне заштите, доноси правилник 
о начину превоза опaсних материја у друмском саобраћају.

Преглед возила
Члан 42.

(1) Преглед исправности возила и обрада документа-
ције на основу које се издаје цертификат о исправности во-
зила за превоз одређених опасних материја обавља правно 
лице које овласти Министарство саобраћаја и веза.

(2) Правна лица из става 1. овог члана обављају пре-
глед возила, обраду документације и издају цертификате о 
исправности возила за превоз одређених опасних материја, у 
складу са међународним уговорима и одредбама овог закона.

(3) Преглед возила, на основу којег се издаје цертифи-
кат из става 1. овог члана, могу обављати лица са заврше-
ном најмање вишом стручном спремом машинске, односно 
саобраћајне струке - смјер моторна возила, а која овласти 
правно лице из става 1. овог члана.

(4) Обраду документације на основу које се издаје цер-
тификат из става 1. овог члана могу обављати лица са за-
вршеном најмање високом стручном спремом машинске, 
односно саобраћајне струке - смјер моторна возила.

(5) Правилник о поступку и мјесту прегледа возила за 
превоз опасних материја, издавање и изглед цертификата из 
става 1. овог члана, у складу са међународним уговорима, 
као и услове које испуњава правно лице из става 1. овог 
члана доноси министар саобраћаја и веза.

Стручно оспособљавање возача
Члан 43.

(1) Возач возила за превоз опасних материја је стручно 
оспособљен за превоз опасних материја.
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(2) Стручно оспособљавање возача у складу са међуна-

родним уговорима обавља правно лице које за то овласти 
министар.

(3) Провјеру стручне оспособљености возача обавља 
Министарство.

(4) О положеном стручном испиту издаје се потврда и 
води се евиденција.

(5) Програм, начин стручног оспособљавања и провјере 
стручне оспособљености возача, изглед, садржај и посту-
пак издавања потврде о положеном испиту возача, услове 
које испуњавају правна лица која врше стручно оспосо-
бљавање возача, те критеријуме за избор чланова испитне 
комисије, број чланова и висину накнаде, а у складу са ме-
ђународним уговорима, прописује министар.

(6) За провјеру стручне оспособљености возача за пре-
воз опасних материја плаћа се накнада, а чланови испитне 
комисије имају право на накнаду за свој рад.

Привремена забрана, односно прекид превоза
Члан 44.

(1) Уколико инспектор из члана 61. став 1. овог закона 
утврди повреде одредаба о превозу опасних материја, може 
привремено забранити наставак превоза, одредити мјере 
за отклањање неправилности, односно примијенити друге 
прописане мјере.

(2) Недостаци из става 1. овог члана отклањају се на лицу 
мјеста, ако се тиме не угрожавају људи, имовина или животна 
средина, а у случају одређивања мјера, на лицу мјеста инспек-
тор возачу указује на прекршај који је починио и које недостат-
ке је потребно отклонити да би могао наставити с превозом.

(3) У току трајања привремене забране превоза возило 
је могуће премјестити само у складу са упутством инспек-
тора, а у случају евентуалног кршења одредбе о привреме-
ној забрани превоза, односно изречених мјера, инспектор 
спречава наставак превоза на начин да возило искључи из 
саобраћаја и на рачун превозника задржава на примјере-
ном, осигураном мјесту.

(4) Ако је возило оштећено у саобраћајној незгоди, по-
лицијски службеник који обавља увиђај одузима цертифи-
кат о исправности возила за превоз одређених опасних ма-
терија, предаје га правном лицу које је издало цертификат и 
о томе обавјештава Министарство саобраћаја и веза.

(5) Ако други надлежни орган за вријеме надзора над 
превозом опасних материја утврди недостатке који би могли 
утицати на безбједност људи, имовине, односно животне сре-
дине, о томе обавјештава инспекцију из члана 60. став 1. овог 
закона и прилаже податке о возилу и опасним материјама.

Надзор код пошиљалаца, превозника, односно прималаца
Члан 45.

(1) Инспектор може превентивно или приликом надзо-
ра над превозом опасних материја, када утврди недостатке, 
спровести надзор код пошиљалаца, превозника или прима-
лаца опасних материја, односно код других правних или 
физичких лица која обављају дјелатност у вези са превозом 
опасних материја.

(2) Учесници у превозу опасних материја из става 1. 
овог члана омогућавају инспектору преглед возила и увид у 
документацију која се односи на превоз опасних материја.

(3) Контролом из става 1. овог члана утврђују се безбје-
дносни услови који се односе на превоз опасних материја 
код пошиљалаца, превозника или прималаца опасних мате-
рија и других правних и физичких лица која обављају дје-
латност у вези са превозом опасних материја.

(4) Уколико се приликом надзора из ст. 1. и 2. овог члана 
утврди један или више прекршаја у вези са превозом опа-
сних материја, узроци прекршаја се отклањају прије него 
што возило напусти мјесто надзора.

Улазак на територију Републике Српске
Члан 46.

(1) Полицијски службеник Министарства искључиће 
из саобраћаја возило регистровано у Федерацији Босне и 

Херцеговине, Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине или 
другој држави ако утврди да је почињена повреда одредаба 
о превозу опасних материја и предузеће друге одговарајуће 
мјере, а наставак превоза омогућити када се узроци прекр-
шаја отклоне.

(2) У случају искључења возила из саобраћаја из става 
1. овог члана, полицијски службеник предузима прописане 
мјере из члана 47. став 2. овог закона.

Правна помоћ
Члан 47.

(1) Инспектор податке о тежим и поновљеним кршењи-
ма међународних уговора доставља надлежној организа-
ционој јединици Министарства која размјењује податке са 
надлежним органима Федерације Босне и Херцеговине, 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, односно друге др-
жаве гдје је возило регистровано.

(2) Ако надлежни орган Федерације Босне и Херцего-
вине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, односно дру-
ге државе затражи покретање поступка против превозника 
регистрованог у Републици Српској или ако затражи подат-
ке потребне за разјашњавање околности кршења међуна-
родних уговора у Федерацији Босне и Херцеговине, Брчко 
Дистрикту Босне и Херцеговине, односно другој држави, 
односно покретање поступка против превозника са сједи-
штем, односно пребивалиштем у Републици Српској, на-
длежна организациона јединица Министарства одређује 
мјере у складу са овим законом.

(3) О донесеним мјерама из става 2. овог члана Ми-
нистарство обавјештава надлежни орган Федерације Босне 
и Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, од-
носно друге државе.

Годишњи извјештај
Члан 48.

(1) Инспектори из члана 61. став 1. овог закона који 
спроводе надзор над превозом опасних материја доста-
вљају надлежној организационој јединици Министарства 
годишњи извјештај о обављеним инспекцијским прегледи-
ма за претходну годину, најкасније до краја априла текуће 
године.

(2) Годишњи извјештај садржи:
1) утврђену или процијењену количину превезених 

опасних материја,
2) број провјерених возила, сврстаних по државама ре-

гистрације,
3) број и врсте утврђених прекршаја,
4) број и врсте изречених мјера и
5) број спроведених надзора.
(3) Министарство на основу прикупљених података 

израђује заједнички годишњи извјештај и доставља га на-
длежним међународним органима.

ГЛАВА V
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ 
МАТЕРИЈА У ЖЕЉЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Врсте допуштених возова, превоз опасних материја 
као ручног пртљага, пријављеног пртљага или возила 

утоварених на воз
Члан 49.

(1) Опасне материје превозе се само у теретним возо-
вима, осим:

1) опасних материја прихватљивих за превоз према 
међународном уговору, придржавајући се највећих коли-
чина и посебних услова превоза у возовима другачијим од 
теретних возова и

2) опасних материја које се превозе по посебним усло-
вима према међународном уговору као ручна пртљага или 
се предају као пртљага или возила утоварена на воз.

(2) Путник не може понијети са собом опасну мате-
рију, односно ручну пртљагу или их предати као пртљаг, 
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односно утоварити возило на воз ако не задовољава услове 
према међународном уговору.

Обавезе пошиљалаца
Члан 50.

Пошиљалац опасне материје предаје на превоз у жеље-
зничком саобраћају ако су испуњени услови из члана 18. 
овог закона и ако је:

1) превозника упознао са прописаним означавањем же-
љезничких кола и подацима о опасним материјама и

2) у складу са међународним уговором на жељезничка 
кола и паковања опасних материја ставио знакове упозо-
рења, натписе, ознаке и листице за означавање опасности.

Обавезе пунилаца
Члан 51.

Поред обавеза из члана 21. овог закона, пунилац опа-
сних материја провјерава да ли је истекао рок за сљедећу 
контролу цистерне.

Обавезе превозника
Члан 52.

Поред обавеза из члана 24. овог закона превозник прије 
отпочињања, као и у току превоза, брзо и без ограничења 
менаџеру жељезничке инфраструктуре даје на располагање 
податке у вези са превозом опасних материја у складу са 
међународним уговором.

Послови менаџера жељезничке инфраструктуре
Члан 53.

(1) Послови менаџера жељезничке инфраструктуре су:
1) израђивање интерних планова за хитне случајеве на 

ранжирним колосијецима у складу са међународним уго-
вором и

2) прије отпочињања превоза, обезбјеђивање брзог и не-
ограниченог приступа информацијама о предметном саста-
ву воза, УН бројевима опасних материја, распореду вагона у 
возу, паковању, маси или запремини опасних материја.

(2) Информације из става 1. тачка 2) овог члана ста-
вљају се на располагање хитним службама којима су ин-
формације потребне у сврху безбједности или интервен-
ције у хитним случајевима.

Мјеста утовара, односно истовара
Члан 54.

Министар саобраћаја и веза, уз сагласност министра, 
доноси рјешење којим одређује дозвољена мјеста утовара и 
истовара за класе 1, 2 и 3, односно уз сагласност министра 
здравља и социјалне заштите за класе 6.1 и 6.2.

ГЛАВА VI
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ 
МАТЕРИЈА НА УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ 

ПУТЕВИМА

Превоз на унутрашњим пловним путевима
Члан 55.

(1) На унутрашњим пловним путевима опасне мате-
рије превозе се бродовима или пловилима који су за то на-
мијењени.

(2) Опасне материје могу се превозити са једне обале на 
другу обалу и скелама, с тим да се у току превоза опасних 
материја на скели не смију налазити путници.

(3) Бродови или пловила натоварена опасним мате-
ријама могу зимовати у зимовницима само ако се притом 
могу спровести све мјере безбједности прописане за скла-
диштење и чување опасних материја.

(4) Министар саобраћаја и веза, уз сагласност мини-
стра, министра за просторно уређење, грађевинарство 
и екологију и министра пољопривреде, шумарства и во-
допривреде, доноси правилник о начину превоза опасних 
материја унутрашњим пловним путевима, истовару и уто-
вару и обавезама учесника у превозу опасних материја у 
ванредним догађајима.

(5) Министар саобраћаја и веза, уз сагласност министра 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, министра 
и министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, доно-
си правилник којим уређује мјеста и ближе услове под којима 
може да се усидри брод ради отклањања недостатака, искљу-
чења из саобраћаја и контроле превоза опасних материја.

Провјера утовареног терета
Члан 56.

(1) Министар саобраћаја и веза, у складу са међународ-
ним уговором, доноси правилник којим прописује услове 
које испуњава правно, односно физичко лице које обавља 
провјеру утовареног терета са опасним материјама.

(2) Министар саобраћаја и веза, у складу са правилни-
ком из става 1. овог члана, доноси рјешење којим даје овла-
шћење за обављање провјере утовареног терета са опасним 
материјама.

(3) Прописе о начину превоза опасних материја на 
унутрашњим пловним путевима доноси министар саобра-
ћаја и веза, уз сагласност министра.

(4) Техничка правила о подобности бродова за превоз 
опасних материја на унутрашњим пловним путевима доно-
си министар саобраћаја и веза.

ГЛАВА VII
ЕВИДЕНЦИЈЕ

Вођење евиденција
Члан 57.

(1) Због безбједности превоза опасних материја, испу-
њавања услова из међународних споразума и спровођења 
обавеза прописаних овим законом, Министарство води 
евиденцију издатих потврда о оспособљености возача за 
превоз опасних материја у друмском саобраћају, а евиден-
цију правних и физичких лица која су именовала савјетни-
ка води Mинистарство саобраћаја и веза.

(2) Евиденција о издатим потврдама о оспособљености 
возача за превоз опасних материја у друмском саобраћају 
садржи:

1) број потврде,
2) датум издавања потврде,
3) име, презиме и датум рођења возача,
4) рок важења потврде о оспособљености возача и
5) датум важења потврде након њеног продужавања.
(3) Евиденција правних и физичких лица који именују 

савјетника садржи:
1) назив правног лица, односно име и презиме физичког 

лица,
2) сједиште правног лица, односно пребивалиште фи-

зичког лица,
3) име и презиме савјетника и
4) датум доставе податка о именовању савјетника.

Начин прикупљања података
Члан 58.

(1) Подаци о правним и физичким лицима која су име-
новала савјетника прикупљују се на основу података које 
та лица достављају Министарству саобраћаја и веза на 
основу члана 34. став 2. овог закона.

(2) Министарство саобраћаја и веза на основу спрове-
дених испита за савјетнике утврђује и води каталог питања.

(3) Обрада и приступ подацима из евиденција из члана 
57. овог закона врши се у складу са прописима о заштити 
личних података.

ГЛАВА VIII
НАДЗОР ИНСПЕКЦИЈСКИХ И ДРУГИХ ОРГАНА

Надзор над спровођењем Закона
Члан 59.

Надзор над спровођењем овог закона и подзаконских 
прописа донесених на основу овог закона у оквиру своје 
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надлежности спроводе Министарство саобраћаја и веза и 
Министарство.

Инспекцијски надзор
Члан 60.

(1) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона 
непосредно врши надлежна организациона јединица Ми-
нистарства и Републичка управа за инспекцијске послове.

(2) Приликом спровођења непосредног инспекцијског 
надзора, надлежни органи из става 1. овог члана овлашће-
ни су да рјешењем:

1) нареде да се утврђене неправилности отклоне у одре-
ђеном року,

2) забране употребу амбалаже за превоз, ако амбалажа 
није у складу са међународним уговорима,

3) забране даљи превоз или руковање опасним мате-
ријама лицима која нису стручно оспособљена за превоз и 
руковање опасним материјама,

4) забране даљи превоз возилима која не посједују цер-
тификат о исправности возила за превоз одређених опасних 
материја, изузев ако возила према међународним споразу-
мима не треба да посједују цертификат,

5) привремено забране вршење појединих радњи у вези 
са превозом које се односе на припреме за превоз, утовар, 
претовар и истовар опасних материја, ако у погледу мјеста 
или времена за обављање тих радњи нису испуњени про-
писани услови,

6) забране правном или физичком лицу превоз опасне 
материје ако утврде да су у току припреме за превоз или у 
току превоза учињени тежи пропусти у погледу предузи-
мања мјера безбједности и

7) наложе предузимање одговарајућих мјера због кр-
шења међународних уговора, у зависности од категорије 
повреде одредаба о превозу опасних материја.

(3) Жалба на рјешење којим се изричу забране из става 
2. т. од 2) до 5) овог члана не одгађа извршење рјешења.

Надзор на путу
Члан 61.

(1) Надзор над превозом опасних материја спроводе 
инспектори за експлозивне материје и послове заштите 
од пожара у надлежним организационим јединицама Ми-
нистарства за класу 1, а надлежни инспектори Републичке 
управе за инспекцијске послове за класе 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9.

(2) За спровођење надзора из става 1. овог члана Репу-
бличка управа за инспекцијске послове може тражити асис-
тенцију полицијских службеника.

(3) На захтјев инспектора Министарства и Републичке 
управе за инспекцијске послове, возач даје на увид исправе и 
омогућава преглед додатне опреме у складу са међународним 
уговором, те омогућава преглед опасних материја и, уколико 
је то потребно, узимање узорка опасне материје за анализу.

(4) Министар доноси правилник о начину узимања узо-
рака експлозивних материја за анализу у поступку вршења 
инспекцијског надзора.

(5) Возач који превози опасне материје омогућава ин-
спектору преглед возила на одговарајућем мјесту које одре-
ди инспектор, а на којем се возило може зауставити, од-
носно паркирати без ометања и угрожавања безбједности 
других учесника у саобраћају. 

(6) Након спроведеног надзора, инспектор сачињава за-
писник и примјерак записника уручује возачу.

(7) Надзор над превозом опасних материја спроводи 
се методом случајног узорка у примјереном временском 
трајању.

(8) Садржај и изглед записника из става 5. овог члана 
прописује министар.

(9) На захтјев инспектора Министарства и Републичке 
управе за инспекцијске послове, возач примјерак записни-
ка показује приликом поновног надзора.

Субјекти над којима се спроводи инспекцијски надзор и 
њихове обавезе

Члан 62.
(1) Инспекцијски надзор над поступањем правних или 

физичких лица у извршењу одредаба овог закона које се 
односе на превоз опасних материја у друмском саобра-
ћају класе 1, као и предузимање других мјера и радњи из 
ове области врши надлежна организациона јединица Ми-
нистарства.

(2) Републичка управа за инспекцијске послове врши 
инспекцијски надзор над поступањем правних или фи-
зичких лица у извршавању одредаба овог закона, прописа 
донесених на основу овог закона и међународних уговора 
који се односе на превоз опасних материја класе 2, 3, 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а у вези са превозом опасних 
материја из члана 3. овог закона и предузимање других мје-
ра и радњи из ове области.

(3) Правна или физичка лица код којих се врши инспек-
цијски надзор овлашћеном службеном лицу омогућавају 
увид у све предмете који се односе на њихово поступање 
у спровођењу прописаних мјера безбједности при прево-
зу опасних материја и прилажу потребне податке и оба-
вјештења о спровођењу овог закона, прописа донесених на 
основу овог закона и међународних уговора.

(4) Ако овлашћено службено лице које врши инспек-
цијски надзор утврди да правно или физичко лице не 
спроводи прописане мјере безбједности приликом превоза 
опасних материја или утврди друге неправилности у спро-
вођењу овог закона и међународних уговора, упознаје са 
неправилностима одговорно лице у правном лицу или фи-
зичко лице и налаже мјере које треба предузети.

ГЛАВА IX
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји правних лица и предузетника
Члан 63.

(1) Новчаном казном од 3.000 KM до 15.000 KM казни-
ће се за прекршај:

1) пошиљалац ако пакује опасне материје у амбалажу 
која није у складу са чланом 11. овог закона,

2) превозник ако превози опасне материје у амбалажи 
која није у складу са чланом 11. овог закона,

3) прималац ако преузме опасне материје у амбалажи 
која није у складу са чланом 11. овог закона,

4) произвођач амбалаже који не поступи у складу са 
чланом 12. овог закона,

5) правно или физичко лице које употребљава возило 
које није у складу са чланом 16. овог закона,

6) учесници у превозу који не поступе у складу са чла-
ном 17. овог закона,

7) пошиљалац ако не преда опасне материјe на превоз у 
складу са чланом 18. овог закона,

8) организатор превоза ако не организује превоз у скла-
ду са чланом 18. овог закона,

9) пакиралац ако не поступи у складу са чланом 20. овог 
закона,

10) пунилац ако не поступи у складу са чланом 21. овог 
закона,

11) власник, односно корисник теретног простора ако 
не поступи у складу са чланом 22. овог закона,

12) утоварилац ако не поступи у складу са чланом 23. 
овог закона,

13) превозник ако не превози опасне материје у складу 
са чланом 24. овог закона,

14) прималац ако преузме опасне материје у супротно-
сти са чланом 25. овог закона,

15) превозник ако у случају губитка, односно проси-
пања или истицања опасних материја не поступи у складу 
са чланом 26, односно чланом 27. овог закона,
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16) превозник ако превози опасне материје без одо-
брења за превоз из члана 28. овог закона,

17) превозник ако не превози опасне материје под усло-
вима одређеним у одобрењу за превоз,

18) превозник ако обавља превоз опасних материја упр-
кос забрани превоза или ако не испуњава посебне услове 
које одреди надлежни орган у складу са чланом 32. овог 
закона,

19) правно лице или предузетник ако поступи супротно 
забрани из члана 33. овог закона,

20) правно лице или предузетник ако не поступи у скла-
ду са чланом 34. овог закона,

21) правно лице или предузетник ако савјетник за 
безбједност не извршава обавезе из члана 35. овог закона,

22) правно лице или предузетник ако лица која учеству-
ју у превозу опасних материја нису стручно оспособљена у 
складу са чланом 37. овог закона,

23) превозник ако не поступи у складу са чланом 38. 
овог закона,

24) пошиљалац ако не поступи у складу са чланом 39. 
овог закона,

25) правно лице или предузетник ако допусти да вози-
лом којим се превозе опасне материје управља возач који не 
испуњава услове из члана 40. став 1. овог закона или који 
није стручно оспособљен у складу са чланом 43. овог закона,

26) правно лице ако не поступи у складу са чланом 42. 
овог закона,

27) правно лице или предузетник који није поступио по 
мјерама и упутствима инспектора изреченим у складу са 
чланом 44. овог закона,

28) правно лице или предузетник који обавља дјелат-
ност у вези са превозом опасних материја у случају непо-
ступања у складу са чланом 45. ст. 2. и 4. овог закона,

29) правно лице или предузетник ако опасне материје у 
жељезничком саобраћају не превози у складу са чланом 49. 
став 1. овог закона,

30) пошиљалац  ако опасне материје не преда на пре-
воз у жељезничком саобраћају у складу са чланом 50. овог 
закона,

31) пунилац ако приликом пуњења опасних материја у 
жељезничком саобраћају не поступи у складу са чланом 51. 
овог закона,

32) превозник ако приликом превоза опасних материја 
у жељезничком саобраћају не поступи у складу са чланом 
52. овог закона,

33) менаџер жељезничке инфраструктуре ако не посту-
пи у складу са одредбама члана 53. овог закона,

34) превозник ако опасне материје на унутрашњим 
пловним путевима не превози у складу са чланом 55. овог 
закона и

35) правно лице или предузетник ако овлашћеном слу-
жбеном лицу не омогући спровођење надзора у складу са 
чл. 61. и 62. овог закона.

(2) Новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ казниће 
се одговорно лице у правном лицу за прекршаје из става 1. 
овог члана.

Прекршаји физичких лица
Члан 64.

Новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ казниће се за 
прекршај:

1) пакиралац ако не поступи у складу са чланом 20. овог 
закона,

2) пунилац ако прије и за вријеме пуњења не поштује 
све мјере безбједности у складу са чланом 21. овог закона,

3) утоварилац ако не поступи у складу са чланом 23. 
овог закона,

4) прималац ако не поступи у складу са чланом 25. овог 
закона,

5) савјетник ако не посједује важеће увјерење о струч-
ној оспособљености из члана 34. став 3. овог закона,

6) савјетник ако не извршава послове прописане чла-
ном 35. овог закона,

7) лице које учествује у превозу опасних материја, а 
није стручно оспособљено у складу са чланом 37. овог за-
кона,

8) возач који не испуњава услове из члана 40. став 1. 
овог закона,

9) возач ако не поступа у складу са чланом 40. став 2. 
овог закона,

10) возач ако при превозу опасних материја не посједује 
потврду о стручној оспособљености у складу са чланом 43. 
овог закона,

11) возач ако не поступи у складу са чланом 44. ст. 1. и 
2. овог закона,

12) путник ако не поступи у складу са чланом 49. став 
2. овог закона,

13) пунилац ако не поштује све мјере безбједности пре-
воза у жељезничком саобраћају у складу са чланом 51. овог 
закона и

14) возач ако на захтјев инспектора не поступи у складу 
са чланом 61. ст. 3, 5. и 9. овог закона.

ГЛАВА X
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Рок за усклађивање са одредбама овог закона
Члан 65.

(1) Правна и физичка лица која обављају дјелатност 
превоза опасних материја на основу Закона о превозу опа-
сних материја (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
1/08 и 117/11) усклађују своје пословање са одредбама овог 
закона у року од шест мјесеци од ступања на снагу овог 
закона.

(2) Одобрења, потврде, увјерења и друге исправе изда-
те правним и физичким лицама на основу прописа који су 
били на снази до дана ступања на снагу овог закона остају 
на снази до добијања одговарајућих исправа према одред-
бама овог закона и прописима донесеним на основу овог 
закона.

Доношење нових прописа
Члан 66.

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана сту-
пања на снагу овог закона донијети правилнике о:

1) повредама према категоријама ризика из члана 10. 
став 2. овог закона и мјере безбједности (члан 10. став 3),

2) начину превоза опасних материја у друмском саобра-
ћају, уз сагласност министра саобраћаја и веза и министра 
здравља и социјалне заштите (члан 41. став 3),

3) програму, начину стручног оспособљавања и про-
вјере стручне оспособљености возача, изгледу, садржају 
и поступку издавања потврде о положеном испиту воза-
ча, условима које испуњавају установе које врше стручно 
оспособљавање возача, те критеријумима за избор чланова 
испитне комисије, броју чланова и висини накнаде (члан 
43. став 5) и

4) начину узимања узорака експлозивних материја за 
анализу у поступку вршења инспекцијског надзора (члан 
61. став 4).

(2) Министар рада и борачко-инвалидске заштите ће у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог зако-
на донијети правилник којим прописује начин и поступак 
стручног оспособљавања лица из члана 37. став 2. овог за-
кона, услове које испуњавају установе које врше стручно 
оспособљавање, те садржај и рок важења потврде о струч-
ној оспособљености (члан 37. став 7).

(3) Министар индустрије, енергетике и рударства ће 
у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 
закона донијети правилник о условима које испуњавају 
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правна лица из члана 13. став 3. овог закона за издавање 
одобрења за амбалажу, поступку за добијање и одузимање 
овлашћења, условима и поступку одобрења амбалаже за 
превоз опасних материја, као и условима за одузимање 
одобрења за амбалажу за превоз опасних материја (члан 
13. став 6).

(4) Министар саобраћаја и веза ће у року од шест мје-
сеци од дана ступања на снагу овог закона донијети пра-
вилнике о:

1) условима које испуњавају правна лица из члана 13. 
став 1. овог закона за издавање одобрења за амбалажу, по-
ступку за добијање и одузимање овлашћења, условима и 
поступку одобрења амбалаже за превоз опасних материја, 
као и условима за одузимање одобрења за амбалажу за пре-
воз опасних материја (члан 13. став 5),

2) условима које испуњавају установе које обављају 
стручно оспособљавање савјетника, начину и поступку 
стручног оспособљавања савјетника, изгледу и року ва-
жења цертификата из члана 34. став 3. овог закона, крите-
ријумима за избор чланова испитне комисије, броју члано-
ва, начину спровођења испита и висини накнаде (члан 36. 
став 3),

3) поступку и мјесту прегледа возила за превоз опасних 
материја, издавању и изгледу цертификата о исправности 
возила за превоз одређених опасних материја, као и усло-
вима које испуњава правно лице из члана 42. став 1. овог 
закона (члан 42. став 5),

4) начину превоза опасних материја унутрашњим плов-
ним путевима, истовару и утовару и обавезама учесника у 
превозу опасних материја у ванредним догађајима (члан 
55. став 4),

5) условима које испуњава правно, односно физичко 
лице које обавља провјеру утовареног терета са опасним 
материјама (члан 56. став 1),

6) начину превоза опасних материја на унутрашњим 
пловним путевима (члан 56. став 3) и

7) техничким правилима о подобности бродова за пре-
воз опасних материја на унутрашњим пловним путевима 
(члан 56. став 4).

Евиденција надлежних органа
Члан 67.

Министарство саобраћаја и веза и Министарство ће 
евиденције из члана 55. овог закона успоставити у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Примјена важећих прописа
Члан 68.

До доношења подзаконских аката из члана 66. овог за-
кона примјењиваће се важећи подзаконски акти, уколико 
нису у супротности са овим законом.

Превод и објава међународних уговора
Члан 69.

Министарство саобраћаја и веза обезбјеђује превод 
међународних уговора и њихових анекса на једном од слу-
жбених језика у Републици Српској, а ради објављивања и 
доступности на својој интернет страници.

Престанак важења Закона
Члан 70.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 
о превозу опасних материја (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 1/08 и 117/11).

Ступање на снагу Закона
Члан 71.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-129/16 Предсједник
11. фебруара 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

309
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 

БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о буџетском 
систему Републике Српске, који је Народна скупштина Ре-
публике Српске усвојила на Деветој сједници, одржаној 11. 
фебруара 2016. године, а Вијеће народа 22. фебруара 2016. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама За-
кона о буџетском систему Републике Српске није угрожен 
витални национални интерес ни једног конститутивног на-
рода у Републици Српској.

Број: 01-020-588/16 Предсједник
24. фебруара 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о буџетском систему Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12, 52/14 
и 103/15) у члану 8. тачкa г) мијења се и гласи:

“г) порези на употребу, држање и ношење добара:
1) порез на употребу моторних возила,
2) порез на употребу чамаца, пловећих постројења и 

јахти,
3) порез на употребу ваздухоплова и летјелица,
4) порез на држање и ношење оружја;”.

Члан 2.
У члану 9. т. з) и и) бришу се.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-126/16 Предсједник
11. фебруара 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

310
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 

НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У 
СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Проглашавам Закона о измјенама Закона о накнада-
ма за коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Деветој сједници, одржаној 11. фебруа-
ра 2016. године, а Вијеће народа 22. фебруара 2016. године 
констатовало да усвојеним Законом о измјенама Закона о 
накнадама за коришћење природних ресурса у сврху про-
изводње електричне енергије није угрожен витални нацио-
нални интерес ни једног конститутивног народа у Републи-
ци Српској.

Број: 01-020-587/16 Предсједник
24. фебруара 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ 
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1.
У Закону о накнадама за коришћење природних ресурса 

у сврху производње електричне енергије (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 52/14) у члану 3. у ставу 1. 
ријечи: “у Фонд солидарности за обнову Републике Српске 
(у даљем тексту: Фонд солидарности) и” и запета испред 
ријечи и ријечи: “у сразмјери 50 : 50” бришу се.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. број: “0,010” замјењује се бројем: 

“0,005”.

Члан 3.
У члану 7. у ставу 1. ријечи: “Фонд солидарности и” и 

запета испред ријечи и ријечи: “у сразмјери 50 : 50” бришу 
се.

Члан 4.
У члану 8. у ставу 1. број: “0,006” замјењује се бројем: 

“0,003”.

Члан 5.
У члану 10. у ставу 1. ријечи: “која припадају буџету 

јединица локалне самоуправе” бришу се.

Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-125/16 Предсједник
11. фебруара 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
републичкој управи, који је Народна скупштина Републи-
ке Српске усвојила на Деветој сједници, одржаној 11. фе-
бруара 2016. године, а Вијеће народа 22. фебруара 2016. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допунама Закона о републичкој управи није угрожен витал-
ни национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-591/16 Предсједник
24. фебруара 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
У Закону о републичкој управи (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) у члану 18. послије ријечи: “анализу и консо-
лидацију планова буџета јединица локалне самоуправе и 
ванбуџетских фондова” додају се ријечи: “рачуноводство, 
ревизију и финансијско извјештавање”, а ријечи: “израда 
законских и подзаконских прописа којима се уређује област 
јавних улагања” замјењују се ријечима: “израда законских 

и подзаконских прописа, којима се уређује област јавних 
инвестиција, државне помоћи и јавно-приватног партнер-
ства”.

Члан 2.
У члану 19. послије ријечи: “систем предшколског ва-

спитања” додају се ријечи: “и образовања”.

Члан 3.
У члану 20. ријечи: “спречавање и откривање кривич-

них дјела, проналажење и хватање учинилаца кривичних 
дјела” замјењују се ријечима: “спречавање и откривање 
кривичних дјела и прекршаја, проналажење, лишавање 
слободе и предаја извршилаца кривичних дјела и прекр-
шаја надлежним органима”, а ријечи: “обезбјеђење одређе-
них личности и објеката” замјењују се ријечима: “заштита 
личности и објеката који се посебно обезбјеђују”.

Члан 4.
Члан 21. мијења се и гласи:
“Министарство здравља и социјалне заштите обавља 

управне и друге стручне послове у вези са промоцијом, 
унапређивањем, контролом и заштитом здравља станов-
ништва, јавног здравства, здравственом заштитом, здрав-
ственим системом, фармацијом, социјалном, породичном 
и дјечјом заштитом, кроз: праћење савремених достиг-
нућа у развоју јавног здравства у свијету у циљу развоја 
јавног здравства у Републици; планирање и припремање 
стратешких планских докумената у области јавног здрав-
ства; хармонизацију и испуњавање услова у процесу ев-
ропских интеграција у области јавног здравства; сарадњу 
са владиним, невладиним, филантропским институцијама 
и организацијама, приватним фондацијама и заједницом у 
области јавног здравства; подстицање и одржавање међу-
народне сарадње; организацију разних врста састанака у 
области јавног здравства и међународне сарадње; функције 
Института за јавно здравство (праћење, процјена и анализа 
здравственог стања становништва; праћење и проучавање 
здравствених проблема и ризика по здравље; активности 
на промоцији здравља и превенцији болести, информи-
сање становништва о значају очувања и унапређивања 
здравља; обављање бактериолошких, паразитолошких, 
вирусолошких, серолошких, хемијских и токсиколошких 
прегледа и испитивања у вези са производњом и проме-
том животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште 
употребе; планирање, контрола и евалуација послова де-
зинфекције, дезинсекције и дератизације; вођење евиден-
ција, здравствене статистике и обављање истраживања у 
области јавног здравства; анализу и праћење здравственог 
стања и здравствених потреба становништва; утврђивање 
потребних мјера у елементарним и другим већим непого-
дама и несрећама; обављање послова из области заштите 
здравља становништва и околине од зрачења); припрему и 
спровођење здравствених политика и здравствених страте-
гија; процјену резултата примјене здравствених политика 
и здравствених стратегија, планова и програма; обављање 
нормативних послова и управних поступака из надле-
жности Министарства; утврђивање испуњености услова у 
погледу кадра, простора и опреме за почетак рада здрав-
ствених установа; вођење Регистра здравствених установа; 
спровођење процедуре избора органа здравствених устано-
ва чији је оснивач Република; давање мишљења на статуте 
здравствених установа; давање сагласности на правилнике 
о организацији и систематизацији радних мјеста установа; 
разматрање и усвајање годишњег плана рада здравствених 
установа чији је оснивач Република; разматрање и усваја-
ње годишњег извјештаја о пословању здравствених уста-
нова чији је оснивач Република; унапређивање система 
квалитета здравствене заштите; организацију здравственог 
система; надзор над радом здравствених установа; плани-
рање и примјену здравствених технологија у здравственим 
установама; стручно усавршавање здравствених радника и 
здравствених сарадника; врсте и трајање специјализација 
и супспецијализација, програме специјализација и супспе-
цијализација; додјелу звања примаријуса; нострификација 
дипломе о завршеној специјализацији и супспецијализа-
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цији здравственог радника и нострификација дипломе о 
завршеној специјализацији здравственог сарадника; при-
мјену и надзор над одобреним програмима и пројектима 
и презентацију резултата њиховог спровођења на домаћим 
и међународним конференцијама; сарадњу са институ-
цијама и другим организацијама у здравственом систему, 
струковним удружењима здравствених радника, међуна-
родним здравственим организацијама и невладиним орга-
низацијама из области здравства; организовање полагања 
стручних испита за здравствене раднике и здравствене 
сараднике; обављање студијско-аналитичких послова у 
вези са примјеном нових концепата и модела организације 
здравствене заштите који су спроведени у земљама Европ-
ске уније; припрему детаљне пројектне документације у 
складу са најбољим праксама Европске уније и Свјетске 
банке и УН организација, укључујући и планове набавки 
и финансијске аранжмане на основу најбољих искустава 
у свијету; припрему стратегија имплементације и импле-
ментационих планова за одобрене програме и пројекте; 
припрему крајњих корисника (здравствене установе) за им-
плементацију програма и пројеката; имплементацију про-
грама и пројеката; надгледање и оцјену резултата импле-
ментираних програма и пројеката на основу дефинисаних 
индикатора праћења; презентацију резултата имплемен-
тације програма и пројеката на домаћим и међународним 
конференцијама; предлагање нових програма и пројекта за 
унапређивање здравственог система Републике; планирање 
и финансирање здравствене заштите; анализу, планирање 
и праћење финансирања здравствене заштите; праћење и 
анализу финансијског пословања здравствених установа; 
припрему и израду здравственог рачуна Републике Срп-
ске; праћење стања у области здравственог осигурања; 
спровођење јавних набавки у Министарству; планирање и 
програмирање капиталних улагања и инвестиција у секто-
ру здравства; праћење производње и промета лијекова, хе-
микалија, биоцида и медицинских средстава; планирање, 
координацију и предузимање мјера ради обезбјеђења ква-
литетних, сигурних и ефикасних лијекова и коришћења 
лијекова и медицинских средстава у систему здравствене 
заштите; остваривање права из социјалне, породичне и 
дјечје заштите; планирање и функционисање система со-
цијалне, породичне и дјечје заштите; планирање и оствари-
вање појединих права из социјалне заштите; програме са-
нације, адаптације и опремања установа социјалне зашти-
те; развојне програме усмјерене на унапређивање система 
социјалне, породичне и дјечје заштите; надзор над струч-
ним радом установа социјалне и дјечје заштите; планирање 
и координацију додатног стручног усавршавања радника 
социјалне дјелатности; увођење стандарда стручног рада 
и услуга које се пружају у установама социјалне заштите; 
учешће у изради, припремању и спровођењу стратешких 
докумената и програма из области социјалне, породичне 
и дјечје заштите; подстицање и унапређивање породич-
но-правних и социјално-заштитних облика збрињавања 
дјеце, омладине и пунољетних лица без породичног ста-
рања; праћење и подстицање развоја програма социјалне, 
породичне и дјечје заштите; социјалне рехабилитације и 
оспособљавања лица са инвалидитетом; праћење стања со-
цијалне угрожености и социјалних потреба становништва; 
подстицање и координацију социјално-хуманитарних ак-
тивности; сарадњу са невладиним и другим домаћим и 
међународним организацијама чија је дјелатност у вези са 
облашћу социјалне, породичне и дјечје заштите; усклађи-
вање и предлагање закона и подзаконских прописа у скла-
ду са правном тековином Европске уније; обављање других 
послова у складу са законом.”.

Члан 5.
Члан 22. мијења се и гласи:
“Министарство породице, омладине и спорта обавља 

управне и друге стручне послове који се односе на: ана-
лизирање демографских кретања, праћење и предлагање 
мјера пронаталитетне политике, промовисање породич-
них вриједности и одговорног родитељства, развијање и 
подржавање пројеката и програма удружења усмјерених 
на добробит дјеце и породице, вођење Регистра сигурних 

кућа, прикупљање, обрађивање и евидентирање података о 
насиљу у породици, те насиљу, злостављању или занема-
ривању дјеце, предлагање програма и учешће у едукацији 
стручњака који раде са дјецом, младима и породицама ради 
подизања квалитета породичног живота и демографског 
развоја Републике, спровођење активности на унапређи-
вању мјера за подстицај рађања дјеце и планирања породи-
це, промовисање међугенерацијске сарадње, промовисање 
и праћење примјене конвенција које се односе на заштиту и 
права дјеце и породице, активности на заштити од насиља 
у породици, међународну сарадњу у области подизања ква-
литета породичног живота, демографског развоја и права 
дјетета, пружање стручнe и администартивно-техничке по-
моћи раду Савјета за дјецу Републике, Савјета за демограф-
ску политику Републике и Савјета за сузбијање насиља у 
породици и породичној заједници; системско праћење 
стања, проблема, потреба и ставова младих у Републици, 
бригу о спровођењу и унапређивању омладинске политике, 
побољшање социјалног статуса младих, подршку развоју 
омладинског организовања, вођење регистра омладинских 
организација, реализацију омладинских пројеката, обе-
збјеђивање услова за активно учешће младих у друштву, 
развој неформалног образовања младих и омладинског 
рада, обезбјеђивање адекватне понуде и стандардизова-
ног приступа у организовању слободног времена младих, 
оснивање и развој омладинских центара, подстицање и 
остваривање међународне омладинске сарадње, развој мо-
билности младих, информисање младих, пружање стручне 
и административно-техничке помоћи у раду Савјета за мла-
де, унапређивање и развој волонтирања и подршку развоју 
волонтерске инфраструктуре; стварање услова за развој 
спорта на нивоу Републике и његово правно регулисање, 
израду законских и подзаконских аката из надлежности 
Министарства, израду дугорочних и краткорочних плано-
ва, стратегије и програма развоја спорта Републике и обе-
збјеђење средстава за њихову реализацију, праћење реали-
зације стратешких и програмских задатака, утврђивање 
критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског 
утрошка тих средстава, остваривање међународне сарадње 
самостално или преко заједничких органа БиХ, стварање 
услова за унапређивање стручног рада, утврђивање стања 
спортских објеката и потреба за новим, стварање претпо-
ставки за коришћење спортских објеката и терена, реги-
страцију спортских организација и других организација у 
области спорта, прикупљање и обраду статистичких пода-
така и вођење укупне информатике у спорту, координацију 
рада гранских спортских савеза Републике и друге послове 
у складу са законом.”.

Члан 6.
У члану 24. послије ријечи: “предузећа и друга правна 

лица у области промета” ријечи: “робних резерви” бришу 
се.

Члан 7.
У члану 30. послије ријечи: “контролу остваривања, 

поштовања и унапређивања људских права избјеглица, ра-
сељених лица и повратника и пружања стручне помоћи у 
остваривању тих права” додају се запета и ријечи: “реин-
теграцију држављана Босне и Херцеговине који се враћају 
у Републику Српску на основу Споразума о реадмисији”.

Члан 8.
Члан 33. мијења се и гласи:
“(1) Републичка управа за геодетске и имовинско-прав-

не послове обавља управне и стручне послове који се од-
носе на: послове премјера; оснивање и обнову катастра 
непокретности, праћење и обезбјеђивање ажурности ка-
тастра непокретности, катастра комуналних уређаја, осим 
послова који су законом пренесени у надлежност једини-
ца локалне самоуправе; учешће у финансирању премјера 
и успостављања катастра непокретности, као и контрола и 
надзор над накнадама и извршеним услугама у складу са 
овлашћењима датим посебним законима; катастарско кла-
сирање и бонитирање земљишта, комасацију земљишта 
и премјеравање земљишта за посебне потребе; даљинску 
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детекцију, топографско-картографске дјелатности, картог-
рафисање територије Републике, издавање картографских 
и других публикација и давање сагласности на издавање 
картографских публикација; вођење техничке архиве ори-
гинала планова и карата, основних геодетских радова, 
издавање и одузимање геодетских лиценци, издавање и 
одузимање овлашћења за снимање из ваздушног просто-
ра територије Републике за потребе премјера; Централног 
адресног регистра, регистра просторних јединица, израда 
методологије и геодетских подлога за попис становништва; 
Геоинформационог система управе (ГИС) и инфраструкту-
ре геопросторних података Републике; вођење евиденције 
о географским називима; овјеру геодетских подлога у ин-
жењерско-техничким областима; својинско-правне и друге 
стварноправне односе на непокретностима у својини носи-
лаца јавног права; имовинско-правне односе на земљишту 
и зградама; експропријацију, узурпацију, аграрне односе; 
престанак државне својине, успостављање ранијих својин-
скоправних односа на земљишту у својини носилаца јавног 
права - денационализација; вођење евиденција о непокрет-
ностима и правима на непокретностима; имовинско-правне 
послове у вези са непокретностима на којима Република и 
јединице локалне самоуправе имају право својине; надзор-
не, нормативно-правне и аналитичке послове; реализацију 
међународних пројеката у области геодетских и имовин-
ско-правних послова; пружање услуга из дјелокруга Упра-
ве у оквиру међународне сарадње и друге послове у складу 
са законом.

(2) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове је самостална републичка управа.”.

Члан 9.
Члан 36. мијења се и гласи:
“(1) Републичка управа цивилне заштите обавља управ-

не и друге стручне послове који се односе на праћење, 
усклађивање и спровођење утврђене политике и смјерница 
и обезбјеђење извршавања закона и других прописа у обла-
сти заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; израду 
Програма заштите и спасавања у Републици; израду Про-
грама за смањење ризика од елементарне непогоде и друге 
несреће у Републици; прати, усклађује и спроводи поли-
тику и смјернице и обезбјеђује извршење закона и других 
прописа у области цивилне заштите у систему заштите и 
спасавања; израђује методологију за израду Процјене угро-
жености од елементарне непогоде и друге несреће; израђу-
је методологију за израду Плана заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће; израђује Процјену 
угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на 
територији Републике; израђује План заштите и спасавања 
од елементарне непогоде и друге несреће на територији 
Републике: израђује Програм опремања, заштите и спа-
савања; организује, припрема и обучава службу цивилне 
заштите у систему заштите и спасавања на нивоу Репу-
блике; врши координацију дјеловања субјеката од значаја 
за заштиту и спасавање у случају елементарне непогоде 
и друге несреће у Републици; врши координацију између 
субјеката који учествују у заштити и спасавању на тери-
торији Републике са субјектима за заштиту и спасавање 
Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, сусједних и других 
земаља; прибавља и обрађује податке о свим врстама поја-
ва и опасности које могу довести до елементарне непогоде 
и друге несреће; организује и спроводи послове осматрања, 
обавјештавања и узбуњивања; доноси и реализује планове 
и програме обуке и оспособљавање у области заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће; врши 
избор и учествује у научноистраживачким пројектима у 
области заштите и спасавања; пружа стручну помоћ у обла-
сти заштите и спасавања; доноси упутства и инструкције 
за рад надлежне организационе јединице цивилне заштите 
општине, односно града; врши уклањање и уништавање 
НУС и мина; посредством надлежних органа остварује 
међународну сарадњу у области заштите и спасавања; уче-
ствује у акцијама заштите и спасавања у случају елемен-
тарне непогоде и друге несреће; предузима превентивне, 
оперативне и постоперативне мјере у случају елементарне 

непогоде и друге несреће; води евиденцију у области за-
штите и спасавања; наређује спровођење мјере приправно-
сти; закључује уговоре о ангажовању на спровођењу мјера 
и задатака заштите и спасавања, врши и друге послове из 
области цивилне заштите у систему заштите и спасавања.

(2) Републичка управа цивилне заштите је у саставу 
Министарства унутрашњих послова.”.

Члан 10.
У члану 39. тачка к) брише се.
Досадашње т. л), љ), м), н), њ), о) и п) постају т. к), л), 

љ), м), н), њ) и о).

Члан 11.
У члану 41. послије ријечи: “оцјењивање и напредова-

ње државних службеника” додају се ријечи: “обуку и уса-
вршавање запослених у државној управи” и запета.

Члан 12.
У члану 50. ријечи: “стручне и друге стручне послове 

који се односе на” бришу се, послије ријечи: “развој” до-
дају се ријечи: “предшколских програма у предшколским 
установама”, а послије ријечи: “развој наставних планова и 
програма у” ријечи: “предшколским установама” бришу се, 
те послије ријечи: “основним и средњим школама” ријечи: 
“и домовима ученика” бришу се.

Члан 13.
Члан 51. мијења се и гласи:
“(1) Републички завод за стандардизацију и метроло-

гију врши управне и друге послове који се односе на: до-
ношење прописа у области стандардизације; доношење и 
дистрибуцију стандарда Републике Српске (СРС стандар-
ди); учествовање у изради и доношењу стандарда Босне и 
Херцеговине (БАС стандарди); формирање стандардотеке 
и базе података о стандардима; доношење прописа из обла-
сти законске метрологије; вршење испитивања типа мјери-
ла и верификације мјерила; осигурање сљедивости еталона 
и референтних материјала; учествовање у одржавању и 
чувању еталона и референтних материјала; доношење про-
писа из области контроле предмета од драгоцјених метала 
у Републици Српској; вршење испитивања и верификације 
предмета од драгоцјених метала; вођење регистра одобре-
них знакова произвођача и увозника предмета од драгоцје-
них метала; доношење прописа из области претпакованих 
производа; метролошки надзор над мјерилима, предмети-
ма од драгоцјених метала и претпакованим производима; 
вођење републичке контакт тачке за стандарде и прописе; 
вођење и одржавање регистра техничких прописа Републи-
ке Српске; додјељивање јединственог броја именованом 
тијелу за оцјењивање усаглашености производа; вођење 
обједињене листе именованих тијела за оцјењивање усагла-
шености производа Републике Српске и обављање осталих 
послова из области стандардизације; метрологије, контро-
ле предмета од драгоцјених метала, претпакованих про-
извода и оцјене усаглашености производа прописане по-
себним законима и прописима Републике Српске и Босне 
и Херцеговине.

(2) Републички завод за стандардизацију и метрологију 
је у саставу Министарства индустрије, енергетике и рудар-
ства.”.

Члан 14.
Члан 55. брише се.

Члан 15.
Члан 58. мијења се и гласи:
“(1) Републички хидрометеоролошки завод врши струч-

не послове који се односе на: успостављање, одржавање и 
развој метеоролошког, хидролошког и сеизмолошког осма-
трачког, телекомуникационог и аналитичко-прогностичког 
система Републике; систематска метеоролошка, климато-
лошка, агрометеоролошка, хидролошка и сеизмолошка 
мјерења и осматрања и спровођење мониторинга квалите-
та ваздуха и вода, те праћење емисија гасова са ефектом 
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стаклене баште (инвентар емисија); успостављање и одр-
жавање банке осмотрених и измјерених хидролошких, ме-
теоролошких и сеизмолошких података и података о квали-
тету ваздуха и вода, те емисија гасова са ефектом стаклене 
баште (инвентар емисија); трајно чување и објављивање 
података; праћење, истраживање, анализирање и прогнози-
рање стања и промјена времена, климе и вода, укључујући 
квалитет ваздуха и вода, емисије у ваздух, те издавање хи-
дролошких, метеоролошких и сеизмолошких анализа, ме-
теоролошких и хидролошких прогноза и упозорења о поја-
ви атмосферских и хидролошких непогода и катастрофа, 
те регионалног и прекограничног атмосферског преноса 
загађујућих материја у ваздуху и аероседиментима; мете-
оролошке послове за различите видове саобраћаја и дру-
ге дјелатности; повезивање Републике са међународним 
хидрометеоролошким и сеизмолошким информационим 
системима, Европском агенцијом за заштиту животне сре-
дине и Европском мрежом за информације и посматрање; 
међународну размјену података и извршавање других 
међународних обавеза у области метеорологије, хидроло-
гије и сеизмологије и друге послове одређене законом.

(2) Републички хидрометеоролошки завод је у саставу 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.”.

Члан 16.
У члану 69. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Органи управе доносе правилнике, наредбе, упут-

ства и друге опште акте.”.

Члан 17.
У члану 82. став 2. послије ријечи: “доноси прописе” 

додају се ријечи: “из члана 69. став 1. овог закона”.

Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-130/16 Предсједник
11. фебруара 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

312
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
Деветој сједници, одржаној 11. фебруара 2016. године, а 
Вијеће народа 22. фебруара 2016. године констатовало да 
усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о ре-
гистрацији пословних субјеката у Републици Српској није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-592/16 Предсједник
24. фебруара 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о регистрацији пословних субјеката у Репу-

блици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 67/13) у члану 3. тачка е) мијења се и гласи:

“е) јавност - подаци из Главне књиге регистра су до-
ступни свим заинтересованим лицима, без доказивања 
правног интереса, у складу са посебним прописима који 
регулишу заштиту личних података, док се увид у збирку 
исправа субјекта уписа може извршити ако за то постоји 
оправдан правни интерес.”.

Члан 2.
У члану 12. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Под истом или сличном фирмом не могу бити упи-

сана два и више пословних субјеката који би у правном 
промету изазивали забуну о привредном друштву и његовој 
дјелатности.”.

Члан 3.
У члану 13. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Ако су испуњени услови из става 1. овог члана, 

надлежни регистарски суд доноси рјешење којим одобрава 
регистрацију и упис у Регистар.”.

У ставу 3. ријеч: “одбацује” замјењује се ријечју: “од-
бија”.

Члан 4.
У члану 14. у ставу 2. послије ријечи: “пријаве” бришу 

се запета и ријечи: “поштујући правила о достављању”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5, 6. и 7, који 

гласе:
“(3) Уколико се подносилац пријаве опредијели да му се 

одлука суда доставља на шалтеру АПИФ-а, подносилац ће 
бити упозорен од Агенције да је дужан да се интересује за 
исход поступка регистрације.

(4) Уколико се подносилац пријаве протеком рока од де-
сет дана од дана када је Агенција преузела одлуку суда не 
интересује за исход регистрације, Агенција на својој интер-
нет страници и огласној табли исти дан истиче обавијест 
којом подносиоца обавјештава да је по поднесеној пријави 
за регистрацију донесена судска одлука и позива подносио-
ца да у року од осам дана од дана објављивања обавијести 
преузме одлуку у просторијама Агенције.

(5) Уколико подносилац пријаве у року из става 4. овог 
члана не преузме одлуку суда, Агенција извршава доставу 
тако што одлуку суда заједно са позивом за плаћање судске 
таксе и трошкова објаве рјешења у ‘Службеном гласнику 
Републике Српске’ објављује на својој интернет страници 
и огласној табли исти дан, а достављање се сматра изврше-
ним протеком рока од 15 дана од дана објаве одлуке суда на 
интернет страници и огласној табли.

(6) Уколико се подносилац пријаве опредијели да му се 
достављање врши путем поште, Агенција је дужна да одлуку 
суда, користећи стандардни образац повратнице са извјешта-
јем о уручењу писмена, прописаним од ЈП ‘Поште Републи-
ке Српске’ а. д. Бања Лука, путем поште пошаље на адресу за 
пријем писмена наведеној у пријави за регистрацију, заједно 
са позивом за плаћање судске таксе, односно трошкова обја-
ве рјешења у ‘Службеном гласнику Републике Српске’.

(7) Уколико се достављање не може извршити на начин 
прописан ставом 6. овог члана, достављање ће се извршити 
на начин прописан у ставу 5. овог члана.”.

Члан 5.
У члану 16. став 2. мијења се и гласи:
“(2) У случају неусаглашености између података упи-

саних у Регистру са подацима у рјешењу о регистрацији, 
надлежни регистарски суд ће, по службеној дужности или 
на захтјев субјекта уписа, доставити субјекту уписа испра-
вљени препис рјешења, са назнаком да се тим рјешењем 
замјењује претходно рјешење.”.

Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:
“(3) Исправка се уписује умјесто постојећег податка и 

суд издаје ново рјешење којим се замјењује исправљено.
(4) У случајевима наведеним у ст. 2. и 3. субјекти уписа 

неће сносити додатне трошкове.”.



 

16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 29.2.2016.

Члан 6.
У члану 18. послије става 6. додаје се нови став 7, који 

гласи:
“(7) Субјекти уписа за које је посебним законом утврђе-

но давање претходне дозволе за оснивање и пословање од 
надлежног органа и над чијим се пословањем у складу са 
законом спроводи редовни надзор од надлежног органа Ре-
публике Српске могу мијењати сједиште само на терито-
рији Републике Српске.”.

Члан 7.
У члану 19. ријечи: “члану 15. ст. 2. и 3.” замјењују се 

ријечима: “члану 17. ст. 2. и 3.”, а ријечи: “члана 16. ст. 5. и 
6.” замјењују се ријечима: “члана 18. ст. 5. и 6.”.

Члан 8.
У члану 20. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Регистар се води у електронском и штампаном 

облику.”.

Члан 9.
У члану 22. т. а) и к) мијењају се и гласе:
“а) назив, сједиште и МБС уколико је оснивач/члан 

правно лице, односно име, презиме, пребивалиште и по-
датак о броју личне карте, као и друге исправе на основу 
којих је утврђен идентитет, уколико је оснивач/члан физич-
ко лице,”,

“к) висина уплаћеног капитала у новцу, односно вријед-
ност улога у стварима и правима,”.

У тачки м) послије ријечи: “класификацијом дјелатно-
сти” додају се запета и нова тачка н), која гласи:

“н) право обављања спољнотрговинског пословања.”.

Члан 10.
У члану 24. став 1. т. а), б) и д) мијењају се и гласе:
“а) назив и мјесто пословања пословне јединице или 

подружнице,”
“б) скраћена ознака пословне јединице или подружни-

це уколико га субјекат уписа има,”,
“д) име и презиме, пребивалиште, односно боравиште, 

својство, обим овлашћења, број личне карте или друге 
исправе на основу које је утврђен идентитет лица овла-
шћеног за заступање пословне јединице или подружнице 
субјекта уписа.”.

Став 4. мијења се и гласи:
“(4) На основу рјешења из става 3. овог члана, надле-

жни суд доноси рјешење којим се евидентира пословна 
јединица на подручју тог суда и доставља га надлежном 
регистарском суду на чијем подручју се налази сједиште 
субјекта уписа и дијелу друштва које се оснива, односно 
код којег се врши упис промјене.”.

Члан 11.
У члану 25. у ставу 1. т. а), г) и ђ) мијењају се и гласе:
“а) назив и мјесто пословања пословне јединице,”,
“г) лично име заступника, својство, обим овлашћења 

и број исправе на основу које је наведеном лицу утврђен 
идентитет,”

“ђ) назив, правна форма, сједиште оснивача и МБС,”.

Члан 12.
У члану 32. став 1. т. б) и в) мијењају се и гласе:
“б) путна исправа или извод из одговарајућег регистра 

којим се утврђује идентитет оснивача за домаће или стра-
но физичко или правно лице, увјерење надлежног органа о 
пребивалишту за домаће или страно физичко лице, те доказ 
о измиреним обавезама по основу пореза за оснивача - до-
маће или страно физичко и правно лице,

в) лична карта или путна исправа или одговарајуће пи-
смено овлашћење којим се утврђује својство лица овлашће-
ног за заступање, односно представљање субјекта уписа и 

овјерен потпис тог лица, увјерење о пребивалишту за до-
маће или страно физичко лице, те увјерење о одобреном 
боравку на територији БиХ уколико је лице овлашћено за 
заступање страно лице,”.

Став 3. брише се.

Члан 13.
У члану 33. став 1. т. а) и в) мијењају се и гласе:
“а) исправе утврђене одредбом члана 32. став 1. т. а), 

б) и в),”,
“в) одобрење надлежног органа, односно Комисије за 

хартије од вриједности, а ако је посебним законом предви-
ђено, исправе утврђене чланом 32. став 1. тачка ж) овог за-
кона,”.

У ставу 2. ријеч: “сукцесивног” замјењује се ријечју: 
“отвореног”, а ријечи: “надлежног органа” замјењују се 
ријечима: “Комисије за хартије од вриједности”.

У ставу 3. ријеч: “ једночланог” замјењује се ријечју: 
“затвореног”.

Члан 14.
У члану 34. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “члана 30. став 

2. т. а), б) и в)” замјењују се ријечима: “члана 32. став 1. т. 
а), б) и в)”.

Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Уз пријаву за упис у Регистар послова са хартијама 

од вриједности банка прилаже рјешење Комисије за хартије 
од вриједности о давању дозволе за обављање послова са 
хартијама од вриједности.”.

У ставу 4. ријечи: “члана 31. овог закона” замјењују се 
ријечима: “члана 43. овог закона”.

Послије става 5. додају се нови ст. 6, 7. и 8, који гласе:
“(6) Уз пријаву за упис у регистар оснивања брокерско-

дилерског друштва подносе се сљедеће исправе:
а) исправе утврђене одредбом члана 32. став 1. т. а), б) 

и в) овог закона,
б) акт о оснивању брокерско-дилерског друштва или 

други одговарајући акт,
в) рјешење Комисије за хартије од вриједности о изда-

вању дозволе за обављање послова са хартијама од вријед-
ности,

г) потврда банке о уплати оснивачког улога у новцу,
д) одлука о именовању лица овлашћеног за заступање, 

ако није именовано актом о оснивању,
ђ) рјешење Комисије за хартије од вриједности о давању 

сагласности на именовање лица овлашћеног за заступање и
е) овјерен потпис лица овлашћеног за заступање, те 

изјава лица овлашћеног за заступање о прихватању те ду-
жности.

(7) Уз пријаву за упис у Регистар оснивања берзе хар-
тија од вриједности подносе се сљедеће исправе:

а) исправе утврђене одредбом члана 32. став 1. т. а), б) 
и в),

б) акт о оснивању берзе или други одговарајући акт,
в) рјешење Комисије за хартије од вриједности о изда-

вању дозволе за оснивање и рад берзе,
г) потврда банке о уплати оснивачког улога у новцу,
д) одлука о именовању лица овлашћеног за заступање, 

ако није именовано актом о оснивању,
ђ) рјешење Комисије за хартије од вриједности о давању 

сагласности на именовање лица овлашћеног за заступање и
е) овјерен потпис лица овлашћеног за заступање, те 

изјава лица овлашћеног за заступање о прихватању те ду-
жности.

(8) Уз пријаву за упис у Регистар оснивања друштва за 
управљање инвестиционим фондовима подносе се сљедеће 
исправе:

а) исправе утврђене одредбом члана 32. став 1. т. а), б) и в),
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б) акт о оснивању,
в) рјешење Комисије за хартије од вриједности о изда-

вању дозволе за оснивање и рад друштва за управљање,
г) потврда банке о уплати оснивачког улога у новцу,
д) одлука о именовању лица овлашћеног за заступање, 

ако није именовано актом о оснивању,
ђ) рјешење Комисије за хартије од вриједности о давању 

сагласности на именовање лица овлашћеног за заступање и
е) овјерен потпис лица овлашћеног за заступање, те 

изјава лица овлашћеног за заступање о прихватању те ду-
жности.”.

Члан 15.
Члан 35. мијења се и гласи:
“(1) Уз пријаву за упис у Регистар оснивања акционар-

ског друштва за осигурање подносе се сљедеће исправе:
а) исправе утврђене одредбом члана 32. став 1. т. а), б) 

и в) овог закона,
б) акт о оснивању друштва за осигурање или други 

одговарајући акт,
в) рјешење Агенције за осигурање Републике Српске о 

издавању дозволе за обављање дјелатности осигурања,
г) потврда банке о уплати оснивачког улога у новцу,
д) одлука о именовању лица овлашћеног за заступање, 

ако није именовано актом о оснивању,
ђ) рјешење Агенције за осигурање Републике Српске о 

давању сагласности за именовање лица овлашћеног за за-
ступање и

е) овјерен потпис лица овлашћеног за заступање, те 
изјава лица овлашћеног за заступање о прихватању те ду-
жности.

(2) На упис у Регистар дијела акционарског друштва 
за осигурање сходно се примјењују одредбе члана 43. овог 
закона.

(3) Уз пријаву за упис у регистар оснивања друштва за 
узајамно осигурање примјењују се одредбе става 1. овог 
члана.

(4) Уз пријаву за упис у регистар оснивања друштва за 
заступање у осигурању подносе се сљедеће исправе:

а) исправе утврђене одредбом члана 32. став 1. т. а), б) 
и в) овог закона,

б) акт о оснивању друштва за заступање у осигурању 
или други одговарајући акт,

в) рјешење Агенције за осигурање Републике Српске 
о издавању дозволе за обављање дјелатности заступања у 
осигурању,

г) потврда банке о уплати оснивачког улога у новцу и
д) одлука о именовању лица овлашћеног за заступање, 

ако није именовано актом о оснивању.”.

Члан 16.
У члану 36. у ставу 1. у тачки а), члану 37. у тачки а), 

члану 39. у тачки а) и члану 41. у тачки а) ријечи: “члана 30. 
став 1. т. а), б) и в)” замјењују се ријечима: “члана 32. став 
1. т. а), б) и в)” у одговарајућем падежу.

Члан 17.
У члану 43. тачка в) мијења се и гласи:
“в) овјерен потпис лица овлашћеног за заступање уз 

изјаву о прихватању дужности и”.
У тачки г) ријечи: “чланом 31. став 2. т. а), б) и в)” за-

мјењују се ријечима: “чланом 32. став 1. т. а), б) и в)”.

Члан 18.
У члану 44. тачка в) мијења се и гласи:
“в) овјерен потпис лица овлашћеног за заступање уз 

изјаву о прихватању дужности,”.
У тачки г) ријечи: “чланом 30. став 2. т. а), б) и в)” за-

мјењују се ријечима: “чланом 32. став 1. т. а), б) и в)”.

Члан 19.
У члану 45. тачка б) мијења се и гласи:
“б) овјерен потпис прокуристе уз изјаву о прихватању 

дужности, лична карта или путна исправа на основу које је 
утврђен идентитет лица, увјерење о пребивалишту, те доказ 
о одобреном боравку на територији Босне и Херцеговине, 
уколико је прокуриста страно физичко лице.”.

Члан 20.
Члан 47. мијења се и гласи:
“(1) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног 

капитала код отвореног акционарског друштва по основу 
нових улога подносе се сљедеће исправе:

а) одлука скупштине акционара о повећању основног 
капитала,

б) доказ о објављивању и садржај јавног позива за упис 
и уплату акција (проспект) са одобрењем Комисије за хар-
тије од вриједности,

в) потврда банке о уписаним и уплаћеним акцијама или 
други доказ повећања основног капитала и

г) рјешење Комисије за хартије од вриједности Репу-
блике Српске.

(2) Уз пријаву условног повећања основног капита-
ла отвореног акционарског друштва прилаже се одлука 
скупштине друштва о условном повећању капитала. Уз 
пријаву за упис укупног износа за који су издате акције у 
претходној пословној години, на основу одлуке о условном 
повећању основног капитала, подносе се сљедеће исправе:

а) изјава директора да су акције издате за намјене одре-
ђене у тој одлуци и

б) рјешење Комисије за хартије од вриједности Репу-
блике Српске.

(3) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног 
капитала отвореног акционарског друштва по основу овла-
шћеног капитала подносе се сљедеће исправе:

а) одлука управе друштва о повећању капитала,
б) извод из статута, односно одлука скупштине којом је 

управа овлашћена за доношење такве одлуке и
в) рјешење Комисије за хартије од вриједности Репу-

блике Српске.
(4) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног 

капитала отвореног акционарског друштва претварањем 
резерви и нераспоређене добити у основни капитал подно-
се се сљедеће исправе:

а) одлука скупштине акционара о повећању основног 
капитала,

б) извјештај независног ревизора о финансијским 
извјештајима на основу којих се врши повећање основног 
капитала и

в) рјешење Комисије за хартије од вриједности Репу-
блике Српске.

(5) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног ка-
питала затвореног акционарског друштва по основу нових 
улога подносе се сљедеће исправе:

а) одлука скупштине акционара о повећању основног 
капитала и

б) потврда банке о уплаћеним акцијама или други доказ 
повећања капитала, односно извјештај овлашћеног процје-
нитеља којим се утврђује вриједност улога неновчаних уло-
га заједно са исправама којима се доказује право својине на 
неновчаним улозима.

(6) Уз пријаву за упис у Регистар условног повећаног 
капитала затвореног акционарског друштва прилажу се 
сљедеће исправе:

а) одлука скупштине акционара о повећању капитала,
б) извјештај банке о уплаћеним акцијама или други до-

каз о повећању основног капитала и
в) изјава директора да су акције издате за намјене одре-

ђене у тој одлуци.
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(7) Уз пријаву у Регистар повећања основног капитала 
по основу овлашћеног капитала код затвореног акционар-
ског друштва подносе се сљедеће исправе:

а) одлука управе друштва о повећању капитала и
б) извод из статута, односно одлука скупштине којом је 

управа овлашћена за доношење такве одлуке.
(8) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног 

капитала затвореног акционарског друштва претварањем 
резерви и нераспоређене добити у основни капитал подно-
се се сљедеће исправе:

а) одлука скупштине акционара о повећању основног 
капитала и

б) извјештај независног ревизора о финансијским 
извјештајима на основу којих се врши повећање основног 
капитала са мишљењем овлашћеног ревизора о износу ре-
зерви и нераспоређене добити за који се повећава основни 
капитал.

(9) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног 
капитала затвореног акционарског друштва претварањем 
потраживања у улог подносе се сљедеће исправе:

а) одлука скупштине акционара о повећању основног 
капитала,

б) налаз судског вјештака о износу потраживања која се 
претварају у акције,

в) исправе којима се доказује потраживање које се пре-
твара у акције.”.

Члан 21.
У члану 48. у ставу 1. у тачки б) послије ријечи: “нева-

жећим” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.
У тачки в) послије ријечи: “Српске” додају се ријеч: “и” 

и нова тачка г), која гласи:
“г) извјештај ревизора о финансијским извјештајима на 

основу којих се врши смањење основног капитала”.

Члан 22.
У члану 49. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног 

капитала друштва са ограниченом одговорношћу по основу 
нових улога, претварањем резерви и нераспоређене добити, 
те претварањем потраживања у улог, сходно се примјењују 
одредбе члана 47. које се односе на повећање основног ка-
питала код затвореног акционарског друштва.”.

Члан 23.
Члан 50. брише се.

Члан 24.
У члану 52. у ставу 6. ријечи: “чланом 45. став 2. т. а), 

б) и в)” замјењују се ријечима: “чланом 32. став 1. т. а), б) 
и в)”.

Послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) Уз пријаву промјене члана, односно престанка 

својства члана прилаже се доказ о измиреним обавезама 
по основу пореза за друштво и лице којем својство члана 
престаје.”.

Члан 25.
У члану 53. у ставу 1. ријечи: “регистар припајања” за-

мјењују се ријечима: “регистар спајања уз припајање”.
Т. б) и г) мијењају се и гласе:
“б) налаз овлашћеног судског вјештака о вриједности 

имовине која учествује у припајању, са образложењем, и 
извјештај независног ревизора о спајању уз припајање,”,

“г) доказ о објављивању нацрта уговора о спајању уз 
припајање.”.

Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Ако се 90% основног капитала зависног предузећа 

налази у власништву матичног предузећа коме се зави-
сно припаја, није потребно прилагати одлуку скупштине 

друштва стицаоца, као ни извјештај управног одбора и 
извјештај о независној ревизији спајања уз припајање под 
условом да:

а) нацрт уговора о спајању уз припајање буде објављен 
најкасније 30 дана прије дана одржавања скупштине завис-
ног друштва, на којој се одлучује о спајању уз припајање, а 
ако је то друштво отворено акционарско друштво, објављи-
вање се врши и најмање у једним дневним новинама које се 
продају на цијелом подручју Републике Српске,

б) члановима друштва стицаоца у његовом сједишту 
буде омогућен увид у нацрт уговора о спајању уз припајање, 
финансијски извјештаји свих друштава који престају при-
пајањем у посљедње три године и посебан рачуновод-
ствени извјештај за текућу годину, ако је такав извјештај 
обавезан за спајање уз припајање, најмање 30 дана прије 
дана одржавања скупштине акционара друштва престалог 
припајањем на којој се одлучује о спајању уз припајање и

в) један или више чланова/акционара друштва стицаоца 
са најмање 5% удјела/акција са правом гласа о спајању уз 
припајање не захтијева одржавање скупштине тог друштва 
ради одлучивања о спајању уз припајање, у року од 30 дана 
од дана одржавања скупштине друштва које престаје при-
пајањем, на којој је усвојен нацрт уговора о спајању уз при-
пајање.”.

Члан 26.
Члан 54. мијења се и гласи:
“(1) На спајање уз оснивање пословног субјекта при-

мјењују се одредбе овог закона о спајању уз припајање по-
словног субјекта, ако другим законом није другачије про-
писано.

(2) На статусне промјене, подјелу и одвајање пословног 
субјекта примјењују се одредбе овог закона о спајању уз 
припајање пословног субјекта.”.

Члан 27.
У члану 56. послије ријечи: “о промјени облика” додају 

се запета и ријечи: “а у случају промјене отвореног акцио-
нарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу, 
ортачко или командитно друштво, уз пријаву се прилаже и 
рјешење Комисије за хартије од вриједности, као и у дру-
гим случајевима прописаним посебним законима.”.

Члан 28.
У члану 58. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Регистарски суд по службеној дужности, а по 

пријему рјешења из става 1. овог члана, доноси рјешење о 
упису ознаке ‘у стечају’, односно ‘у ликвидацији’, те упис 
промјене лица овлашћеног за заступање у личности стечај-
ног, односно ликвидационог управника и рјешење доста-
вља стечајном, односно ликвидационом управнику, Аген-
цији електронским путем, које објављује на огласној табли 
суда, док се у главној књизи регистра сачињава забиљешка 
која садржи назив органа који је донио рјешење, број и да-
тум рјешења и статус поступка.”.

Члан 29.
У члану 61. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Надлежни регистарски суд одбија пријаву за реги-

страцију уколико оцијени да нису испуњени материјални 
услови за упис у регистар.”.

Члан 30.
Члан 63. мијења се и гласи:
“(1) Рјешење о упису у Регистар и извод издаје се у ма-

теријалном и електронском облику на обрасцу који садржи 
основне податке о субјекту уписа.

(2) Рјешење у материјалном облику садржи назив и пе-
чат надлежног регистарског суда, име и презиме судије, да-
тум доношења рјешења и опште и посебне податке утврђе-
не овим законом.

(3) Рјешење у електронском облику садржи електрон-
ски потпис у складу са Законом о електронском документу 
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Републике Српске и Законом о електронском потпису Ре-
публике Српске, као и назив надлежног регистарског суда, 
име и презиме судије, датум доношења рјешења и опште и 
посебне податке утврђене овим законом.

(4) Рјешење о упису субјекта уписа у Регистар садржи 
МБ који додјељује Агенција, МБС - број који софтвер ау-
томатски генерише приликом отварања новог досијеа по-
словног субјекта код суда, ЈИБ додијељен од надлежног по-
реског органа Републике Српске и царински број, односно 
порески идентификациони број (ПИБ) за пословне субјек-
те који се региструју за обављање спољнотрговинског по-
словања додијељен од Управе за индиректно опорезивање 
БиХ, ако је прибављен.

(5) Рјешење којим се одбија захтјев или одбацује прија-
ва подносиоца пријаве, или ако се истим рјешава о прије-
длозима учесника који су међусобно супротни обавезно 
садржи увод, изреку и образложење и издаје се у материјал-
ном и електронском облику.”.

Члан 31.
У члану 64. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Закључак се издаје у материјалном и електронском 

облику и садржи податке из члана 30. ст. 2. и 3. овог закона, 
као и назив субјекта уписа и предмет пријаве, налог субјек-
ту уписа да у одређеном року, који не може бити краћи од 
три нити дужи од 15 дана, отклони утврђене недостатке 
пријаве, односно исправи или прибави одређене исправе 
од надлежног органа, односно институције, као и правне 
посљедице непоступања по закључку.”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Уколико подносилац пријаве не отклони утврђене 

недостатке на које га је суд позвао закључком из става 1. 
овог члана, суд ће пријаву одбацити.”.

Члан 32.
У члану 66. став 4. послије ријечи: “интернет страни-

ци” додају се ријечи: “или огласној табли”.

Члан 33.
У члану 75. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Неосновани упис брише се по правоснажности рје-

шења и о брисању донесеном у овом поступку обавјештава 
се Агенција.”.

Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Агенција о брисању неоснованог уписа у регистар 

обавјештава електронским путем органе утврђене одред-
бом члана 85. овог закона.”.

Члан 34.
У члану 76. у ставу 2. тачка в) брише се.
Досадашња тачка г) постаје тачка в).

Члан 35.
У члану 77. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Изостанак са рочишта за расправу, односно изоста-

нак писменог изјашњења на захтјев за брисање не спречава 
суд да донесе рјешење о брисању из регистра субјекта про-
тив кога је поднесен захтјев.”.

Члан 36.
У члану 80. у ставу 1. ријечи: “члана 85. овог закона” 

замјењују се ријечима: “члана 79. овог закона”.
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) Рјешење из става 1. овог члана објављује се на 

огласној табли суда, интернет страници и огласној табли 
Агенције, а објава рјешења има учинак доставе рјешења 
ликвидационом дужнику.”.

Члан 37.
У члану 81. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Ако суд по истеку рока из члана 80. став 3. овог 

закона утврди да ликвидациони дужник нема имовине или 

да је она незнатне вриједности, а нема пријављених потра-
живања према ликвидационом дужнику, доноси рјешење 
којим се ликвидациони поступци закључују за све ликви-
дационе дужнике за које је та претпоставка испуњена и 
објављује га на огласној табли суда, те обавјештава елек-
тронским путем Агенцију, која на својој интернет страници 
и огласној табли објављује ово рјешење.”.

Члан 38.
У члану 82. у ставу 1. ријечи: “члана 77. овог закона” 

замјењују се ријечима: “члана 79. овог закона”, а ријечи: 
“члана 86. овог закона” замјењују се ријечима: “члана 80. 
овог закона”.

У ставу 2. ријечи: “члана 85. став 3. овог закона” за-
мјењују се ријечима: “члана 80. став 3. овог закона”.

У ставу 3. ријечи: “члана 93. став 1. овог закона” за-
мјењују се ријечима: “члана 81. став 1. овог закона”.

Члан 39.
У члану 83. ријечи: “члана 77. овог закона” замјењују се 

ријечима: “члана 81. став 1. овог закона”.
Додају се нови ст. 2, 3. и 4, који гласе:
“(2) Прије доношења приједлога за покретање ликви-

дационог поступка, регистарски суд ће позвати повјерио-
це који су своје потраживање пријавили или пријављују 
потраживање да солидарно уплате предујам за покриће 
трошкова ликвидационог поступка у року од 15 дана.

(3) Уколико повјериоци не уплате предујам у прописа-
ном року, пријаве потраживања ће се одбацити, а поступак 
ће се окончати у складу са одредбом члана 81. овог закона.

(4) Повјерилац који је предујмио трошкове поступка 
има право на њихов поврат у поступку намирења из ли-
квидационе масе. Трошкови се намирују прије намирења 
потраживања пријављених у ликвидационом поступку.”.

Члан 40.
У члану 84. ријечи: “члана 77. овог закона” замјењују се 

ријечима: “члана 79. овог закона”.

Члан 41.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-131/16 Предсједник
11. фебруара 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени глaсник Републике Српске”, број 
118/08), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), 
члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 41/03) и члана 8. Закона о мирном рјешавању радних 
спорова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/09 
и 100/11), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, одржа-
ној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈУ АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЈЕШАВАЊЕ РАДНИХ 
СПОРОВА

1. Дарко Барашин разрјешава се дужности члана Управ-
ног одбора ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спо-
рова Бања Лука, због истека мандата на који је именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-320/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени глaсник Републике Српске”, број 
118/08), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), 
члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 41/03) и члана 8. Закона о мирном рјешавању радних 
спорова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/09 
и 100/11), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, одржа-
ној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ 
АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЈЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

1. Жељка Благојевић из Бање Луке именује се за члана 
Управног одбора ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних 
спорова Бања Лука, на период од четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-321/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 41/03), a у вези са 
чланом 28. Статута Акционарског друштва за угоститељ-
ство и туризам “Терме-Озрен” Петрово - Какмуж, број: 
04/1-012-2-2557/11, од 3.11.2011. године, Влада Републи-
ке Српске, у функцији Скупштине акционара Акционар-
ског друштва за угоститељство и туризам “Терме-Озрен” 
Петрово - Какмуж, нa 60. сједници, одржаној 11.2.2016. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА 
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ “ТЕРМЕ-ОЗРЕН” 

ПЕТРОВО - КАКМУЖ

1. Именују се вршиоци дужности чланова Надзорног 
одбора Акционарског друштва за угоститељство и туризам 
“Терме-Озрен” Петрово - Какмуж, на период до 60 дана, и то:

1) Вукадин Благојевић, дипл. правник, члан,
2) Јово Николић, инж. организације рада, члан, и
3) Јеленко Ђурановић, инж. организације рада, члан.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-324/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Скупштине,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 87. став 4. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 26. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, 
одржаној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА 

РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Срђан Радуљ поставља се за замјеника директора Ре-
публичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, 
на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-336/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 87. став 4. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 26. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, 
одржаној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Драган Станковић поставља се за помоћника ди-
ректора за економско-финансијске послове у Републичкој 
управи за геодетске и имовинско-правне послове, на пе-
риод од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-335/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 87. став 4. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 26. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, 
одржаној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
ЗА ОСНИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА 
ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Aлександар Деурић поставља се за помоћника ди-
ректора за оснивање и одржавање катастра непокретности 
у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове, на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-334/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 87. став 4. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 26. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, 
одржаној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ 
УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ

1. Ћана Бабић поставља се за помоћника директора за 
имовинско-правне послове у Републичкој управи за геодет-
ске и имовинско-правне послове, на период од пет година.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-333/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 87. став 4. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 26. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, 
одржаној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ 

И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА 
ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Војин Бера поставља се за помоћника директора за 
правне и опште послове у Републичкој управи за геодетске 
и имовинско-правне послове, на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-332/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 18/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, нa 60. 
сједници, одржаној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА, 
РЕГИСТАРА И УЗОРАКА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА 

СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Јелена Ђокић, дипломирани економиста, разрјеша-
ва се вршиоца дужности помоћника директора за Сектор 
националних рачуна, регистара и узорака у Републичком 
заводу за статистику Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-318/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 
и 37/12), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, одржа-
ној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА, 
РЕГИСТАРА И УЗОРАКА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА 

СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Јелена Ђокић, дипломирани економиста, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор на-
ционалних рачуна, регистара и узорака у Републичком за-
воду за статистику Републике Српске, на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-319/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, нa 60. 
сједници, одржаној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР СТАТИСТИКЕ 
СТАНОВНИШТВА, ОБРАЗОВАЊА, СОЦИЈАЛНИХ 

СТАТИСТИКА И ПРАВОСУЂА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ 
ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Богдана Радић, дипломирани економиста, разрјешава се 
вршиоца дужности помоћника директора за Сектор статисти-
ке становништва, образовања, социјалних статистика и право-
суђа у Републичком заводу за статистику Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-316/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 
и 37/12), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, одржа-
ној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР СТАТИСТИКЕ 
СТАНОВНИШТВА, ОБРАЗОВАЊА, СОЦИЈАЛНИХ 

СТАТИСТИКА И ПРАВОСУЂА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ 
ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Богдана Радић, дипломирани економиста, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор 
статистике становништва, образовања, социјалних стати-
стика и правосуђа у Републичком заводу за статистику Ре-
публике Српске, на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-317/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), чланa 43. став 6. За-
кона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и члана 63. Закона о професио-
налној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида (“Службени гласник Републике Српске”, број 
37/12), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, одржаној 
11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА

1. Миле Шурлан, магистар економије из Приједора, 
разрјешава се функције вршиоца дужности директора ЈУ 
Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
инвалида, са даном 11.2.2016. године, због окончања по-
ступка избора директора ЈУ Фонд за професионалну реха-
билитацију и запошљавање инвалида.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-323/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 12. Закона о министарским, владиним и ду-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 41/03) и члана 17. Закона о про-
фесионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошља-
вању инвалида (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
37/12 и 82/15), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, 
одржаној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ ФОНД ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА

1. Ранко Вучковић, дипломирани инжењер електро-
технике из Приједора, именује се за директора ЈУ Фонд 
за професионалну рехабилитацију и запошљавање ин-
валида Приједор, на мандатни период од четири (4) го-
дине.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-322/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 5. став 4. Закона о ветеринарству 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/08 и 6/12) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МЈЕРАМА СУЗБИЈАЊА И ИСКОРЈЕЊИВАЊА 

ИНФЕКТИВНЕ АНЕМИЈЕ КОПИТАРА

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјере сузбијања и 

искорјењивања инфективне анемије копитара (у даљем тек-
сту: инфективна анемија).

Члан 2.
(1) Ради откривања, праћења и сузбијања инфектив-

не анемије спроводи се дијагностичко испитивање на ин-
фективну анемију коња једанпут годишње, односно два 
пута годишње када су у питању коњи за производњу биоло-
шких препарата (серуми и вакцине).

(2) Дијагностичко испитивање може да се изврши и 
примјеном ЕЛИСА теста, али се у том случају сваки пози-
тивни резултат потврђује примјеном АГИД теста.

Члан 3.
(1) Обољелима од инфективне анемије сматрају се ко-

питари код којих је серолошка анализа узорака крви гел-ди-
фузијским преципитинским тестом (Когинсов тест – агар 
гел имунодифузионим тест – АГИД) дала позитивну реак-
цију.

(2) Свака сумња и потврђени случај инфективне ане-
мије пријављује се у складу сa посебним прописом којим 
се прописује начин пријављивања болести животиња.

Члан 4.
(1) Сумњивим на инфективне анемије сматрају се копи-

тари који показују клиничке знакове инфективне анемије, 
те копитари који су у претходна три мјесеца били у директ-
ном или индиректном контакту с копитарима код којих је 
потврђена инфективна анемија.

(2) Копитари сумњиви на инфективну анемију морају 
бити подвргнути серолошкој анализи из члана 2. овог пра-
вилника у року од седам дана од постављања сумње.

Члан 5.
(1) Редовно серолошко испитивање свих копитара ста-

ријих од шест мјесеци на инфективну анемију спроводи се 
у складу с посебним прописима.

(2) У промет, осим када се упућују директно на клање, 
могу се стављати само копитари који су испитани на ин-
фективну анемију са негативним резултатом.

(3) Налаз серолошке претраге на инфективну анемију 
важи 90 дана, рачунајући од дана вађења крви.

(4) Када држалац коња продаје или на други начин 
отуђује коње, потврда о извршеном прегледу на инфективну 
анемију коња не смије бити старија од 30 дана.

Члан 6.
Ради сузбијања инфективне анемије, копитари код 

којих је утврђена серолошки позитивна реакција морају се:
1) одмах усмртити и нешкодљиво уклонити, уколико 

показују клиничке знакове ИАК-а,
2) одмах усмртити и нешкодљиво уклонити ако власник 

нема важеће увјерење о здравственом стању копитара, ако 
копитар није прописно обиљежен и ако није могуће утвр-
дити његово поријекло и

3) упутити на клање, најкасније у року од седам дана, 
уколико нема појаве клиничких знакова инфективне ане-
мије и уколико власник има важеће увјерење о здравстве-
ном стању копитара, издато прије потврђивања инфективне 
анемије.

Члан 7.
Убијање и упућивање на клање копитара заражених ин-

фективном анемијом из члана 6. овог правилника спроводи 
се под надзором надлежног ветеринарског инспектора или 
службеног ветеринара.

Члан 8.
(1) Када се утврди или постави сумња на инфективне 

анемије, у зараженом и на заразу сумњивом газдинству, на-
длежни ветеринарски инспектор или службени ветеринар 
наређује сљедеће мјере:

1) издвајање обољелих и одвојено држање на болест 
сумњивих копитара,

2) попис и прописно обиљежавање свих копитара на 
газдинству, а уколико копитари претходно нису идентифи-
ковани и обиљежени, надлежни ветеринарски инспектор 
наређује власнику да одмах, а најкасније у року од 48 ча-
сова, поднесе захтјев за прописно обиљежавање копитара.

3) најкасније у року од седам дана од утврђивања ин-
фективне анемије или постављања сумње на инфективну 
анемију, узимање узорака крви свих копитара, те дијаг-
ностичко претраживање на инфективну анемију, два пута, 
са размаком од три мјесеца између два претраживања, 
осим у случају копитара млађих од шест мјесеци код којих 
се друго претраживање спроводи у старости од девет мје-
сеци,

4) забрана или ограничење кретања и премјештања ко-
питара,

5) забрана издавања увјерења о здравственом стању и 
поријеклу животиње за копитаре, осим у случају из члана 
5. став 3. овог правилника,

6) усмрћивање или клање копитара у складу са чланом 
6. овог правилника,

7) дезинфекција и дезинсекција предмета, опреме, 
објеката, превозних средстава, те других мјеста, подручја 
и површина на којима је боравио заражени или на заразу 
сумњиви копитар,

8) заштита копитара од вектора,
9) осигурање и одржавање хигијенских услова у објек-

тима за узгој животиња и
10) индивидуални поступак са копитарима при лије-

чењу и предузимању других стручних захвата, у складу са 
принципима асепсе и антисепсе.
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(2) У случају из става 1. тачка 3) овог члана надлежни 

ветеринарски инспектор извјештава надлежну институцију 
да у року од седам дана од примања захтјева од власника 
изврши прописно обиљежавање свих копитара на газдин-
ству.

Члан 9.
Сматра се да је инфективна анемија престала када од 

убијања, клања или угинућа посљедњег обољелог копитара 
и завршне дезинфекције протекне најмање три мјесеца, а 
сви остали копитари на газдинству су серолошким претра-
живањем спроведеним у складу са чланом 2. овог правил-
ника показали негативан резултат.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о мjерама за сузбијање и искорјењивање ин-
фективне анемије коња (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 26/95).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-252/16
9. фебруара 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 20. став 2. Закона о храни (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 49/09) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСИТЊЕНОМ МЕСУ, 
ПОЛУПРОИЗВОДИМА И ПРОИЗВОДИМА ОД МЕСА

Члан 1.
У Правилнику о уситњеном месу, полупроизводима и 

производима од меса (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 46/15) послије члана 7. додају се нови чл. 7а. и 
7б, који гласе:

“Члан 7а.
(1) Субјекти у пословању са храном свјеже месо декла-

ришу у производњи и свим фазама стављања на тржиште 
у складу са овим правилником и прописима који регулишу 
област декларисања хране.

(2) Свјеже месо треба бити декларисанo тако да је мо-
гуће провјерити тачност података на декларацији.

(3) Свјеже месо животиња рођених и/или товљених и/
или закланих у различитим државама које се на продајном 
мјесту ставља на тржиште треба се јасно одвојити једно од 
другог и бити декларисано тако да крајњи потрошач може 
лако разликовати месо различитог поријекла.

(4) Декларација свјежег меса намијењеног крајњем 
потрошачу садржи сљедеће податке:

1) о држави рођења животиње: “Рођено у:” (назив др-
жаве),

2) називи држава у којим је обављен узгој, под наводом: 
“Узгајано у: (називи држава)”,

3) о држави у којој је обављено клање, под наводом: “За-
клано у: (назив државе)” и ветеринарски контролни број,

4) о држави расијецања: “Расјечено у: (назив државе)” и 
ветеринарски контролни број,

5) о врсти меса и категорији,
6) датум клања животиње,
7) сви посебни услови складиштења и/или услови упо-

требе и
8) датум употребе (“употријебити до:”).

Члан 7б.
(1) Декларација свјежег меса мора бити означена на 

видљивом мјесту тако да буде лако уочљива, јасно читљива 
и, према потреби, неизбрисива, и то великим штампаним 
словима, чија је висина једнака или већа од 3,00 mm.

(2) Наведене информације не смију бити скривене, 
прекривене или прекинуте другим писаним или сликовним 
приказима или другим материјалом.

(3) Сви подаци дефинисани овим правилником морају 
се налазити у истом видном пољу.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-363/16
4. фебруара 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), а у вези са чланом 6. Правил-
ника о условима и начину полагања стручног испита за рад 
у пољопривредној апотеци (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 8/13, 52/14 и 54/15), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ОБУКЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ЗА РАД У ПОЉОПРИВРЕДОЈ 

АПОТЕЦИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се основна и напредна обу-

ка које морају похађати стручна лица која су одговорна за 
рад у пољопривредној апотеци (у даљем тексту: одговорна 
стручна лица).

Члан 2.
Циљ Програма је да се одговорна стручна лица упознају 

са принципима интегралне заштите биља, значајем примје-
не непестицидних мјера борбе (агротехничких, механич-
ких, биолошких) са циљем смањења бројности, односно 
густине популације штетних врста организама, као и пра-
вилним избором и безбједном примјеном средстава за за-
штиту биља.

Члан 3.
(1) Програм обуке састоји се од основне и напредне 

обуке.
(2) Програм основне обуке похађају одговорна стручна 

лица која немају завршен пољопривредни факултет - смјер 
заштита биља.

(3) Програм напредне обуке похађају одговорна стручна 
лица која имају завршен пољопривредни факултет - смјер 
заштита биља и лица из става 2. овог члана којима је исте-
кла важност цертификата о стеченом знању за одговорна 
стручна лица.

Члан 4.
(1) Основна и напредна обука одговорних стручних 

лица састоји се од курса и од усменог стручног испита за 
одговорна стручна лица.

(2) Курс траје најмање 30 школских часова за основну 
обуку, односно 20 школских часова за напредну обуку.

Члан 5.
Циљ садржаја основне обуке јесте да одговорна струч-

на лица упозна са основним принципима интегралне за-
штите биља, приступом приликом прогнозирања и праћења 
штетних организама и сигнализације за третман, значајем 
непестицидних мјера у заштити биља, чијим увођењем се 
знатно смањује ризик од средстава за заштиту биља, те са 
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усвајањем вјештина и знања које полазницима обезбјеђују 
да приликом рада са средствима за заштиту биља буду мање 
изложени, као и факторима које је потребно узети у обзир 
да се приликом избора средстава бирају она која су мање 
токсична, а утврђен је и Програмом основне обуке, који се 
налази у Прилогу 1. и чини састaвни дио овог програма.

Члан 6.
Циљ садржаја напредне обуке јесте да одговорна струч-

на лица упозна са најновијим тенденцијама у развоју прин-
ципа интегралне заштите биља, начином узимања и слања 
узорака биља и биљног материјала овлашћеној лаборато-
рији на детерминацију, основима праћења и прогнозама 
појаве штетних организама, актуелним карантинским и ин-
вазивним организмима, посебно значајним за подручје Ре-
публике Српске и земаља у окружењу, новосинтетисаним 
средствима за заштиту биља, развојем резистентности код 
штетних организама на средства за заштиту биља, савре-
меним тенденцијама у примјени и дозирању средстава за 
заштиту биља и савременим тенденцијама у развоју маши-
на за заштиту биља, а утврђен је и Програмом напредне 
обуке, који се налази у Прилогу 2. и чини саставни дио овог 
програма.

Члан 7.
Стручни испит за одговорна стручна лица полаже се 

усмено из наставних садржаја наведених у Програму обу-
ке, најкасније у року од 60 дана од завршетка обуке.

Члан 8.
Одговорна стручна лица добијају цертификат о стече-

ном знању, којим стичу право за рад на пословима набавке, 
промета, складиштења, чувања и издавања средства за за-
штиту биља, а који издаје вршилац обуке у складу са Пра-
вилником о условима и начину полагања стручног испита 
за рад у пољопривредној апотеци (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 8/13, 52/14 и 54/15).

Члан 9.
Цертификат о стеченом знању важи три године од дату-

ма издавања, након чега кандидат мора да похађа напредну 
обуку у скраћеном облику у складу са Правилником.

Члан 10.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број:12.03.3-330-596/16
19. фебруара 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Садржај Програма основне обуке

Наставни садржај Број 
часова

Основни закони и правилници из области заштите 
биља и пољопривреде 1

Интегрална пољопривредна производња – принципи 
и технолошке смјернице и принципи интегралне за-
штите биља

1

Штетни организми у пољопривреди -
Фитопатогене гљиве:
Основне карактеристике фитопатогених гљива,
Праћење услова за настанак микоза,
Основи симптоматологије – типични (диферен-
цијални) симптоми,
Избор фунгицида – студија случаја

4

Фитопатогене бактерије:
Основне карактеристике фитопатогених бактерија,
Праћење услова за настанак бактериоза,
Основи симптоматологије – типични (диферен-
цијални) симптоми,
Избор бактерицида – студија случаја

3

Фитопатогени вируси и фитоплазме:
Основне карактеристике фитопатогених вируса,
Основи симптоматологије – типични (диферен-
цијални) симптоми,
Фитосанитарне мјере у производњи безвирусног 
садног и сјеменског материјала – студија случаја

2

Штетни инсекти и гриње у пољопривреди – праћење, 
прогноза, детерминација, праг штетности и сигнали-
зација,
Основи избора инсектицида и акарицида – студија 
случаја

4

Остале штеточине – нематоде, глодари, птице, пуже-
ви 2

Корови:
Основни појмови из хербологије,
Инвазивне коровске врсте

3

Основни појмови из фитофармације
Означавање и регистровање средстава за заштиту 
биља, декларација и упутство за употребу,
Нерегистрована средства за заштиту биља – препо-
знавање и ризици

3

Избор средстава за заштиту биља
Дозирање, норма утрошка и писање рецептуре,
Транспорт, мијешање, прављење радног раствора, 
складиштење, уништавање празне амбалаже, безбјед-
но уклањање неискоришћених средстава за заштиту 
биља,
 Лична заштитна опрема радника, заштита околине 
(водозаштићене зоне, испирање пестицида) и зашти-
та нециљаних организама (корисни инсекти),
Вођење евиденције и обавјештавање јавности (књига 
евиденције, каренца)

3,5

Биолошке мјере заштите и биопестициди 1
Прва помоћ и симптоми тровања 0,5
Употреба и одржавање опреме за примјену пестицида 2
УКУПНО: 30

ПРИЛОГ 2.
Садржај Програма напредне обуке

Наставни садржај Број 
часова

Нови законски и подзаконски акти и инспекцијски 
надзор за област средстава за заштиту биља 1

Тенденције у развоју принципа интегралне заштите 
биља 1

Начин узимања и слања узорака биља и биљног ма-
теријала овлашћеној лабораторији на детерминацију 
штетних организама

2

Праћење и прогноза појаве штетних организама и 
анализа појаве кључних (главних) штетних организа-
ма у актуелном протеклом периоду

4

Актуелни карантински и инвазивни организми, по-
себно значајни за подручје Босне и Херцеговине и 
земљама у окружењу

3

Новосинтетисана средства за заштиту биља 3
Савремене тенденције у примјени и дозирању сред-
става за заштиту биља 2

Развој резистентности код штетних организама на 
средства за заштиту биља 2

Савремене тенденције у развоју машина за заштиту 
биља 2

УКУПНО: 20

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
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премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИСТРИЦА ГОРЊА, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бистрица Горња, град Бања Лука, и то 
за катастарску парцелу број: 1665, укупне површине 25844 
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бистрица Горња, град Бања Лука, 
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
у к.о. Бистрица Горња, град Бања Лука, за катастарску пар-
целу број: 1665, уписану у посједовни лист број 212, као и 
земљишна књига за парцелу број: 507/19, уписану у зк. ул. 
бр. 511 к.о. Бистрица, и парцелу број: 513/1, уписану у зк. 
ул. бр.15 к.о. Бистрица.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-1622/15
15. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МАГЛАЈАНИ ДОЊИ, 
ОПШТИНА ЛАКТАШИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Маглајани Доњи, општина Лакташи, и 
то за катастарске парцеле бр.: 22, 23/1, 23/2, 25, 26/2 и 26/3, 
укупне површине 21828 м², основан у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности 
за дио катастарске општине Маглајани Доњи, општина 
Лакташи, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог 
рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар 
земљишта у к.о. Маглајани Доњи, општина Лакташи, за 
катастарске парцеле бр.: 22, 23/1, 23/2, 25, 26/2 и 26/3, упи-
сане у посједовни лист број 312, као и земљишна књига за 
парцеле бр.: 497/1, 490/2, 497/3, 501, 498 и 497/2, уписане у 
зк. ул. бр. 506 к.о. Маглајани.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-443/14
12. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ, 

ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Котор Варош, општина Котор Варош, и 
то за катастарску парцелу број: 1142/26, укупне површине 
435 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Котор Варош, општина Котор 
Варош, за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог 
рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар 
земљишта у к.о. Котор Варош, општина Котор Варош, за 
катастарску парцелу број: 1142/26, уписану у посједовни 
лист број 3372.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-1218/15
15. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ШИПОВО, 

ОПШТИНА ШИПОВО

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Шипово, општина Шипово, и то за 
катастарску парцелу број: 278, укупне површине 22335 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности 
за дио катастарске општине Шипово, општина Шипово, 
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар непокрет-
ности основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 34/06, 110/08 и 15/10), и то за катастарску парцелу 
број: 278, уписану у лист непокретности број: 184 к.о. 
Шипово, општина Шипово.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-1690/15
15. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МУЈЏИЋИ, 

ОПШТИНА ШИПОВО

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Мујџићи, општина Шипово, и то за ката-
старску парцелу број: 311, укупне површине 2512 м², осно-
ван у складу са Законом о премјеру и катастру Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности 
за дио катастарске општине Шипово, општина Шипово, 
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар непокрет-
ности основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 34/06, 110/08 и 15/10), и то за катастарску парцелу 
број: 311, уписану у лист непокретности број 428 к.о. 
Мујџићи, општина Шипово.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе опи-
сане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 21.04/951-1800/15
12. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРУША, 

ГРАД ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Козаруша, град Приједор, и то за катастар-
ске парцеле бр.: 3866/1 и 3867/1, укупне површине 6133 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Козаруша, град Приједор, за ката-
старске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се 
ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. Ко-
заруша, град Приједор, за катастарске парцеле бр.: 3866/1 и 
3867/1, уписане у посједовни лист број 2577 к.о. Козаруша, 
град Приједор.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-1818/15
12. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРУША, 

ГРАД ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Козаруша, град Приједор, и то за ката-

старске парцеле бр.: 3866/2, 3866/6, 3866/7, 3866/8, 3867/2, 
3870/7 и 3870/8, укупне површине 6936 м², основан у скла-
ду са Законом о премјеру и катастру Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Козаруша, град Приједор, за ката-
старске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се 
ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. Ко-
заруша, град Приједор, за катастарске парцеле бр.: 3866/2, 
3866/6, 3866/7, 3866/8, 3867/2, 3870/7 и 3870/8, уписане у 
посједовни лист број 2506 к.о. Козаруша, град Приједор.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-1819/15
12. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 1, 

ГРАД БИЈЕЉИНА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бијељина 1, град Бијељина, и то за ката-
старску парцелу број: 5028, укупне површине 260 м², осно-
ван у складу са Законом о премјеру и катастру Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности 
за дио катастарске општине Бијељина 1, град Бијељина, 
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
у к.о. Бијељина 1, град Бијељина, за катастарску парцелу 
број 5028, уписану у посједовни лист број 4295, као и зе-
мљишна књига за парцелу број 28/190, уписану у зк. ул. бр. 
7451 к.о. Бијељина.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-25/14
16. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 1, 

ГРАД БИЈЕЉИНА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Бијељина 1, град Бијељина, и то за 
катастарску парцелу број: 5372, укупне површине 1013 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бијељина 1, град Бијељина, за ка-
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тастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Бијељина 1, град Бијељина, за катастарску парцелу број: 
5372, уписану у посједовни лист број 4994, као и земљи-
шна књига за парцелу број: 23/382, уписану у зк. ул. бр. 
2763 к.о. Бијељина.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-30/14
16. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

Привредна комора Републике Српске
На основу чланa 40. Закона о Привредној комори Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
65/08) и члана 121. Статута Привредне коморе Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/08 
и 117/12), Скупштина Привредне коморе Републике Срп-
ске, на сједници одржаној 17.2.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБРАЧУНА, ВИСИНИ ГОДИШЊЕ 

ЧЛАНАРИНЕ, РОКОВИМА И НАЧИНУ УПЛАТЕ

Члан 1.
Привредна комора Републике Српске и подручне при-

вредне коморе Бања Лука, Бијељина, Добој, Требиње и 
Источно Сарајево финансираће се у 2016. години из сље-
дећих извора:

- чланарине коју обавезно плаћају чланови Коморе 
зависно од њихове економске снаге, у висини и на начин 
утврђен овом одлуком,

- накнада за обављање пословних услуга и
- других извора.

Члан 2.
Чланарина коју уплаћују чланови Коморе из члана 3. 

став 1. Закона о Привредној комори Републике Српске 
утврђује се зависно од укупног прихода исказаног у Билан-
су успјеха зa 2015. годину, и то:

A) 0,03% на остварени укупан приход већи од 600.000 
КМ до 100.000.000 КМ, с тим да на годишњем нивоу не 
може бити већа од 20.000 КМ,

Б) 0,02% на укупан приход већи од 100.000.000 КМ, с 
тим да на мјесечном нивоу не може бити већа од 7.500 КМ.

Чланови Коморе који су остварили укупан приход у 
2015. години од 360.000 КМ до 600.000 КМ плаћају члана-
рину 15 КМ мјесечно.

Чланови Коморе који су остварили укупан приход у 
2015. години мањи од 360.000 КМ плаћају чланарину по 
стопи од 0,05%.

Члан 3.
Чланови Коморе основани и уписани у судски регистар 

у 2015. и 2016. години ослобођени су плаћања чланарине.

Члан 4.
До објављивања званичних података о пословању при-

вредних субјекта Републике Српске за 2015. годину износ 
мјесечне чланарине чланицама Коморе фактурисаће се 

аконтативно на нивоу чланарине из прошле године, а на 
основу објављених података утврдиће се коначни износи 
чланарине.

Члан 5.
Чланови Коморе који до краја другог квартала 2016. 

године уплате укупан износ годишње чланарине за 2016. 
годину остварују право на попуст у износу од 10%.

Члан 6.
Чланови Коморе из члана 3. став 2. Закона о Привред-

ној комори Републике Српске плаћају чланарину паушал-
но. Висину чланарине утврђује Управни одбор Коморе, уз 
доношење одлуке о пријему у чланство, у складу са чланом 
3. став 4. Статута Коморе.

Члан 7.
Са привредним субјектимa који имају одређених еко-

номских потешкоћа у пословању, односно који послују на 
територији Републике Српске као дио правног лица (фи-
лијале и сл.) Управни одбор Коморе или од њега овлашћено 
лице може закључити уговор којим ће се утврдити начин и 
висина плаћања чланарине.

Члан 8.
Чланарину утврђену чланом 2. став 1. под А) и Б) чла-

нови Коморе дужни су уплаћивати мјесечно на основу 
обрачуна чланарине који се доставља најкасније до 20. у 
мјесецу за текући мјесец.

Чланарину утврђену чланом 2. ст. 2. и 3. чланови Ко-
море дужни су уплаћивати на основу обрачуна чланарине, 
који се доставља до 20. јуна, односно 20. новембра.

Члан 9.
Чланарина Коморе је јединствена и плаћа се на жиро 

рачуне подручних привредних комора.
Средства од чланарине на рачунима подручних при-

вредних комора аутоматски се празне у корист рачуна 
Привредне коморе Републике Српске у износу утврђеном 
Одлуком о међусобним правима и обавезама Привредне 
коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Члан 10.
Контрола уплате чланарине врши се приликом предаје 

годишњег обрачуна, уз који се обавезно предаје доказ о 
плаћеној чланарини (вирман или овјерен ИОС).

Члан 11.
Саставни дио ове одлуке су обрасци обрачуна годишње 

и мјесечне чланарине - члПК 1, односно полугодишње чла-
нарине - члПК 2, који се достављају чланицама и предста-
вљају основ за плаћање чланарине.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”, a при-
мјењиваће се од 1.3.2016. године.

Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима 
и начину уплате, број: 01-96-4/15, од 17. фебруара 2015. го-
дине (“Службени гласник Републике Српске”, број 14/15).

Број: 01-185-4/16 Предсједник
17. фебруара 2016. године Скупштине,
Бања Лука Анђелко Шобот, с.р.

ПРИЛОГ ОДЛУКЕ
ОБРАЗАЦ: члПК 1 

Пословни субјект: 

Адреса:
ЈИБ:
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О Б РАЧУН
чланарине ПКРС за 2016. годину   

(од 1.1.2016. године до 31.12.2016.)

Основ обрачуна Годишња чланарина Мјесечна уплата
Остварен укупни приход у 2015. години:

а) већи од 600.000 до 100 милиона КМ
КМ __________________ x 0,03%

б) већи од 100 милиона КМ
КМ __________________ x 0,02%

______________ КМ (:12)___________ КМ

Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Бања Лука,
жиро рачун: 562-099-00000798-40 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука

Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Бијељина,
жиро рачун: 555-001-00012001-50 Нова банка а.д. Бања Лука, Филијала Бијељина

Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Добој,
жиро рачун: 555-008-01484623-94 Нова банка АД Бања Лука, Филијала Добој

Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Требиње,
жиро рачун: 562-008-00002317-39 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Филијала Требиње

Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Источно Сарајево,
жиро рачун: 555-002-00003673-56 Нова банка а.д. Бања Лука, Филијала Источно Сарајево

   Руководилац рачуноводства:                                                                                                                                               Директор:
___________________________                                                                                                                                 _____________________

Телефон: ___________________
Факс: ___________________

ПРИЛОГ ОДЛУКЕ
ОБРАЗАЦ: члПК 2

Пословни субјект: 

Адреса:
ЈИБ:

О Б РАЧУН
чланарине ПКРС за 2016. годину

(од 1.1.2016. године до 31.12.2016.)

Основ обрачуна Годишња чланарина Полугодишња уплата

Остварен укупни приход у 2015. години:

а) од 360.000 КМ до 600.000 КМ
КМ 180 (фиксно)

б) мањи од 360.000 КМ
КМ___________x 0,05%

______________ КМ (:2) ___________ КМ

Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Бања Лука,
жиро рачун: 562-099-00000798-40 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука

Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Бијељина,
жиро рачун: 555-001-00012001-50 Нова банка а.д. Бања Лука, Филијала Бијељина

Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Добој,
жиро рачун: 555-008-01484623-94 Нова банка АД Бања Лука, Филијала Добој

Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Требиње,
жиро рачун: 562-008-00002317-39 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Филијала Требиње
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Обрачун рађен за: Подручна привредна комора Источно Сарајево,
жиро рачун: 555-002-00003673-56 Нова банка а.д. Бања Лука, Филијала Источно Сарајево

   Руководилац рачуноводства:                                                                                                                                               Директор:
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Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предме-

ту број АП 2829/15, рјешавајући апелацију Републике Српске, на 
основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став 
(2) тачка б. и члана 59 ст. (1) и (2) Правила Уставног суда Босне 
и Херцеговине – Пречишћени текст (“Службени гласник Босне и 
Херцеговине” број 94/14), у саставу:

- Мирсад Ћеман, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Златко М. Кнежевић, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија и
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 3. фебруара 2016. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усваја се апелација Републике Српске.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3е) 

Устава Босне и Херцеговине.
Укида се Пресуда Врховног суда Федерације Босне и Херцего-

вине број 51 0 П 015999 13 Рев од 9. априла 2015. године.
Предмет се враћа Врховном суду Федерације Босне и Херце-

говине који је дужан да по хитном поступку донесе нову одлуку, у 
складу с чланом II/3е) Устава Босне и Херцеговине.

Налаже се Врховном суду Федерације Босне и Херцеговине да, 
у складу с чланом 72 став (5) Правила Уставног суда, у року од 
три мјесеца од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни 
суд Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења 
ове одлуке.

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

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Република Српска (у даљњем тексту: апеланткиња), коју за-

ступа Правобранилаштво Републике Српске, сједиште замјеника 
у Бањалуци, поднијела је 5. јуна 2015. године апелацију Устав-
ном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд) 
против Пресуде Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљњем тексту: Врховни суд) број 51 0 П 015999 13 Рев од 9. 
априла 2015. године, Пресуде Кантоналног суда у Новом Травнику 
(у даљњем тексту: Кантонални суд) број 51 0 П 015999 12 Гж од 
22. марта 2013. године и Пресуде Општинског суда у Травнику (у 
даљњем тексту: Општински суд) број 51 0 П 015999 08 П од 20. 
јула 2012. године.

II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Врховног 

суда, Кантоналног суда, Општинског суда и Муниба Сејмановића 
(у даљњем тексту: тужилац) затражено је 15. децембра 2015. годи-
не да доставе одговоре на апелацију.

3. Врховни суд је доставио одговор на апелацију 17. децем-
бра 2015. године, Кантонални и Општински суд 30. и 31. децембра 
2015. године, а тужилац, посредством пуномоћника адвоката Бери-
не Крњић из Травника, 6. јануара 2016. године.

III - Чињенично стање
4. Чињенице предмета које произлазе из апеланткињиних на-

вода и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају 
на сљедећи начин.

5. Пресудом Општинског суда број 51 0 П 015999 08 П од 20. 
јула 2012. године, која је потврђена пресудом Кантоналног суда, 
апеланткиња је обавезана да тужиоцу на име укупне нематеријал-

не штете за душевне болове због повреде угледа и части, слободе 
и права личности, на име претрпљеног страха и физичких болова 
за вријеме неоснованог лишења слободе у периоду од 20. апри-
ла 1992. године до 6. октобра 1994. године у трајању од 894 дана 
исплати износ од 178.800,00 КМ са законском затезном каматом 
од дана подношења тужбе 7. новембра 2008. године па до коначне 
исплате, уз трошкове парничног поступка. Одбијен је дио тужбе-
ног захтјева који се односио на накнаду материјалне штете.

6. У образложењу пресуде наведено је да је тужилац тужбу за 
накнаду штете заснивао на тврдњама да је након избијања ратних 
дејстава 20. априла 1992. године лишен слободе и спроведен у 
КПД Фоча гдје је задржан све до 20. октобра 1994. године, да је за 
вријеме боравка у логору био изложен тешком физичком злоста-
вљању, да су му у логору наносили тешке повреде, да је више пута 
премлаћиван и да је због тога задобијао многобројне повреде, да 
као логораш и цивилна жртва рата нема никаква примања, да му је 
због тешког физичког и психичког стања животна активност знат-
но умањења, а способност за рад потпуно изгубљена. Такође је на-
поменуто да тужиочево потраживање према апеланткињи проис-
тиче из кривичног дјела злочин против човјечности, које не заста-
ријева, а стога ни право да у смислу члана 377 Закона о облигацио-
ним односима (у даљњем тексту: ЗОО) захтијева накнаду штете. 
С тим у вези, у тужби је наведено да је против оптужених Митра 
Рашевића и Саве Тодоровића, припадника Војске Републике Срп-
ске у својству командира страже и замјеника управника КПД Фоча, 
донесена првостепена и другостепена пресуда Суда БиХ којима су 
проглашени кривим за кривично дјело злочин против човјечности 
почињено у логору Фоча у ком је тужилац био заробљен заједно 
са 700 заробљеника несрпске националности, те су достављене 
пресуде Суда БиХ бр. X-Кр/06/275 од 28. фебруара 2008. године и 
X-Крж-06/275 од 6. новембра 2008. године.

7. Апеланткиња је у одговору на тужбу истакла приговор за-
старе потраживања указујући на то да је тужба поднесена 7. но-
вембра 2008. године, што је ван рокова (субјективног и објекти-
вног) прописаних у одредби члана 376 ст. 1 и 2 ЗОО-а. Такође је у 
поднеску којим је допуњен одговор на тужбу од 10. фебруара 2010. 
године истакнут приговор мјесне ненадлежности суда уз позив на 
одредбу члана 30 Закона о парничном поступку (у даљњем тексту: 
ЗПП). Припремно рочиште одржано је 4. марта 2010. године, а у 
доказном поступку изведени су докази увидом у материјалну до-
кументацију, између осталог, пресуде Суда БиХ бр. X-Кр/06/275 
од 28. фебруара 2008. године и X-Крж-06/275 од 6. новембра 2008. 
године, потврду Црвеног крста, потврду Државне комисије за ра-
змјену ратних заробљеника и увјерење Савеза логораша. На окол-
ност висине нематеријалне штете спроведен је доказ вјештачења 
из медицинске струке. На основу материјалних доказа (потврда и 
увјерења) Општински суд је, како је наведено у образложењу, не-
сумњиво утврдио да је тужилац био заточен у логору КПД Фоча 
у периоду од 20. априла 1992. године до 6. октобра 1994. године, 
укупно 894 дана, да је цивилна жртва рата и да није остварио нак-
наду по том основу. На основу приложене медицинске докумен-
тације и спроведеног медицинског вјештачења, Општински суд је 
утврдио да се тужилац након пуштања из логора Фоча рехабили-
товао у кућним условима и да су на психичком плану евидентни 
елементи посттрауматског стресног поремећаја.

8. У погледу истакнутог приговора мјесне ненадлежности 
суда, Општински суд је, прије свега, навео садржај одредбе члана 
30 ЗПП из ког произлази да је за одлучивање у конкретној прав-
ној ствари опште мјесно надлежан Основни суд у Бањалуци, а да 
се у конкретном случају предметни спор односи на вануговорну 
одговорност за штету, за чије је суђење, осим суда опште мјесне 
надлежности, надлежан и суд на чијем подручју је штетна радња 
почињена или суд на чијем је подручју штетна посљедица насту-
пила, те да постоји могућност избериве мјесне надлежности (члан 
32 ЗППФБиХ). С обзиром на наведено, те имајући у виду да је 
тужилац доказао да је штета чију накнаду потражује предметном 
тужбом настала због тешке тјелесне повреде, закључено је да је ту-
жилац имао право избора да тужбу за накнаду штете поднесе мје-
сно надлежном суду на подручју свог пребивалишта, из чега про-
излази да је приговор мјесне ненадлежности суда неоснован. Осим 
тога, у образложењу пресуде наглашено је да се суд према одредби 
члана 19 став 1 ЗПП може прогласити мјесно ненадлежним ако је 
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приговор поднесен најкасније у одговору на тужбу, што значи да је 
истицање тог приговора временски ограничено. У конкретном слу-
чају апеланткиња је одговор на тужбу доставила 14. априла 2009. 
године и у њему није истакла приговор мјесне ненадлежности, већ 
је то учињено 10. фебруара 2010. године кад је већ било заказано 
припремно рочиште, што значи да је апеланткиња закаснила да 
поднесе наведени приговор.

9. На основу спроведених доказа утврђено је да је тужилац 894 
дана провео у заробљеништву у КПД Фоча на подручју Републике 
Српске (од 20. априла 1992. године до 6. октобра 1994. године), да 
је за вријеме заточеништва психички и физички малтретиран, да 
су Митар Рашевић и Саво Тодоровић у својству командира стра-
же и замјеника управника КПД Фоча Пресудом Суда БиХ број 
X-КР/06/275 од 28. фебруара 2008. године проглашени кривим за 
кривично дјело злочин против човјечности из члана 172 став 1 КЗ-
БиХ због учешћа у удруженом злочиначком подухвату чији је циљ 
био заточење несрпских цивила из Фоче у нехуманим условима 
у КПД Фоча који је имао обиљежје логора, да су учествовали у 
одржавању система кажњавања и злостављања заточеника, међу 
којима је и тужилац иницијала С. М. С обзиром на то да из спрове-
дених доказа произлази да је тужилац у наведеном логору провео 
око 2,5 године заједно са 700 заточеника, те да се кривична осуда 
против Рашевића и Тодоровића може довести у везу с тужиоцем 
на начин да је и у односу на њега почињено кривично дјело зло-
чин против човјечности за које, према члану 19 КЗБиХ, кривично 
гоњење не застаријева, то ни у смислу члана 377 ЗОО-а не заста-
ријева потраживање накнаде штете почињене таквим кривичним 
дјелом, па је апеланткињин истакнути приговор застаре потра-
живања оцијењен неоснованим. Стога, тужиоцу припада право 
на накнаду нематеријалне и материјалне штете за незаконито ха-
пшење у смислу члана 5 Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода (у даљњем тексту: Европска конвенција) 
и члана 200 ЗОО-а.

10. Општински суд је у образложењу пресуде нагласио да пре-
ма утврђењима из цитираних пресуда Суда БиХ произлази да су 
наведена злодјела починили припадници војске, полиције и пара-
војних формација Републике Српске на чијој се територији нала-
зио логор КПД Фоча, у смислу члана 180 ЗОО-а, да је апеланткиња 
као ентитет одговорна за заробљавања и незаконито хапшење од-
носно лишење слободе, наношење психичких и физичких повреда 
тужиоцу, па је оцијењено да је тужбени захтјев основан, а апелант-
киња пасивно легитимисана у конкретном спору за накнаду ште-
те. Оцјењујући све спроведене доказе појединачно и у међусобној 
вези, имајући у виду, између осталог, налаз и мишљење вјештака 
медицинске струке који је прихваћен као стручан и објективан, 
Општински суд је закључио да тужиоцу, према судској пракси, 
припада право на накнаду нематеријалне штете у виду новчане са-
тисфакције у износу од по 200,00 КМ по једном дану заточења у 
јединственом износу по свим видовима штете (јединствене штете) 
која обухвата све штетне посљедице везане за личност оштећеног 
проистекле усљед неоснованог лишења слободе. С обзиром на то 
да је тужилац у заточеништву провео 894 дана, Општински суд је 
закључио да му припада право на накнаду нематеријалне штете 
у износу од 178.800,00 КМ. Тај износ, како је даље образложено, 
представља примјерену, правичну и адекватну накнаду, те је сход-
но одредбама чл. 172, 180 и 200 став 1 ЗОО-а тужбени захтјев дје-
лимично усвојен у досуђеном износу, док је преостали дио одбијен 
као неоснован.

11. Кантонални суд је Пресудом број 51 0 П 015999 12 Гж од 
22. марта 2013. године одбио апеланткињину жалбу и потврдио пр-
востепену пресуду. Након што је пресуду испитао у дијелу у ком 
се жалбом оспорава, у границама разлога из жалбе и по службеној 
дужности, Кантонални суд је оцијенио да из садржаја жалбе про-
излази да апеланткиња устрајава на истовјетним приговорима које 
је истицала у току првостепеног поступка, сматрајући да првосте-
пени суд за те приговоре у образложењу пресуде није навео ваљане 
разлоге. С тим у вези, Кантонални суд је мишљења да је неоснован 
поновни приговор мјесне ненадлежности Општинског суда који 
је у оспореној пресуди правилно ријешен. Од одлучног је значаја 
у том смислу чињеница да апеланткиња наведени приговор није 
истакла најкасније у одговору на тужбу, како је прописано у одред-
би члана 19 став 1 ЗПП, а тај пропуст није могла да отклони исти-
цањем приговора у поднеску који је означен као допуна одговора, 
будући да је првостепеном суду достављен након истека законског 
рока од 30 дана. Што се тиче неоснованости приговора недостатка 
активне легитимације, Кантонални суд је навео да је првостепена 
пресуда и тај приговор оцијенила правилно, јер тужиочева актив-
на легитимација произлази из материјалних доказа међу којима 
је, између осталог, потврда Државне комисије за размјену ратних 
заробљеника број 05-54-Р/95 од 22. маја 1995. године и увјерење 
Савеза логораша БиХ број 3188/2003 од 2. септембра 2003. године, 
којима се тужиоцу признаје статус логораша. Осим тога, Савез ло-
гораша БиХ има својство правног лица и своје опште акте којима 
је прописана процедура утврђивања и признања статуса логораша 
свим лицима која су била затворена у концентрационим логори-

ма у периоду од 18. септембра 1991. године до 30. априла 1996. 
године. С обзиром на то, увјерење Савеза логораша које је издато 
у посебно спроведеном поступку представља ваљану и подобну 
исправу којом је тужилац доказао статус логораша.

12. У погледу неоснованости приговора застарјелости потра-
живања, који је, према оцјени Кантоналног суда, првостепени 
суд такође правилно ријешио позивајући се на одредбу члана 377 
ЗОО-а, наведено је да се дужи застарни рок примјењује у случају 
постојања правоснажне осуђујуће пресуде кривичног суда којом је 
утврђено постојање кривичног дјела и одговорности починилаца 
кривичног дјела. У конкретном случају, како је даље образложено, 
првостепени суд се позвао на правоснажну пресуду кривичног суда 
БиХ којом су Митар Рашевић и Саво Тодоровић осуђени за кри-
вично дјело злочин против човјечности и међународног права, и то 
као одговорна лица – један у својству управника, а други у својству 
командира страже логора Фоча, и то због нечовјечног поступања 
према заточеницима који су се налазили у логору. Како се ради о 
кривичном дјелу из групе кривичних дјела против човјечности и 
међународног права, те с обзиром на то да према члану 100 пре-
узетог Кривичног закона застарјелост кривичног гоњења за пред-
метна кривична дјела не може наступити, то не може наступити ни 
застара потраживања накнаде штете која је проистекла извршењем 
тих кривичних дјела. Према оцјени Кантоналног суда, неосновани 
су и приговори којима се доводи у питање правилност утврђене 
нематеријалне штете и висина те штете која је тужиоцу оспоре-
ном пресудом досуђена у износу од 178.800,00 КМ, дакле у једном 
износу према критеријуму 200,00 КМ за један дан заточеништва у 
логору који се према пракси суда односи само на душевне патње 
због повреде угледа и части, слободе и права личности усљед не-
основаног лишења слободе и заточења у логору. Имајући у виду 
све околности под којима се десио штетни догађај, Кантонални суд 
је оцијенио да је накнада нематеријалне штете која је досуђена ту-
жиоцу одмјерена у свему у складу с одредбом члана 200 ЗОО-а и 
да представља адекватну новчану сатисфакцију. Такође је правил-
ним оцијењен став из првостепене пресуде према ком је тужиоцу 
законска затезна камата на нематеријалну штету досуђена од дана 
подношења тужбе, а не од дана пресуђења, јер је одредбом члана 
186 ЗОО-а прописано да се обавеза накнаде штете сматра доспје-
лом од тренутка настанка штете. Како том одредбом, а ни одредбом 
члана 227 ЗОО-а, није издвојено доспијеће нематеријалне штете, 
то је, према мишљењу Кантоналног суда, затезна камата на пра-
вичну новчану накнаду тужиоцу правилно досуђена од дана под-
ношења тужбе према тужиочевом опредијељеном захтјеву.

13. Пресудом Врховног суда број 51 0 П 015999 13 Рев од 9. 
априла 2015. године апеланткињина ревизија је дјелимично усво-
јена и обје нижестепене пресуде преиначене у погледу накнаде не-
материјалне штете тако да је апеланткињи наложено да тужиоцу за 
претрпљене душевне болове због повреде угледа, части, слободе и 
права личности исплати износ од 89.400,00 КМ, за претрпљене фи-
зичке болове износ од 2.100,00 КМ и за претрпљени страх 2.800,00 
КМ или укупно 94.300,00 КМ са законском затезном каматом од 
7. новембра 2008. године као дана подношења тужбе до коначне 
исплате. У преосталом дијелу ревизија је одбијена.

14. Испитујући оспорену пресуду у границама разлога наве-
дених у ревизији и по службеној дужности у смислу одредбе чла-
на 241 ЗПП, Врховни суд је нагласио да се суштина ревизионих 
приговора своди на понављање жалбених приговора о учињеним 
повредама одредаба парничног поступка, недостатку активне ле-
гитимације, застарјелости потраживања, почетку тока законске 
затезне камате и досуђеној висини нематеријалне штете. У погле-
ду приговора који се тичу повреда одредаба парничног поступка 
којим је апеланткиња указала на налаз и мишљење вјештака меди-
цинске струке као паушалан и неоснован, Врховни суд је оцијенио 
да је такав приговор неоснован. С тим у вези је јасно наведено да 
је у конкретном предмету вјештак неуропсихијатар спровео вјеш-
тачење, да је вјештак затим дао и свој исказ на главној расправи 
и одговорио на све изнесене приговоре. Ревизиони приговори у 
том смислу заправо су чињенични приговори којима апеланткиња 
износи своју оцјену спроведених доказа и износи другачије чиње-
нично правне закључке, који нису могли ни бити узети у разматра-
ње јер се према одредби члана 240 став 2 ЗПП ревизија не може 
изјавити због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања. 
Што се тиче ревизионог приговора којим је указано на недостатак 
тужиочеве активне легитимације за подношење тужбе, Врховни 
суд је оцијенио да је другостепени суд правилно примијенио ма-
теријално право. Наиме, поновно су наведени материјални докази 
из којих произлази тужиочева активна легитимација, која ни наво-
дима ревизије није доведена у питање. У погледу неоснованости 
погрешне примјене материјалног права тврдњом да се кривично-
правна одговорност службених лица (Рашевића и Тодоровића) не 
може везати за апеланткињу и да се у том случају рок застарје-
лости захтјева за накнаду штете рачуна у роковима који су про-
писани одредбом члана 376 ЗОО-а, Врховни суд је истакао да је 
апеланткиња установљена 14. децембра 1995. године Дејтонским 
споразумом као један од два ентитета у БиХ. Затим је наведено да, 
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осим тога, из садржаја одредбе члана 17 Устава Републике Српске 
произлази апеланткињина одговорност за штету коју њен орган 
проузрокује у вршењу или у вези с вршењем својих функција, а 
иста одговорност произлази и из одредбе члана 172 став 1 ЗОО-а.

15. С обзиром на околности конкретног случаја, Врховни суд је 
оцијенио да је апеланткиња преузела одговорност да се службена 
лица у КПД Фоча с обиљежјем логора према заточеним лицима 
понашају на начин који подразумијева поштовање највећих људ-
ских вриједности. Међутим, Врховни суд сматра да је апеланткиња 
одговорна за поступање службених лица када они не поступају на 
прописани начин (редовно поступање у околностима вођења рата) 
и за које поступање су у конкретном случају и кривично одговор-
ни. Такво поступање, према правном ставу Врховног суда, апе-
ланткињи даје својство одговорног лица у смислу одредбе члана 
377 став 1 ЗОО-а, због чега је оцијењено да тужиочев захтјев за 
накнаду штете није застарио. Затим је наведен садржај одредбе 
члана 377 став 1 ЗОО-а према којој се одговорним лицем не сма-
тра само учинилац кривичног дјела већ и оно лице које одговара 
за штету која је кривичним дјелом учињена, мада сам није учи-
нилац тог дјела. У том смислу је напоменуто да је судска прак-
са у БиХ (прије и послије рата), као и судска пракса у окружењу, 
становишта да се посебни застарни рок примјењује не само када 
се накнада штете захтијева од учиниоца кривичног дјела већ и од 
одговорног лица, нпр., државе, ентитета, послодавца као правног 
лица итд. Осим тога, наведено је да је у законској одредби члана 
377 ЗОО-а законодавац употријебио ријечи “одговорно лице” а не 
“учинилац кривичног дјела” па је примјена посебног рока заста-
ре из члана 377 ЗОО-а оправдана како према учиниоцу кривичног 
дјела тако и према лицу које одговара за штету која је кривичним 
дјелом учињена. С тим у вези је указано на то да застаријевање зах-
тјева за накнаду штете проузроковане кривичним дјелом почиње 
тећи од дана када је кривично дјело учињено, као што предвиђају 
кривични прописи, а не од дана када је оштећени дознао за ште-
ту и за лице које је штету причинило. У погледу застаре потра-
живања накнаде штете узроковане кривичним дјелом примјењују 
се правила из одредбе члана 377 ЗОО-а само у случајевима када 
је правоснажном осуђујућом пресудом кривичног суда утврђено 
постојање кривичног дјела и кривичне одговорности учиниоца, а 
суд је у парници везан таквом пресудом у смислу одредбе члана 12 
став 3 ЗПП. С обзиром на то да су Рашевић и Тодоровић у својству 
командира стражара и замјеника управника КПД Фоча правосна-
жно осуђени због кривичног дјела злочин против човјечности из 
члана 172 став 1 КЗБиХ, а да према члану 19 КЗБиХ у релевант-
ном дијелу кривично гоњење не застаријева за наведено кривично 
дјело, правилан је, према мишљењу Врховног суда, став изражен 
у другостепеној пресуди да захтјев за накнаду штете у конкретној 
парници није застарио.

16. Што се тиче досуђене висине нематеријалне штете, Врхов-
ни суд је оцијенио да је апеланткињина ревизија у том дијелу дје-
лимично основана. С тим у вези је наведено да је тужилац поста-
вио захтјев за одвојене видове нематеријалне штете, да су у одред-
би члана 200 став 1 ЗОО-а таксативно набројени облици немате-
ријалне штете, да у штетну радњу коју су апеланткињина службена 
лица починила тужиоцу и која има обиљежје кривичног дјела не 
спадају и друге посљедице које је у вези с штетном радњом тужи-
лац претрпио, па је имајући у виду све критеријуме и мјерила из 
одредбе члана 200 ЗОО-а Врховни суд изнио став да тужиоцу за 
душевне болове због повреде угледа, части, слободе и права лич-
ности припада правична новчана накнада у износу од 100,00 КМ 
за сваки дан проведен у логору, дакле укупно 89.400,00 КМ (за 894 
дана), за претрпљене физичке болове 2.100,00 КМ и претрпљени 
страх 2.800,00 КМ, односно укупно 94.300,00 КМ.

17. Такође је закључено да је правилно другостепени суд при-
мијенио материјално право када је тужиоцу досудио законску за-
тезну камату на досуђени износ накнаде нематеријалне штете од 
подношења тужбе, а не од дана доношења пресуде, јер је тужилац 
у поднесеној тужби потпуно опредијелио начин и висину новчане 
накнаде као сатисфакције, па нема разлога да му од тог момента не 
теку и затезне камате. Таква одлука је, како је напоменуто, у скла-
ду са закључком Грађанског одјељења Врховног суда од 9. априла 
2003. године и судском праксом истог суда.

IV - Апелација
а) Наводи из апелације
18. Апеланткиња оповргава оспорену пресуду тврдећи да су 

јој том пресудом повријеђена права из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, као и члана 
II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз 
Европску конвенцију. Апелацијом се указује на погрешну примје-
ну процесног и материјалног права због мјесне ненадлежности 
суда и неблаговремености подношења тужбе. Осим тога, указано 
је на основ тужбеног захтјева и с тим у вези медицинску докумен-
тацију из које произлази да је тужилац након ослобађања из “на-
водног логора” медицинску помоћ затражио тек након 12 година, 
те према налазу и мишљењу вјештака успио да се рехабилитује у 

кућним условима. Апеланткиња сматра да су судови у конкретном 
случају потпуно погрешно примијенили одредбу члана 377 ЗОО-а 
која би своје упориште имала само у случају да је захтјев за накна-
ду штете истакнут према непосредном учиниоцу кривичног дјела 
и да је правоснажном судском одлуком утврђено постојање кри-
вичног дјела и кривичне одговорности. У конкретној ситуацији, 
прихватање одговорности апеланткиње као правног лица која би 
била одговорна за штету коју њен орган проузрокује трећем лицу 
у вршењу или у вези с вршењем својих функција упућује на обаве-
зну примјену одредбе из члана 376 ст. 1 и 2 ЗОО-а, рачунајући тај 
ток од укидања ратног стања 19. јуна 1996. године. Наиме, апелант-
киња погрешну примјену материјалног права образлаже протеком 
времена у ком је тужилац могао од ње да тражи остварење права 
на накнаду штете у судском поступку, и то до 19. јуна 2001. године 
(ратно стање укинуто 19. јуна 1996. године), те имајући у виду да је 
тужилац тужбу поднио 7. новембра 2008. године, након изрицања 
кривичних пресуда према одговорним лицима, произлази да је свој 
захтјев из конкретне тужбе коју је поднио 2008. године могао да 
усмјери само против учинилаца кривичног дјела, а не против ње. С 
тим у вези, апеланткиња је указала на ставове изражене у одлукама 
Уставног суда БиХ бр. АП 2911/11 и АП 2979/11.

б) Одговор на апелацију
19. Врховни суд је навео да остаје при разлозима датим у обра-

зложењу пресуде која је донесена у складу са законом и Уставом 
ФБиХ, те је предложено да се апелација одбије јер нису учињене 
повреде на које апеланткиња неосновано указује.

20. Кантонални суд је у одговору истакао да у цијелости оста-
је при правном становишту из своје пресуде у којој су изнијети 
и детаљно образложени ставови поводом апеланткињине жалбе. 
Предложено је да се апелација одбије јер оспореном пресудом није 
повријеђено ни право на правично суђење, ни право на имовину, 
као ни остала права прописана Уставом БиХ.

21. Општински суд сматра да је донио исправну и закониту пре-
суду која је потврђена пресудама Кантоналног и Врховног суда, те 
да у конкретном случају нема нити је било кршења уставних права.

22. Тужилац је у свом одговору на апелацију истакао да апе-
ланткиња у апелацији указује на чињенично стање, оцјену доказа 
и погрешну примјену материјалног права и да се ти наводи не могу 
подвести под повреду права на имовину, нити је у надлежности 
Уставног суда да процјењује квалитет закључака редовних судо-
ва у том смислу. Осим тога, у апелацији није јасно наведено које 
је то апеланткињино конкретно право занемарено или погрешно 
примијењено. Стога је предложено да се апелација одбаци као очи-
гледно недозвољена или одбије као неоснована.

V - Релевантни прописи
23. У Закону о облигационим односима (“Службени лист 

СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист РБиХ” бр. 
2/92, 13/93 и 13/94, те “Службене новине ФБиХ” бр. 29/03 и 42/11) 
релевантне одредбе гласе:

Члан 154. став 1.
(1) Ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је уколи-

ко не докаже да је штета настала без његове кривице.

Члан 155.
Штета је умањење нечије имовине (обична штета) и спреча-

вање њена повећања (измакла корист), као и наношење другоме 
физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета). 

Члан 172. став 1.
Правно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује 

трећем лицу у вршењу или у вези с вршењем својих функција. 

Члан 180. ст. 1. и 4.
(1) За штету насталу смрћу, тјелесном повредом или 

оштећењем, односно уништењем имовине физичког лица усљед 
акта насиља или терора, као и приликом јавних демонстрација и 
манифестација, одговара друштвено-политичка заједница чији су 
органи по важећим прописима били дужни да спријече такву ште-
ту.

(4) То право застаријева у роковима прописаним за застарје-
лост потраживања накнаде штете.

Члан 186.
Обавеза накнаде штете сматра се доспјелом од тренутка на-

станка штете.

Члан 189.
Оштећеник има право на накнаду обичне штете, тако и на нак-

наду измакле користи.
Висина накнаде штете одређује се према цијенама у вријеме до-

ношења судске одлуке, изузев случаја кад закон наређује шта друго.
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При оцјени висине измакле користи узима се у обзир доби-
так који се могао основано очекивати према редовном току ствари 
или према посебним околностима, а чије остварење је спријечено 
штетниковом радњом или пропуштањем.

Члан 360.
1. Застарјелошћу престаје право захтијевати испуњење обавезе.
2. Застарјелост наступа кад протекне законом одређено врије-

ме у коме је повјерилац могао захтијевати испуњење обавезе.
3. Суд се не може обазирати на застарјелост ако се дужник није 

на њу позвао.

Члан 376. ст. 1. и 2.
Потраживања накнаде проузроковане штете застаријева за три 

године од када је оштећеник сазнао за штету и за лице које је штету 
починило.

У сваком случају ово потраживање застаријева за пет година 
од када је штета настала.

Члан 377.
Кад је штета проузрокована кривичним дјелом, а за кривично 

гоњење је предвиђен дужи рок застарјелости, захтјев за накнаду 
штете према одговорном лицу застаријева кад истекне вријеме 
одређено за застарјелост кривичног гоњења.

Прекид застаријевања кривичног гоњења повлачи за собом и 
прекид застаријевања захтјева за накнаду штете.

Исто важи и за застој застаријевања.
24. У Закону о парничном поступку (“Службене новине 

ФБиХ” бр. 53/03, 73/05 и 19/06) релевантне одредбе гласе:

Члан 8.
Које ће чињенице узети као доказане одлучује суд на основу 

слободне оцјене доказа. Суд ће савјесно и брижљиво оцијенити 
сваки доказ засебно и све доказе заједно.

Члан 123.
(1) Свака странка дужна је да докаже чињенице на којима 

заснива свој захтјев.
(2) Суд ће слободном оцјеном доказа утврдити чињенице на 

основу којих ће донијети одлуку.

Члан 247. став 1.
Недозвољену ревизију одбациће ревизијски суд рјешењем, 

као и неблаговремену или непотпуну ревизију, ако то, у границама 
својих овлаштења, није учинио првостепени суд.

VI - Допустивост
25. У складу с чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, 

Уставни суд има и апелациону надлежност у питањима која су 
садржана у овом Уставу, када она постану предмет спора због пре-
суде било ког суда у Босни и Херцеговини.

26. У складу с чланом 18 став (1) Правила Уставног суда, 
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре-
суде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјело-
творни правни лијекови могући према закону и ако је поднесена у 
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлу-
ку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

27. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је 
Пресуда Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број 51 0 
П 015999 13 Рев од 9. априла 2015. године, против које нема других 
дјелотворних правних лијекова могућих према закону. Затим, оспо-
рену пресуду апеланткиња је примила 21. маја 2015. године, а апела-
ција је поднесена 5. јуна 2015. године, тј. у року од 60 дана, како је 
прописано чланом 18 став (1) Правила Уставног суда. Коначно, апе-
лација испуњава и услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног 
суда јер не постоји неки формални разлог због ког апелација није 
допустива, нити је очигледно (prima facie) неоснована.

28. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Херце-
говине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног суда, Уставни суд 
је утврдио да апелација испуњава услове у погледу допустивости.

VII - Меритум
29. Апеланткиња оповргава оспорене пресуде указујући на то 

да су јој тим пресудама повријеђена права из члана II/3е) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, као и 
члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 
1 уз Европску конвенцију.

30. У вези с апеланткињиним позивањем на кршење права 
заштићених Европском конвенцијом, Уставни суд напомиње да је 
апеланткиња орган јавне власти, па сходно томе не ужива зашти-
ту права загарантованих одредбама Европске конвенције и њених 
протокола који регулишу однос јавне власти и појединаца и пру-

жају појединцима заштиту људских права и основних слобода у 
односу с јавном влашћу. Међутим, Уставни суд се позива на свој 
став установљен у Одлуци број АП 39/03 (види Уставни суд, Одлу-
ка број АП 39/03 од 27. фебруара 2004. године, објављена на www.
ustavnisud.ba), према ком свако ко је био странка у одређеном по-
ступку и ко има пресуду било ког суда за коју сматра да су му њоме 
повријеђена права може да поднесе апелацију Уставном суду. У ци-
тираној одлуци је, осим наведеног, закључено да државни органи 
и јавна власт као учесници судских поступака уживају гаранције 
права на правичан поступак и права на имовину из члана II/3е) и 
к) Устава Босне и Херцеговине. Имајући у виду наведено, Устав-
ни суд ће испитати апелацију у односу на апеланткињино уставно 
право на правично суђење и право на имовину из члана II/3е) и к) 
Устава Босне и Херцеговине.

Право на правично суђење
Члан II/3е) Устава Босне и Херцеговине гласи у релевантном 

дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска 

права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају: 
е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним 

стварима и друга права у вези с кривичним поступком.
31. Уставни суд запажа да се поступак који апеланткиња оспо-

рава, који је покренуо тужилац, односио на накнаду штете. Исто 
тако, Уставни суд запажа да је апеланткиња у оквиру тог поступка 
обавезана на накнаду штете, па стога примјена стандарда права на 
правично суђење у конкретном случају није упитна.

32. Потом, Уставни суд запажа да апелација покреће питање 
примјене материјалног права, конкретно одредбе члана 377 ЗОО-а, 
у околностима када постоји правоснажна пресуда кривичног суда 
којом су Митар Рашевић и Саво Тодоровић (у даљњем тексту: окри-
вљени) у својству командира страже и замјеника управника КПД 
Фоча проглашени кривим због кривичног дјела злочин против чо-
вјечности из члана 172 став 1 КЗБиХ, у вријеме када је и тужилац 
био заточен у КПД Фоча. Апеланткиња сматра да се рок из члана 
377 ЗОО-а у конкретном случају могао примијенити само у односу 
на окривљене као непосредне починиоце наведеног кривичног дје-
ла, док се у односу на апеланткињу као правно лице и као тужену у 
конкретном поступку могао примијенити искључиво рок из члана 
376 ст. 1 и 2 ЗОО-а. Дакле, спорно питање које је апелацијом покре-
нуто јесте питање примјене материјалног права с аспекта застарних 
рокова – општих из члана 376 ЗОО-а или продужених (тзв. привиле-
гованих или посебних) из члана 377 ЗОО-а.

33. С тим у вези, Уставни суд указује на то да се у низу својих 
одлука донесених у својој пракси, почевши од 2004. године па на-
даље, бавио питањем накнаде штете у контексту примјене рокова 
застаре имајући у виду околности сваког појединачног предмета, 
односно сагледавајући специфичне околности с аспекта питања 
која су покренута апелацијом.

34. У конкретном случају, тужилац је тужбом од 7. новембра 
2008. године, коју је поднио након окончања кривичног поступка 
против окривљених који су били припадници Војске Републике 
Српске и у периоду који је релевантан за тужиоца били у својству 
стражара и управника логора КПД Фоча, затражио накнаду не-
материјалне штете проузроковане кривичним дјелом. У погле-
ду основа тужбеног захтјева, који је с аспекта одредби о застари 
потраживања у односу на апеланткињу у конкретном случају спо-
ран, сва три редовна суда која су одлучивала о тужбеном захтјеву 
била су сагласна да је апеланткиња одговорна као правно лице, 
те да је у односу на апеланткињу оправдана примјена посебног 
рока застаре из члана 377 ЗОО-а којим је регулисано потраживање 
накнаде штете проузроковане кривичним дјелом, а то конкретно 
значи да тужиочев захтјев није застарио због постојања кривичне 
пресуде којом су починиоци кривичног дјела (окривљени) прог-
лашени кривим за кривично дјело злочин против човјечности. У 
том смислу, из јединственог става редовних судова који су доније-
ли оспорене пресуде произлази закључак да је одредба члана 377 
ЗОО-а примјењива како према учиниоцу кривичног дјела тако и 
према одговорном (трећем) лицу, у конкретном случају према апе-
ланткињи као правном лицу чија су службена лица (окривљени у 
својству стражара и управника затвора) проузроковали штету у 
вршењу службе. С друге стране, редовни судови су извели једин-
ствен закључак да у односу на апеланткињу нема мјеста примјени 
општег рока застаре из члана 376 ст. 1 и 2 ЗОО-а, те је стога задатак 
Уставног суда да испита природу тих рокова у конкретној ситуаци-
ји (чл. 376 и 377 ЗОО-а).

35. Уставни суд подсјећа на то да у предмету број АП 4128/10 
(види Уставни суд, Одлука број АП 4128/10 од 28. марта 2014. 
године, доступна на интернет-страници Уставног суда www.
ustavnisud.ba), расправљајући о природи рокова из наведених 
одредби, није нашао ништа што би указивало на то да су редовни 
судови произвољно примијенили материјално право када су, сход-
но одредби члана 376 ЗОО-а, одбили тужбени захтјев апеланата 
којим су, између осталог, тражили накнаду нематеријалне штете 
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због убиства њиховог блиског сродника током рата. Наиме, у том 
предмету редовни судови су, у вези с примјеном члана 377 ЗОО-
а, између осталог, истакли да се одредба члана 377 ЗОО-а може 
примијенити само на учиниоца кривичног дјела, а не и на треће 
лице које, иначе, одговара за штету умјесто фактичког учиниоца 
кривичног дјела, па се, стога, на то треће лице могу примијенити 
само одредбе члана 376 ЗОО-а (у том предмету као тужена је та-
кође означена апеланткиња-Република Српска). Осим тога, Устав-
ни суд је у цитираној одлуци приликом одлучења имао у виду и 
праксу Европског суда за људска права (у даљњем тексту: Европ-
ски суд) према чијем мишљењу постојање застарног рока није, per 
se, неспојиво с Конвенцијом. Наглашено је да је задатак Европског 
суда у конкретном предмету да утврди да ли су природа рока о ком 
је ријеч и/или начин на који је примијењен спојиви с Конвенцијом 
(види Врбица против Хрватске, број 32540/05, став 66, 1. април 
2010). Према мишљењу Европског суда, то нарочито значи да се 
Европски суд мора увјерити како се примјена законских рокова 
може сматрати предвидивом за подносиоце с обзиром на надлежно 
законодавство и конкретне околности предмета (види Osu против 
Италије, број 36534/97, став 35, 11. јул 2002, већ цитирани предмет 
Врбица, став 72, и Мајски против Хрватске [број 2], број 16924/08, 
став 69, 19. јул 2011). Европски суд је, такође, примијетио да члан 
377 ЗОО-а предвиђа дужи законски застарни рок за захтјеве ради 
накнаде штете кад је штета узрокована кривичним дјелом. Такође, 
Уставни суд је приликом одлучења у цитираном предмету имао у 
виду и став Европског суда из предмета Баничевић против Хрват-
ске (види Европски суд, Баничевић против Хрватске, одлука од 2. 
октобра 2012. године, апликација број 44252/10, ст. 31˗37) у ком је 
такође расправљено питање застарјелости потраживања за штету 
причињену кривичним дјелом у контексту права на приступ суду 
као сегменту права на правично суђење. Наиме, Европски суд је 
у цитираној одлуци, расправљајући апликацију родитеља младића 
који је смртно страдао у саобраћајној несрећи, у околностима када 
је кривични поступак против оптуженог обустављен због застаре 
кривичног гоњења, нагласио да није било ничега што би спријечи-
ло подносиоце (нити они тврде друкчије) да поднесу своју грађан-
ску тужбу за накнаду штете у општем законском застарном року 
на основу члана 376 Закона о обвезним односима Р Хрватске (који 
је идентичан оном из ЗОО-а, укључујући и члан 377 ЗОО-а), што 
би, према ставу Европског суда, грађанским судовима омогућило 
да испитају основаност захтјева подносилаца без обзира на протек 
законског застарног рока у кривичном поступку или било каквог 
другог исхода кривичног поступка.

36. Уставни суд је, такође, позивајући се на наведени став према 
ком се одредба члана 377 ЗОО-а може примијенити само на учи-
ниоца кривичног дјела, а не и на оно треће лице које, иначе, одгово-
ра за штету умјесто фактичког учиниоца кривичног дјела, те да се 
стога на то треће лице могу примијенити само одредбе члана 376 
ЗОО-а, у предмету број АП 3979/11 (види Уставни суд, Одлука број 
АП 3979/11 од 17. септембра 2014. године, доступна на интернет-
страници Уставног суда www.ustavnisud.ba) усвојио апеланткињину 
(Република Српска) апелацију, укинуо пресуду Апелационог суда 
оспорену апелацијом у том предмету и предмет вратио редовном 
суду на поновни поступак. У наведеном предмету Апелациони суд 
је у жалбеном поступку усвојио тужитељкину жалбу обавезујући 
апеланткињу, као неспорно пасивно легитимисану, у смислу одред-
бе члана 180 ЗОО-а, дакле по принципу објективне одговорности, 
да тужитељки због смрти мужа накнади нематеријалну штету. 
Апелациони суд је приликом одлучења, имајући у виду расположи-
ве доказе, дошао до закључка (супротног од оног до ког је дошао 
првостепени суд) да је штета настала таквом радњом која у себи 
садржи елементе кривичног дјела, те је, узевши у обзир околност да 
против починиоца није вођен кривични поступак, те да не постоји 
правоснажно осуђујућа пресуда донесена у кривичном поступку, на 
основу свих спроведених доказа и околности конкретног случаја, 
закључио да је штета коју је тужитељка претрпјела проузрокована 
кривичним дјелом из групе кривичних дјела против човјечности и 
међународног права за која не може наступити застарјелост кри-
вичног гоњења, па, сходно томе, не може наступити ни застарјелост 
потраживања накнаде штете. Апелациони суд се при томе позвао на 
одредбе члана 377 ЗОО-а које, према схватањима наведеног суда, 
не искључују могућност да се изузетно, као у конкретном случају, у 
парничном поступку утврђује да ли је штета настала радњама које 
садрже биће кривичног дјела.

37. Уставни суд наглашава да приликом разматрања апелације 
одлучује искључиво у околностима сваког појединачног предмета 
(op. cit., АП 4128/10, тачка 45, и АП 3979/11, тачка 35), те у сваком 
предмету сагледава специфичне околности конкретног случаја с 
аспекта питања која се апелацијом покрећу. Уставни суд, такође, 
подсјећа на то да је приликом разматрања апелације и одлучења 
везан за своју праксу, али да се усвојени став у неком предмету 
може примијенити у цијелости или дјелимично и на други предмет 
тек након што упоредном анализом предмета дође до неспорног 
закључка да се ради о истим, односно готово истим чињеничним 
и правним околностима, што оправдава аналогну примјену усвоје-
ног става и на други предмет.

38. Уставни суд понавља да је спорно питање које се поставља 
конкретном апелацијом произвољна примјена члана 377 ЗОО-а у 
односу на апеланткињу, у ситуацији у којој постоји правоснажна 
пресуда кривичног суда против окривљених као непосредних извр-
шилаца кривичног дјела који тужбом нису обухваћени као пасивно 
легитимисани, већ искључиво апеланткиња по принципу објектив-
не одговорности. Уставни суд уочава да се специфичне околности 
конкретног предмета тичу тужиочевог статуса у вријеме рата и 
постојања правоснажне пресуде Суда БиХ број X-КРЖ-06/275 од 
6. новембра 2008. године којом су окривљени као непосредни по-
чиниоци кривичног дјела злочин против човјечности проглашени 
кривим, а тужиочевом тужбом нису обухваћени као пасивно ле-
гитимисани, већ искључиво апеланткиња по принципу објективне 
одговорности и да према јединственом ставу редовних судова у 
односу на апеланткињу нема мјеста примјени општег рока застаре 
из члана 376 ст. 1 и 2 ЗОО-а.

39. Узимајући у обзир све, а посебно специфичне околности 
конкретног случаја у контексту спорних питања која је истакнула 
апеланткиња, Уставни суд сматра да се став из цитираних одлу-
ка АП 4198/10 и АП 3979/11 може у цијелости примијенити и на 
конкретан предмет, те се умјесто посебног образложења ове одлу-
ке позива на образложење из цитираних одлука бр. АП 4128/10 и 
АП 3979/11. Наиме, подржавајући своју новију праксу и праксу 
Европског суда усвојену у предметима који су покретали слично 
чињенично и правно питање с аспекта примјене материјалног пра-
ва, конкретно одредаба чл. 376 и 377 ЗОО-а, Уставни суд сматра 
да су редовни судови у околностима конкретног случаја у односу 
на апеланткињу произвољно примијенили одредбу члана 377 ЗОО-
а када су одбили као неоснован апеланткињин приговор застаре 
потраживања, јер се наведена одредба може примијенити само на 
учиниоца кривичног дјела, а не и на оно треће лице које, иначе, 
одговара за штету умјесто фактичког учиниоца кривичног дјела. 
Стога се на то треће лице могу примијенити само одредбе члана 
376 ЗОО-а.

40. Стога, Уставни суд сматра да је у конкретном случају 
прекршено апеланткињино право на правично суђење из члана 
II/3е) Устава Босне и Херцеговине.

Остали наводи
41. С обзиром на то да је Уставни суд у претходним тачкама 

ове одлуке већ утврдио да је оспореном пресудом прекршено пра-
во на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине, 
Уставни суд сматра да није потребно посебно разматрати и апе-
ланткињине наводе о кршењу права на имовину из члана II/3к) 
Устава Босне и Херцеговине.

VIII - Закључак
42. Уставни суд закључује да постоји кршење права на пра-

вично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине када су 
редовни судови произвољном примјеном члана 377 ЗОО-а одбили 
апеланткињин приговор застаре потраживања накнаде немате-
ријалне штете.

43. На основу члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) Прави-
ла Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове 
одлуке.

44. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједник
 Уставног суда БиХ,
 Мирсад Ћеман, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предме-
ту број АП 1678/12, рјешавајући апелацију Радио-телевизије Фе-
дерације Босне и Херцеговине и Бакира Хаџиомеровића, на 
основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став 
(2) тачка б) и члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног суда Босне 
и Херцеговине - Пречишћени текст (“Службени гласник Босне и 
Херцеговине” број 94/14), у саставу:

- Мирсад Ћеман, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Златко М. Кнежевић, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија и
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 8. децембра 2015. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Одбија се као неоснована апелација Радио-телевизије Феде-
рације Босне и Херцеговине и Бакира Хаџиомеровића поднесена 
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против Пресуде Окружног суда у Бањалуци број 71 0 П 065031 11 
Гж од 6. марта 2012. године и Пресуде Основног суда у Бањалуци 
број 71 0 П 065031 09 П од 28. априла 2011. године.

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

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Радио-телевизија Федерације Босне и Херцеговине и Бакир 

Хаџиомеровић (у даљњем тексту: првоапеланткиња, другоапелант 
или апеланти), које заступа Никица Гржић, адвокат из Сарајева, 
поднијели су 8. маја 2012. године апелацију Уставном суду Босне 
и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд) против Пресуде 
Окружног суда у Бањалуци (у даљњем тексту: Окружни суд) број 
71 0 П 065031 11 Гж од 6. марта 2012. године и Пресуде Основ-
ног суда у Бањалуци (у даљњем тексту: Основни суд) број 71 0 П 
065031 09 П од 28. априла 2011. године.

II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Окружног 

суда, Основног суда и адвоката из Бањалуке Зорана Бубића, пуно-
моћника тужилаца, затражено је 12. јануара 2015. године да доста-
ве одговоре на апелацију.

3. Окружни суд је доставио одговор на апелацију 26. јануара 
2015. године, а Основни суд 30. јануара 2015. године. Тужиоци 
нису доставили одговор на апелацију.

III - Чињенично стање
4. Чињенице предмета које произлазе из навода апеланата и 

докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на сље-
дећи начин.

5. Одлучујући о тужби Александра Џомбића, Миросла-
ва Краљевића, Звонка Бајагића, Младена Поповића, Велимира 
Стојишића, Невенке Ловрен и Саве Кљештана (у даљњем тексту: 
тужиоци) против апеланата и Слободана Васковића као трећету-
женог ради накнаде штете, Основни суд је донио Пресуду број 71 
0 П 065031 09 П од 28. априла 2011. године (потврђена пресудом 
Окружног суда) којом су апеланти обавезани да тужиоцима на име 
накнаде нематеријалне штете по основу претрпљене душевне боли 
због клевете солидарно исплате новчане износе појединачно наве-
дене у изреци пресуде (од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ). Преко до-
суђеног износа који представља разлику између досуђеног и тра-
женог износа тужбени захтјев је одбијен (све прецизније наведено 
у ст. 1 и 2 оспорене пресуде). Тужбу ради накнаде нематеријалне 
штете тужиоци су заснивали на тврдњи да је првоапеланткиња 
13. априла 2009. године у политичком магазину “60 минута”, који 
је уредио и водио другоапелант, јавно објавила садржај у ком је 
сваки од тужилаца појединачно доведен у контекст онога што су 
наводно радили за вријеме рата у Власеници, што им је нанијело 
нематеријалну штету у виду душевних болова због повреде угледа 
и части.

6. Апеланти су у одговору на тужбу оспорили основ и висину 
постављеног тужбеног захтјева јер, према њиховој оцјени, у спор-
ном изражавању нема елемената клевете већ је у питању коментар 
о питањима од јавног значаја будући да су тужиоци јавне личности.

7. Основни суд је спровео доказе читањем стенограма поли-
тичке емисије “60 минута”, затим вјештачењем вјештакиње меди-
цинске струке Нере Зивлак-Радуловић од 29. марта 2011. године и 
саслушањем вјештака медицинске струке.

8. На основу читања стенограма утврђено је да је спорни при-
лог објављен 13. априла 2009. године у политичкој емисији “60 
минута” у 20.00 часова на програму Радио-телевизије Федерације 
Босне и Херцеговине (првоапеланткиња), коју је уредио и водио 
другоапелант, а коју је коментарисао трећетужени, те да су у спор-
ном прилогу сви тужиоци, и то сваки појединачно и поименично 
доведени у контекст онога што су радили. У прилогу је наведено 
сљедеће: “[...] за вријеме рата и данас у Власеници, једном од оних 
градова БиХ којим и данас, 14 година након рата, владају убице, 
ратни злочинци и окорјели криминалци и да је мрак започео 1992. 
године са СДС партијом [...], да грађани Власенице трпе невиђен 
терор од злочиначке групе окупљене око М. К. (друготужитељ) 
који је господар живота и смрти у овом граду, те је исти одавно 
требао бити у затвору због ратних злочина [...], који је за вријеме 
рата био постављен за команданта јуришног батаљона и једно од 
његових првих злодјела је рушење џамије када је поставио 500 кг 
експлозива и тиме срушио пола градића, а највећи злочин почи-
нио у логору Сушица 1992. године гдје је звјерски убијено 1617 
Бошњака док су хиљаде других мучени и злостављани. Исто тако, 
раме уз раме са М. К. (друготужитељ) је З. Б. (трећетужитељ) звани 
Дуга пушка, иначе интимус Радована Караџића, а који се прикљу-
чио СНСД-у када је напустио СДС и који је најзаслужнији што је 
М. П. (четвртотужитељ) сада начелник општине Власеница. Исто 

тако М. К. (друготужитељ) је са својим ‚зликовцима‘ Власеницу 
претворио у приватан посјед и отворено се бави сводништвом на-
мјештајући малољетнице А. Џ. (првотужитељ), министру финан-
сија, који је један од његових заштитника. Наиме, А. Џ. неријетко у 
Власеницу стиже хеликоптером и ако се која од дјевојака успроти-
ви проституисању слиједи јој прогон заједно са њеном породицом. 
М. К. Управо из тог разлога су М. К. и З. Б. несметано опљачкали 
милионе, јер је З. Б. СНСД-ов министар за капиталне пројекте у 
Власеници, у шумском газдинству ‚Бирач‘ има своје обезбјеђење 
тзв. Краљевићеви батинаши којима командује Једнооки Џек (сед-
мотужитељ) С. К. Сви који се супротставе М. К. (друготужитељ) 
који преко М. П. (четвртотужитељ) контролише општину Власе-
ница остају без посла и могућности за рад. Стварни терор влада 
и у Дому здравља у којем господари сестра М. К., докторица Н. 
Л. (шестотужитељица) чија плата износи 9.000,00 КМ, отворено 
пријети радницима, неријетко их и физички напада, а због њеног 
сулудог понашања Власеницу је напустило 10-ак специјалиста. 
Тако им практички нико ништа не може јер је све под контролом 
М. К. (друготужитеља).” Спорни прилог завршава ријечима: “Овај 
несретни градић (Власеница) у раљама је ратно-злочиначке ма-
фијашке организације која га немилосрдно сатире већ 17 година”.

9. На основу налаза и мишљења вјештакиње медицинске стру-
ке Нере Зивлак-Радуловић од 29. марта 2011. године Основни суд 
је утврдио да је основ психијатријског вјештачења процјењивање 
различитих негативних психичких, посебно емоционалних посље-
дица штетног дјеловања, те да се вјештачење обавља на основу 
прегледа лица, при чему се оцјењује његово психичко стање 
уз сагледавање медицинске и друге релевантне документације. 
Вјештакиња је у свом налазу и мишљењу навела да се у конкрет-
ном случају ради о тексту врло непријатног, компромитујућег 
садржаја, који нарушава достојанство, углед и част сваког просјеч-
ног човјека, при чему би сваки просјечан човјек трпио осјећања 
која се огледају у негативним и непријатним осјећањима нелаго-
де, незадовољства, фрустрације, љутње итд., односно да би сваки 
нормалан просјечан човјек морао да има нормалну, психолошки 
схватљиву реакцију на текст таквог садржаја. У налазу су наведе-
ни интензитет и дужина трајања душевне боли који представљају 
стандард за сваког нормалног просјечног човјека, а у групи тужи-
лаца нико није посебно издвојен, већ се мишљење и стручна про-
цјена вјештачења односи на све тужиоце.

10. У вези с основом постављеног тужбеног захтјева, Основ-
ни суд је нагласио да је основ одговорности за накнаду штете за 
клевету садржан у члану 5 Закона о заштити од клевете као lex 
specialis у односу на друге прописе, те у одредби члана 154 став 1 
Закона о облигационим односима (у даљњем тексту: ЗОО) којом је 
као основ одговорности прописана субјективна одговорност (свако 
пословно способно лице које проузрокује штету угледу физичког 
или правног лица, изношењем или преношењем изражавања нечег 
неистинитог, идентификујући то лице трећем лицу, одговорно је 
за клевету, ако је то лице проузроковало штету у својству аутора, 
уредника или издавача изражавања, или у својству лица које је на 
неки други начин ефикасно контролисало садржај тог изражавања, 
као и правно лице које је објавило изражавање). Затим је наведен 
садржај одредбе члана 6 Закона о заштити од клевете, у контексту 
изузетка од одговорности за клевету, и одредбе члана 11 истог за-
кона, у којима је прописано да се накнада врши искључиво с намје-
ром надокнаде штете нанесене угледу оштећеног и да та накнада 
мора да буде пропорционална проузрокованој штети.

11. Приликом одлучења Основни суд је имао у виду да је 
информисање јавности битно и друштвено потребно, да је пр-
воапеланткиња јавни сервис, другоапелант главни и одговорни 
уредник и трећетужени новинар, те да је стандард обављања 
дјелатности у медијима (електронским или принтаним), који су 
моћан и утицајан друштвени фактор, професионализам у складу 
с правилима новинарске етике, а то значи објављивање истини-
тих и тачних информација, а не оних које су неистините, погрдне 
и увредљиве. С тим у вези, Основни суд је навео да у конкретном 
случају из садржаја објављеног (спорног) прилога који је пун 
клеветничког вокабулара произлази да је он изазвао неистинит, 
злонамјеран, погрдан, увредљив, дискредитујући, паушалан и 
шокантан ефекат не само на лица (тужиоце) на која се прилог 
односи већ и на ширу локалну заједницу и ентитет, будући да је 
политички магазин “60 минута” веома гледана емисија у ударном 
термину на цијелој територији Босне и Херцеговине. Стога су ту-
жиоци у спорном прилогу имали “публицитет” који је имао вели-
ки негативни одјек, за неке у оквиру заједнице у којој живе, а за 
неке - првенствено за првотужиоца (министра финансија, а затим 
и предсједника Владе Републике Српске) - на цијелом простору 
БиХ, јер је, нпр., првотужилац, јавна личност, политичар висо-
ког ранга с угледом и поштовањем у друштву, а не само у поли-
тичким круговима. Идентификација свих тужилаца као лица која 
имају везе или су починили “криминалне” радње свакако повлачи 
за собом кривичну одговорност или санкцију за такво друштвено 
неприхватљиво понашање и поступање. Међутим, према оцјени 
суда, да би се неко оквалификовао као лице које је починило низ 
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кривичних дјела, а нарочито ратни злочин, морају постојати ре-
левантни и основани докази (судска одлука). У спорном прилогу 
који је пун сензационализма тужиоци се вријеђају и као људи и 
као јавне личности, при чему им се наносе душевна бол и па-
тња довођењем у ситуацију да се “правдају” породици, родбини, 
пријатељима и најширој јавности за оно што нису учинили, а што 
им је у спорном прилогу стављено на терет. Основни суд је оције-
нио да су објављивањем прилога таквог садржаја прекршене све 
норме новинарске етике и професионализма и да су апеланти и 
трећетужени као преносиоци таквих вијести одговорни према 
тужиоцима у смислу почињене клевете и нанесене им немате-
ријалне штете. Наиме, према оцјени суда, изражавања наведена у 
спорном прилогу нису ни истинита а ни разумна, већ увредљива 
и злонамјерна, с посљедицама за тужиоце у виду душевне боли и 
патње коју су свакако доживјели и осјећали у свакодневном живо-
ту и раду. Основни суд је при том нагласио значај и улогу медија 
у друштву чији је циљ благовремено и транспарентно обавјешта-
вање јавности о свим аспектима живота и рада у неком друштву, 
али у складу с нормама прихватљивог и професионалног рада и 
новинарске етике. Стога је, имајући у виду наведено, Основни 
суд становишта да је у конкретном спорном прилогу дошло до 
повреде морално-психичке стране личности оштећених (тужила-
ца), чиме им је нанесена нематеријална штета у виду душевне 
боли и патње уз истовремену намјеру апеланата да се тужиоци 
омаловаже односно оклеветају и да им се тиме наруши друштве-
ни и приватни интегритет, односно њихов статус. Основни суд 
је оцијенио да у конкретном случају постоји “хитна друштвена 
потреба дјеловања” да се на апеланте примијени санкција у виду 
накнаде штете, јер се спорним прилогом у првоапеланткињиној 
емисији, чији је уредник другоапелант, задире и вријеђа како при-
ватни тако и јавни углед и част сваког од тужилаца понаособ, те 
њихово достојанство и лични интегритет, због чега је суд и оба-
везао апеланте да тужиоцима солидарно накнаде причињену им 
штету. Што се тиче висине досуђене нематеријалне штете, суд 
се руководио тежином повријеђеног добра, статусом и позицијом 
коју тужиоци имају у животу и друштву, а такав став је, између 
осталог, заснован и на налазу и мишљењу вјештакиње медицин-
ске/психијатријске струке у ком је наглашено да се ради о тек-
сту врло непријатног и компромитујућег садржаја који нарушава 
достојанство, углед и част сваког просјечног човјека, па тако и 
тужилаца, чиме им је неспорно причињена штета. Приликом од-
мјеравања досуђене накнаде за причињену штету узета је у обзир 
устаљена судска пракса за ту врсту спорова.

12. Одлучујући о жалби апеланата против наведене пресуде, 
Окружни суд је донио Пресуду број 71 0 П 065031 11 Гж од 6. мар-
та 2012. године којом је жалба одбијена и првостепена пресуда по-
тврђена. У образложењу пресуде Окружни суд је навео да је одлука 
првостепеног суда правилна и законита, јер из утврђеног чињенич-
ног стања које је проистекло из спроведених доказа произлази да 
су апеланти починили дјело клевете, и то првоапеланткиња тако 
што је објавила неистините чињенице, другоапелант као уредник и 
трећетужени као новинар, те да тужиоцима припада накнада нема-
теријалне штете за претрпљене душевне болове сходно одредбама 
чл. 5, 6 и 10 Закона о заштити од клевете. И према ставу Окружног 
суда, спорни прилог представља радњу клевете којом је тужиоци-
ма нанесена штета, те стога постоји основ за обештећење тужи-
лаца на основу одредби Закона о заштити од клевете, јер садржај 
изнесених информација није био истинит и представљао је напад 
на тужиоце као јавне личности, а нарочито на њихов углед, што 
је утицало на повјерење јавности у њих. Окружни суд је оцијенио 
неоснованим жалбени навод којим су апеланти указали на оцјену 
доказа и тврдњу да тужиоци нису доказали да су претрпјели штету 
у виду повреде угледа и части, јер је првостепени суд оцијенио 
изведене доказе на начин који регулише одредба члана 8 Закона 
о парничном поступку (у даљњем тексту: ЗПП), а да је изнесена 
клевета штетила части и угледу тужилаца довољно је образложе-
но у првостепеној пресуди. Према оцјени Окружног суда, жалбени 
наводи апеланата нису довели у сумњу правилност у законитост 
првостепене пресуде, па је на основу одредбе члана 226 ЗПП жалба 
одбијена и првостепена пресуда потврђена.

IV - Апелација
а) Наводи из апелације
13. Апеланти сматрају да су им оспореним одлукама по-

вријеђени право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода (у даљњем тексту: Европ-
ска конвенција), право на слободу мишљења, савјести и вјере из 
члана II/3г) Устава Босне и Херцеговине и члана 9 Европске кон-
венције, те право на слободу изражавања из члана II/3х) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 10 Европске конвенције. Апеланти 
су указали на то да се настанак штете према одредбама Закона о 
заштити од клевете не претпоставља (као што је погрешно урадио 
првостепени суд), већ се у смислу одредбе члана 123 став 1 ЗПП 
доказује у сваком појединачном случају. Апеланти су се позвали 
на праксу Уставног суда из Одлуке број АП 1203/05, нагласивши 

да се за нематеријалну штету као извор облигационоправног одно-
са у смислу одредби ЗОО-а тражи постојање двију чињеница које 
морају бити у узрочно-посљедичној вези. Клевета би у том случају 
била узрок штете, а душевни болови представљали би посљедицу 
због повреде части и угледа. С тим у вези, апеланти су указали на 
то да у току поступка није доказано да су тужиоци заиста претр-
пјели штету у смислу одредбе члана 200 ЗОО-а, будући да свако 
лице различито реагује на изражавање које се сматра увредљи-
вим. Стога се у споровима за накнаду штете ради клевете, због 
специфичности института клевете, не могу установити објективни 
критеријуми на основу којих би се могло утврђивати да поједино 
изражавање код просјечног човјека изазива душевну бол, као што 
су редовни судови учинили у конкретном случају.

14. У вези с кршењем права из члана 10 Европске конвенције 
апеланти су навели да су оспорене пресуде донесене супротно 
пракси Европског суда за људска права (у даљњем тексту: Европ-
ски суд) који је исказао став да су границе прихватљивог крити-
цизма много шире када се ради о политичарима као таквим, него о 
приватним појединцима. У том смислу, наглашено је да су полити-
чари неизбјежно и добровољно изложени надзору новинара, као и 
шире публике, који прате сваку њихову ријеч и дјело, и да, сходно 
томе, морају показати већи степен толеранције (случај Lindgens, 
пресуда од 8. јуна 1986. године). Указали су на то да се члан 10 
Европске конвенције не односи само на “информације” и “идеје” 
које су позитивно прихваћене и неувредљиве или се примају с рав-
нодушношћу, већ такође и на оне које “вријеђају” и “узнемиравају” 
(пресуда Европског суда од 7. децембра 1976. године, Handyside 
против Уједињеног Краљевства). Сматрају да се усвајањем тужбе-
ног захтјева ограничава слобода медија, што представља једну вр-
сту цензуре.

б) Одговор на апелацију
15. Окружни суд је у одговору на апелацију навео да остаје 

при разлозима датим у другостепеној одлуци, оцијенивши да су 
апелациони наводи неосновани.

16. Основни суд је истакао да су наводи апеланата неосновани, 
те да је суд у поступку поступао у складу с важећим законом, те да 
у цијелости остаје при датом образложењу из оспорене пресуде.

V - Релевантни прописи
17. У Закону о заштити од клевете (“Службени гласник Репу-

блике Српске” број 37/01) релевантне одредбе гласе:

Општи дио
Члан 1. став 1. тачка а)

Овим законом уређују се прихватљива ограничења слободе 
изражавања у погледу грађанске одговорности за штету нанесену 
угледу физичког или правног лица изношењем или проношењем 
нечег неистинитог и потврђује да:

а) право на слободу изражавања, које је гарантовано Уставом 
Републике Српске и Европском конвенцијом за заштиту људских 
права и основних слобода, представља један од основа демократ-
ског друштва, посебно када се ради о питањима од политичког и 
јавног интереса;

Члан 5. став 1.
Одговорност за клевету

(1) Свако пословно способно лице које проузрокује штету уг-
леду физичког или правног лица изношењем или проношењем не-
чег неистинитог, идентификујући то лице трећем лицу, одговорно 
је за клевету, ако је то лице проузроковало штету у својству аутора, 
уредника или издавача изражавања, или у својству лица које је на 
неки други начин ефикасно контролисало садржај тог изражавања, 
као и правно лице које је објавило изражавање.

Обавеза ублажавања
Члан 8.

Тужилац у смислу овог закона предузима све потребне мјере 
да ублажи сву штету узроковану наводним клеветничким изража-
вањем, а нарочито укључујући захтјев за исправку коју упућује 
туженом.

Накнада штете
Члан 11. став 1.

(1) Обештећење се врши искључиво са намјером надокна-
де штете нанесене угледу оштећеног, а та надокнада мора бити 
пропорционална проузрокованој штети. При утврђивању накнаде 
штете, суд узима у обзир све околности случаја, нарочито укљу-
чујући све предузете мјере како би се ублажила проузрокована 
штета, као што су: објављивање исправке, опозивање изјаве или 
извињење, чињеницу да ли је особа која је начинила штету стекла 
новчану корист учињеним изношењем или проношењем изражава-
ња, или чињеницу да би износ додијељен због штете могао имати 
за посљедицу велике материјалне потешкоће или банкрот особе 
која је проузроковала штету.
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Члан 13.
Овај закон је lex specialis у односу на све друге законе. За све 

што није регулисано овим законом примјењиваће се одредбе Зако-
на о облигационим односима, Закона о извршном поступку и За-
кона о парничном поступку који су на снази у Републици Српској.

18. У Закону о облигационим односима (“Службени лист 
СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 46/85 и 57/89 и “Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 17/93, 3/96 и 39/03) релевантне одредбе гласе:

Члан 154. став 1.
(1) Ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је уколи-

ко не докаже да је штета настала без његове кривице.

Члан 200.
(1) За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне 

болове због умањења животне активности, наружености, повреде 
угледа и части, слободе или права личности, смрти блиског лица, 
као и за страх суд ће, ако нађе да околности случаја, а нарочито 
јачина болова и страха и њихово трајање то оправдавају, досудити 
правичну новчану накнаду, независно од накнаде материјалне ште-
те, као и у њеном одсуству.

(2) Приликом одлучивања о захтјеву за накнаду нематеријалне 
штете, као и о висини њене накнаде, суд ће водити рачуна о значају 
повријеђеног добра и циљу коме служи та накнада, али и о томе да 
се њоме не погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом 
и друштвеном сврхом.

19. У Закону о парничном поступку (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09), у тексту који 
је важио у релевантном периоду, карактеристичне одредбе гласе:

Члан 7. став 1.
(1) Странке су дужне да изнесу све чињенице на којима засни-

вају своје захтјеве и да изводе доказе којима се утврђују те чиње-
нице.

Члан 8.
Које ће чињенице узети као доказане одлучује суд на основу 

слободне оцјене доказа. Суд ће савјесно и брижљиво оцијенити 
сваки доказ засебно и све доказе заједно.

Члан 127.
Ако се утврди да странци припада право на накнаду штете, 

на новчани износ или на замјенљиве ствари, али се тачна виси-
на износа, односно количина ствари не може утврдити или би се 
могла утврдити само са несразмјерним тешкоћама, суд ће о овом 
одлучити, по својој оцјени.

VI - Допустивост
20. У складу с чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, 

Уставни суд има и апелациону надлежност у питањима која су 
садржана у овом Уставу, када она постану предмет спора због пре-
суде било ког суда у Босни и Херцеговини.

21. У складу с чланом 18 став (1) Правила Уставног суда, 
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре-
суде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјело-
творни правни лијекови могући према закону и ако је поднесена у 
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлу-
ку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

22. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је 
Пресуда Окружног суда број 71 0 П 065031 11 Гж од 6. марта 2012. 
године, против које нема других дјелотворних правних лијекова 
могућих према закону. Затим, оспорену пресуду апеланти су при-
мили 26. марта 2012. године, а апелација је поднесена 8. маја 2012. 
године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом 18 став (1) 
Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и услове из 
члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда јер не постоји неки 
формални разлог због ког апелација није допустива, нити је очи-
гледно (prima facie) неоснована.

23. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Хер-
цеговине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног суда, Уставни 
суд је утврдио да апелација испуњава услове у погледу допусти-
вости.

VII - Меритум
24. Апеланти оспоравају наведене пресуде тврдећи да су им 

тим пресудама повријеђена права из члана II/3е) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, члана II/3г) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 9 Европске конвенције, као 
и члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10 Европске 
конвенције.

Право на слободу изражавања
Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном дијелу 

гласи:

Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска 
права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају:

х) Слободу изражавања.
Члан 10 Европске конвенције гласи:
(1) Свако има право на слободу изражавања. Ово право укљу-

чује слободу мишљења и слободу примања и преношења инфор-
мација и идеја, без мијешања јавне власти и без обзира на границе. 
Овај члан не спречава државе да захтијевају дозволе за рад од ра-
дио, телевизијских и филмских компанија.

(2) Остваривање ових слобода, будући да укључује обавезе 
и одговорности, може подлијегати таквим формалностима, усло-
вима, ограничењима или санкцијама предвиђеним законом и које 
су неопходне у демократском друштву у интересу националне бе-
збједности, територијалног интегритета или јавне безбједности, 
спречавања нереда или злочина, заштите здравља и морала, угледа 
или права других, спречавања ширења повјерљивих информација 
или у интересу очувања ауторитета и непристрасности судства.

а) Општи принципи
25. Право на слободу изражавања из члана 10 Европске кон-

венције спада у групу тзв. квалификованих права за која је карак-
теристично да првим ставом дефинишу само право, а другим ста-
вом дозвољена мијешања и ограничења тих права, под условима 
прописаним тим ставом. Према пракси Европског суда и Уставног 
суда, слобода изражавања представља суштински основ демократ-
ског друштва, један од основних услова његовог напретка и разво-
ја сваког човјека. Под условима из става 2 члана 10, та слобода 
је примјењива не само на информације или идеје које наилазе на 
позитиван пријем или се сматрају неувредљивим или према њима 
постоји равнодушност већ и на оне које вријеђају, шокирају или 
узнемиравају државу или било који дио популације. То су захтјеви 
плурализма, толеранције и слободоумности без којих нема “демо-
кратског друштва”. То, између осталог, значи да све “формално-
сти”, “услови”, “ограничења” или “санкције” које се намећу у тој 
области морају бити пропорционалне легитимном циљу који се 
жели остварити. Европски суд је обезбиједио снажну заштиту изја-
ва које се односе на питања од јавног интереса, укључујући и оне 
које подразумијевају критику на рачун политичара, владе, службе-
ника, дакле јавних личности, али и других чланова друштва. С дру-
ге стране, ко год користи слободу изражавања преузима “дужности 
и обавезе” у обиму који зависи од његове ситуације и техничких 
средстава која користи (види Европски суд, Selistö против Финске, 
пресуда од 16. новембра 2004. године, апликација број 56767/00, 
став 46, и Уставни суд, Одлука број АП 1203/05 од 27. јуна 2006. 
године). Та слобода, ипак, није апсолутна и може да буде ограни-
чена због околности и под условима наведеним у члану 10 став 2 
Европске конвенције под којима се јавна власт може мијешати у 
уживање слободе изражавања, дакле границе критике су широке, 
али нису апсолутне. Стога су кључна улога и задатак независног 
судства да у сваком појединачном случају јасно утврди границу 
између оправданих и потребних, те неоправданих и непотребних 
ограничења која неки принцип потврђују као правило или га неги-
рају као пуку декларацију. Европски суд је стога утврдио низ прин-
ципа и фактора које при томе треба узети у обзир, прије свега успо-
стављање јасне разлике између чињеница и вриједносних судова.

26. Наиме, Европски суд и Уставни суд у својим су одлукама 
константно указивали на то да је у домаћем правном систему нео-
пходно да се направи јасна разлика између чињеница и мишљења 
(вриједносне оцјене), јер се постојање чињенице може доказати, 
док истинитост вриједносних судова није могуће доказати (види 
Европски суд, Lingens против Аустрије, пресуда од 8. јула 1986. 
године, серија А, број 103, став 46; и Уставни суд, Одлука број АП 
1004/04 од 2. децембра 2005. године). Европски суд је обезбиједио 
снажну заштиту изражавања која се односе на питања од јавног 
интереса и подразумијевају критику јавних личности, а при вр-
шењу важне улоге “чувара јавног интереса” слобода процјене је 
ограничена управо интересом демократског друштва.

27. Уставни суд указује на то да је мало простора унутар члана 
10 став 2 Европске конвенције за ограничавање политичког гово-
ра или дебате о питањима од јавног интереса. Штавише, границе 
прихватљивог критицизма шире су кад су у питању јавне личности 
као што су политичари него кад су у питању приватна лица. За ра-
злику од приватних лица, јавне личности се неизбјежно и свјесно 
стављају пред оцјену јавности, а њихове ријечи и дјела изложени 
су пажљивијем испитивању јавности, па стога морају показати и 
већи степен толеранције (види Европски суд, Hrico против Сло-
вачке, пресуда од 20. јула 2004. године, апликација број 49418/99, 
став 40 [е]).

28. Кад се ради о ограничењима из члана 10 став 2 Европске 
конвенције, Европски суд је указао на то да тест “неопходности у 
демократском друштву” захтијева да се при одлучивању да ли је 
дошло до кршења одлучи да ли “мијешање” домаћих власти у ту 
слободу кореспондира “хитној друштвеној потреби”, да ли је про-
порционално легитимном циљу који се жели постићи и да ли су 
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разлози и оправдања које су дали надлежни органи за такво мије-
шање релевантни и довољни. С тим циљем потребно је да се утвр-
ди да ли су домаће власти примијениле стандарде који су у складу 
с принципима установљеним у члану 10 Европске конвенције, као 
и да ли су домаће власти засновале своје одлуке на прихватљивој 
анализи релевантних чињеница. Што се тиче пропорционалности, 
мора се утврдити да ли је постигнут правичан баланс у заштити 
двију вриједности гарантованих Европском конвенцијом које могу 
да буду у супротности једна другој: с једне стране, слобода изра-
жавања из члана 10 Европске конвенције и, с друге стране, право 
лица које је нападнуто у тексту да заштити своју репутацију, што 
је заштићено чланом 8 Европске конвенције (види Европски суд, 
Chauvy и др. против Француске, пресуда од 29. јуна 2004. године, 
апликација број 64915/01, став 70).

б) Примјена наведених принципа у конкретном случају
29. Доводећи наведене опште принципе у везу с чињеницама 

конкретног предмета, Уставни суд запажа да су оспорене пресу-
де донесене на основу Закона о заштити од клевете и ЗОО-а, те 
да је стога мијешање у уживање слободе изражавања прописано 
законом. Ти су закони јавно објављени у службеном гласилу, њи-
хов текст је јасан, приступачан и предвидив, а осим тога, Закон о 
заштити од клевете, како је Уставни суд већ напоменуо у својим 
раније донесеним одлукама, пружа већи степен заштите слободе 
изражавања од минимума предвиђеног Европском конвенцијом. 
Даље, Уставни суд примјећује да су оспорене пресуде донесене у 
грађанској парници коју су тужиоци покренули против апеланата 
због наношења штете њиховом угледу, па је јасно да је циљ мије-
шања заштита “угледа или права других” из члана 8 Европске кон-
венције, односно угледа тужилаца, што је, свакако, легитиман циљ.

30. Уставни суд још мора да утврди да ли су коришћена сред-
ства пропорционална циљу који се жели остварити. Како је већ 
речено, “циљ” на који се оспорене пресуде позивају јесте заштита 
“угледа или права других”, а “средство” је налог суда апеланти-
ма да тужиоцима плате штету коју су нанијели њиховом угледу. 
Да би се доказало да је мијешање било “неопходно у демократ-
ском друштву”, потребно је доказати да постоји “хитна друштве-
на потреба” која је тражила конкретно ограничење у остваривању 
слободе изражавања. Хитна друштвена потреба огледа се у успо-
стављању равнотеже између два заштићена добра, а то су право 
слободе изражавања заштићено чланом 10 Европске конвенције 
и право појединца на заштиту свог угледа заштићено чланом 8 
Европске конвенције.

31. У вези с тим, Европски суд је утврдио одређене критерију-
ме, између осталог: допринос објављених изражавања дебати од 
општег интереса, начин на који су прибављене информације (да ли 
се контактирало с лицем у питању ради информација, да ли му је 
дата могућност да одговори на изнесене наводе ради утврђења да 
ли је новинар поступао bona fi de у настојању да пружи јавности та-
чне и поуздане информације у складу с новинарском етиком), уло-
га и функција лица у питању, као и период активности, претходно 
понашање лица о којима се пише, садржај, облик и посљедице 
објављивања и, најзад, тежина наметнуте санкције.

32. Уставни суд указује на то да се у конкретном случају ради 
о накнади нематеријалне штете због нарушавања части и угледа 
тужилаца, који представљају вриједност чију заштиту не треба до-
водити у питање. Приликом појмовног одређења части и угледа, 
Уставни суд истиче да се свака људска индивидуа одликује тим 
категоријама које су саставни, неодвојиви дио њезине личности. 
Част се најчешће дефинише као скуп нематеријалних вриједности 
које човјек посједује као људско биће и као припадник одређене 
друштвене заједнице, а стиче се рођењем. С друге стране, о уг-
леду се најчешће говори као о другој страни части, тзв. спољној 
части која подразумијева уважавање које човјек има у друштвеној 
заједници. На тај начин одређени, част и углед представљају не-
одвојиве категорије које се могу посматрати с различитих аспека-
та, па и с аспекта њихове грађанскоправне заштите.

33. Уставни суд је већ нагласио да се постојање чињеница 
може доказати, али истинитост вриједносних оцјена није нешто 
за што се могу пружити докази. Из садржаја спорног изражавања 
произлази да оно није било изношење вриједносних судова који се 
не могу доказивати, него да је било објављено као изношење чиње-
ница у контексту припадности и учешћа тужилаца као лица која 
имају везе или су починили “криминалне” радње, између осталог и 
кривично дјело ратни злочин, а које за собом свакако повлаче кри-
вичну одговорност или санкцију за такво друштвено неприхватљи-
во понашање и поступање, па се за разлику од вриједносних судо-
ва могу и доказати. У конкретном случају Уставни суд сматра да, 
иако обавјештавање јавности о евентуалним злоупотребама јавних 
личности јесте легитиман циљ новинара и медија у демократском 
друштву, везано за наведене принципе апеланти имају обавезу да 
укажу на свој допринос општем интересу у контексту објављеног 
спорног прилога, начина на који су информације прибављене како 
би се утврдило да ли су поступали (апеланти) bona fi de, затим у 
контексту улоге и функције лица која су у питању у контексту 

извјештавања о чињеницама које могу да допринесу дебати у де-
мократском друштву (разлике у обављању службене дужности у 
односу на приватни живот с циљем задовољења радозналости јав-
ности), претходног понашања и посљедица објављивања. Наиме, 
у конкретном случају, општи интерес који дозвољава покретање 
питања о евентуалним незаконитим понашањима јавних личности 
не може се бранити изношењем информација за које није утврђена 
истинитост, а које представљају напад на њихов углед и које се, 
због тога, не могу сматрати критиком коју су они дужни да толери-
шу с обзиром на послове и функцију коју врше.

34. Уставни суд сматра да су редовни судови на основу спрове-
дених доказа јасно образложили да се у садржају спорног прилога 
у првоапеланткињиној емисији, чији је уредник другоапелант, за-
дире и вријеђа приватни и јавни углед и част сваког од тужилаца 
појединачно, односно да је садржај изнесених информација био та-
кав да је представљао напад на тужиоце као јавне личности, што је 
утицало на повјерење јавности у њих. Редовни судови су при томе 
нагласили да је информисање јавности битно и друштвено потреб-
но, да је првоапеланткиња јавни сервис, другоапелант главни и од-
говорни уредник и трећетужени новинар политичког магазина “60 
минута”, те да је стандард обављања дјелатности у медијима (елек-
тронским или принтаним), који су моћан и утицајан друштвени 
фактор, професионализам у складу с правилима новинарске етике. 
С тим у вези, у оспореним пресудама наведено је да је на основу 
изведених доказа, прије свега садржаја објављеног спорног при-
лога који је пун клеветничког вокабулара, утврђено да су апеланти 
оклеветали тужиоце јер су о њима објавили неистините, погрдне и 
увредљиве информације. Будући да су такве информације објавље-
не у политичком магазину, емисији која је веома гледана у ударном 
термину на цијелој територији Босне и Херцеговине, ефекат који 
су изазвале утицао је не само на тужиоце већ и на ширу локалну 
заједницу. При томе су редовни судови имали у виду да су у спор-
ном прилогу сви тужиоци доведени у везу с чињењем већег броја 
“криминалних” радњи, па чак и кривичног дјела ратни злочин, за 
чију квалификацију морају постојати релевантни и основани до-
кази, те да су у недостатку тих доказа у спорном прилогу који је 
пун сензационализма, при чему се тужиоци вријеђају у јавном и 
приватном интегритету довођењем у ситуацију да се породици и 
друштвеној заједници правдају за оно што нису учинили, апелан-
ти као преносиоци таквих вијести одговорни према тужиоцима у 
смислу почињене клевете и нанесене им нематеријалне штете. Та-
кође је наглашена улога и значај медија, као и њихов крајњи циљ 
- благовремено и транспарентно обавјештавање јавности о свим 
аспектима живота и рада у неком друштву, али у складу с нормама 
прихватљивог и професионалног рада и новинарске етике. Стога 
је у конкретном случају на основу анализе и оцјене свих изведе-
них доказа исказан став да је спорним прилогом дошло до повреде 
морално-психичке стране личности свих тужилаца (оштећених), 
чиме им је нанесена нематеријална штета у виду душевне боли, те 
да постоји “хитна друштвена потреба” дјеловања да се на апеланте 
примијени санкција у виду накнаде штете.

35. У погледу начина утврђивања висине штете као санкције 
која представља мијешање у слободу изражавања, Уставни суд ука-
зује на сопствени став према ком је одмјеравање новчане накнаде 
нематеријалне штете врло деликатан и сложен поступак, с обзиром 
на веома различиту морално-психичку конституцију сваког поје-
динца и све остале околности под којима се догодила штета која је 
за посљедицу имала повреду нематеријалних добара оштећених. 
Насупрот тврдњама из апелације према којима се у сваком поједи-
начном случају штета мора доказати у смислу релевантних одред-
би ЗОО-а, не постоји “листа доказа” на основу којих би домаћи 
судови процјењивали која би санкција представљала мијешање 
које је пропорционално циљу који се жели постићи, нити се може 
очекивати извођење доказа којим би се на егзактан начин утврдио 
“интензитет и трајање” настале нематеријалне штете. Стога, судо-
ви нису ограничени посебним формалним доказним средствима, 
нарочито не извођењем доказа вјештачењем у смислу утврђивања 
“јачине и трајања душевних болова”. Дакле, приликом одмјеравања 
санкције редовни судови узимају у обзир низ фактора значајних 
за конкретни предмет и на основу слободне процјене утврђују ре-
левантне околности сваког конкретног случаја, при чему не смије 
изостати прихватљива анализа релевантних принципа. У контек-
сту наведеног, у конкретном случају, према оцјени Уставног суда, 
таква анализа није изостала. Наиме, приликом одмјеравања новча-
не накнаде, дакле санкције која представља мијешање у право на 
слободу изражавања, која се у односу на тужиоце креће од 1.000,00 
КМ до 5.000,00 КМ, редовни судови нису поступали пуким ауто-
матизмом, нити произвољно, на што апеланти апелацијом неосно-
вано указују, већ су поступали у складу с праксом и дискреционим 
овлашћењем у оквиру своје слободне процјене која је ограничена 
искључиво захтјевом пропорционалности израженим у члану 10 
Европске конвенције, при чему није изостала прихватљива анали-
за свих релевантних принципа. Уставни суд сматра да је мјера која 
је предузета ради заштите угледа и части тужилаца, односно до-
суђивање накнаде штете у појединачним износима за сваког од ту-
жилаца (од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ) пропорционална тежини 
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повреде њиховог угледа, као и тежини мијешања судова у слободу 
изражавања које је учињено том мјером, те сматра да су оспорене 
одлуке донесене у складу с чланом 10 Европске конвенције.

36. На основу изложеног, Уставни суд сматра да је мијешање у 
право апеланата на слободу изражавања било “неопходно у демо-
кратском друштву”, те да стога оспореним пресудама није прекр-
шено право на слободу изражавања.

37. На основу свега наведеног, Уставни суд закључује да у 
околностима конкретног случаја нема кршења права на слободу 
изражавања из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10 
Европске конвенције.

Остали наводи
38. Апеланти су указали и на то да су им оспореним пресуда-

ма повријеђени право на правично суђење из члана II/3е) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције и право на 
слободу мисли, савјести и вјере из члана II/3г) Устава Босне и Хер-
цеговине и члана 9 Европске конвенције. Међутим, апеланти нису 
посебно образлагали кршење тих права, позивајући се на исте ар-
гументе због којих сматрају да им је повријеђено право на слободу 
изражавања. С обзиром на закључак у вези с правом на слободу 
изражавања, Уставни суд сматра да у околностима конкретног слу-
чаја нема потребе да посебно анализира наведена права, те закљу-
чује да су наводи апеланата о повреди тих права такође неосновани 
због истих разлога као и у вези с правом на слободу изражавања.

VIII - Закључак
39. Уставни суд закључује да нема повреде права на слободу 

изражавања из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10 
Европске конвенције када је оспореним одлукама судова наложе-
но апелантима да тужиоцима солидарно исплате накнаду немате-
ријалне штете нанесене угледу и части тужилаца изношењем не-
истинитих чињеница, јер је “мијешање” било у складу са законом, 
имало циљ “заштиту права других” и било је “неопходна мјера у 
демократском друштву”.

40. На основу члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног суда, 
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

41. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједник
 Уставног суда БиХ,
 Мирсад Ћеман, с.р.

Државнa регулаторнa комисијa 
за електричну енергију

На основу члана 4.2. Закона о преносу, регулатору и 
оператору система електричне енергије у Босни и Херце-
говини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 
17/11), члана 36. Пословника о раду (“Службени гласник 
БиХ”, број 2/05) и члана 13. Правилника о лиценцама 
(“Службени гласник БиХ”, број 87/12), на сједници Држав-
не регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 
15. децембра 2015. године,  д о н и ј е т а  ј е

ОДЛУКА
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДНИХ УСЛОВА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ

1. Овом одлуком утврђују се Стандардни услови за ко-
ришћење лиценце за обављање дјелатности међународне 
трговине електричном енергијом, као саставни дио лицен-
це за ту дјелатност.

2. Стандардни услови из тачке 1. саставни су дио ове 
одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласили-
ма ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Број: 05-02-2-318-10/15 Предсједавајући 
15. децембра 2015. године Комисије,
Тузла Милорад Тушевљак, с.р.

СТАНДАРДНИ УСЛOВИ
за коришћење лиценце за обављање дјелатности међународне 

трговине електричном енергијом
1. Oбaвљaњe лицeнцирaнe aктивнoсти

1.1. Влaсник лицeнцe je oвлaшћeн да обавља дјелатност 
међународне трговине електричном енергијом пoштуjући oдрeд-
бe Зaкoнa o прeнoсу, рeгулaтoру и oпeрaтoру систeмa eлeктричнe 
eнeргиje у Бoсни и Хeрцeгoвини (“Службeни глaсник БиХ”, бр. 
7/02, 13/03, 76/09 и 1/11), правила и прописа Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију (ДЕРК), кao и Стандардних усло-
ва. 

1.2. Oбaвeзe дeфинисaнe у Стандардним условима нe умaњуjу 
oбaвeзe влaсникa лицeнцe дeфинисaнe зaкoнoм.

1.3. Лицeнцирaнa дjeлaтнoст из тaчкe 1.1. пoдрaзумиjeвa купo-
вину, прoдajу или испoруку eлeктричнe eнeргиje гдje je jeднo oд 
мjeстa купoвинe, прoдaje или испoрукe вaн Бoснe и Хeрцeгoвинe.

2. Oбaвeзe и прaвa влaсникa лицeнцe
2.1. Влaсник лицeнцe дужaн je у тoку кoришћeњa лицeнцe 

да пeрмaнeнтнo зaдoвoљaвa oпштe и спeцифичнe критeриjумe 
утврђeнe Прaвилникoм o лицeнцaмa нa oснoву кojих му je лицeнцa 
издaтa и пoднoсити ДEРК-у o тoмe oдгoвaрajућe дoкaзe.

2.2. Влaсник лицeнцe дужaн je да рeдoвнo или пo зaхтjeву 
ДEРК-a дoстaвљa ДEРК-у финaнсиjскe и oстaлe извjeштaje у фoр-
ми и oбиму дeфинисaним Стандардним условима или зaхтjeвoм 
ДEРК-a.

2.3. Влaсник лицeнцe дужaн je да припрeмa финaнсиjскe из-
вjeштaje кojи ћe бити дoступни jaвнoсти зa лицeнцирaну дjeлaт-
нoст у склaду сa рaчунoвoдствeним стaндaрдимa кojи вaжe у Бoсни 
и Хeрцeгoвини и у склaду са правилима ДЕРК-а. 

2.4. Влaсник лицeнцe  дужaн je да oбeзбиjeди рaчунoвoдствeнo 
рaздвajaњe лицeнцирaнe дjeлaтнoсти oд других дjeлaтнoсти.

2.5. Влaсник лицeнцe дужaн je да поштује прoписe из oблaсти 
мeђунaрoднe тргoвинe, прaти прoмjeнe дoмaћих и мeђунaрoдних 
тeхничких зaхтjeвa вeзaних зa тргoвину eлeктричнoм eнeргиjoм и 
усклађује пoслoвaњe сa тим прoмjeнaмa. 

2.6. Влaсник лицeнцe дужaн je да пoштује прoписe вeзaнe зa 
квaлитeт услугa кoje прoпишe ДEРК. 

2.7. Влaсник лицeнцe  дужaн je да пoштује тржишнa и мрежна 
прaвилa. 

2.8. Влaснику лицeнцe ниje дoзвoљeнo дa спрoвoди билo кaквe 
aнтикoнкурeнциjскe aктивнoсти, злoупoтрeбљaвa тржишну мoћ 
или врши мaнипулaциje тржиштeм eлeктричнe eнeргиje.

2.9. Власник лиценце дужан је да се према учесницима нa 
тржишту oднoси нa фeр и нeдискриминaтoрски нaчин.

2.10. Влaсник лицeнцe имa прaвo да присуствује сaстaнцимa 
тeхничких кoмисиja кoje дajу кoмeнтaрe тoкoм припрeмe и измjeнa 
Mрeжнoг кoдeксa. Влaсник лицeнцe имa прaвo да буде бирaн у 
тeхничку кoмисиjу.

2.11. Влaсник лицeнцe имa прaвo да присуствује сaстaнцимa 
тeхничких кoмисиja кoje дajу кoмeнтaрe тoкoм припрeмe и измjeнa 
Tржишних прaвилa. Влaсник лицeнцe имa прaвo да буде бирaн у 
тeхничку кoмисиjу.

2.12. Влaсник лицeнцe дужaн je да се придржава oдлукa Нeзa-
виснoг oпeрaтoрa систeмa у Бoсни и Хeрцeгoвини (НOСБиХ) кaдa 
сe, у склaду сa зaкoнoм и лицeнцoм НOС-a БиХ, у хитним oкoлнoс-
тимa кoje зaхтиjeвajу брзo дjeлoвaњe, миjeњa Mрeжни кoдeкс или 
Tржишнa прaвилa.

2.13. Влaсник лицeнцe дужaн je да пoштује мjeрe кoje прo-
пишe ДEРК или Mинистaрствo спoљнe тргoвинe и eкoнoмских 
oднoсa (Mинистaрствo) у случajу прирoднe кaтaстрoфe или другe 
ситуaциje сa пoсљeдицaмa пo oпшту бeзбjeднoст.

2.14. Влaсник лицeнцe дужaн je да пoштује вaжeћe тaрифe кoje 
су примjeњивe нa њeгoвe трaнсaкциje.

2.15. Влaсник лицeнцe дужaн je да пoштује свe вaжeћe тeхнич-
кe стaндaрдe и кoмeрциjaлнe кoдeксe. 

2.16. Влaсник лицeнцe дужaн je да нa зaхтjeв ДEРК-a, НOС-
a БиХ, Eлeктрoпрeнoсa Бoснe и Хeрцeгoвинe и Mинистaрствa 
дoстaви трaжeнe пoдaткe, дoкумeнтe и инфoрмaциje пoтрeбнe 
зa спрoвoђeњe зaкoнa. ДEРК, НOСБиХ, Eлeктрoпрeнoс БиХ и 
Mинистaрствo чувaћe пoвjeрљивoст свих трaжeних пoдaтaкa и 
инфoрмaциja кoje сe смaтрajу тргoвaчкoм тajнoм или пoвjeрљи-
вим, oсим у мjeри у кojoj зaкoн прeдвиђa дa сe тaкви пoдaци 
oбjaвe.

2.17. Влaсник лицeнцe дужaн je да oбeзбиjeди oдгoвaрajућe 
гaрaнциje зa oбaвљaњe свojих трaнсaкциja.

2.18. Влaсник лицeнцe дужaн je да пoштује свe oдрeдбe 
вaжeћих мeђунaрoдних спoрaзумa и угoвoрa чиjи je пoтписник 
Бoснa и Хeрцeгoвинa, a кojи сe oднoсe нa мeђунaрoдну тргoвину, 
укључуjући, aли нe oгрaничaвajући сe нa вaжeћa прaвилa кoja сe 
oднoсe нa прeкoгрaничну тргoвину eлeктричнoм eнeргиjoм.

2.19. Влaсник лицeнцe дужaн je у свoм пoслoвaњу нa тeри-
тoриjи других зeмaљa да пoштује прoписe истих.
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2.20. Влaсник лицeнцe дужaн je да пoштује oдгoвaрajућу ли-

цeнцу зa тргoвину издaту oд рeлeвaнтнe eнтитeтскe кoмисиje и да 
извjeштaвa ДEРК o свим прoмjeнaмa истe.

3. Нaдглeдaњe oбaвљaњa лицeнцирaнe дjeлaтнoсти
3.1. ДEРК нaдглeдa oбaвљaњe лицeнцирaнe дjeлaтнoсти.
3.2. Toкoм пeриoдa вaжeњa лицeнцe влaсник лицeнцe дужaн je 

да дoстaвљa ДEРК-у извjeштaje нaвeдeнe Стандардним услoвимa, 
нa нaчин прeдвиђeн тaчкoм 2.2. тих услoвa.

3.3. ДEРК нaдглeдa свe aспeктe усклaђeнoсти дjeлoвaњa влa-
сникa лицeнцe сa Стандардним услoвимa, кao и свим oдрeдбaмa 
рeлeвaнтних зaкoнa и прoписa ДEРК-a.

3.4. ДEРК мoжe пoкрeнути хитни пoступaк у циљу рeaгoвaњa 
нa oснoвaну сумњу o пoврeди oбaвeзa из лицeнцe, нa влaститу ини-
циjaтиву или кao oдгoвoр нa зaхтjeв билo кojeг лицa.

3.5. ДEРК врши нajaвљeнe и нeнajaвљeнe инспeкциje oбjeкaтa 
и дoкумeнaтa вeзaних зa лицeнцирaнe aктивнoсти. ДEРК имa 
прaвo приступa oбjeктимa влaсникa лицeнцe или oбjeктимa кojи-
мa упрaвљa влaсник лицeнцe, прoстoриjaмa влaсникa лицeнцe, 
њeгoвoj oпрeми, дoкумeнтимa, пoслoвним књигaмa и aрхиви кaкo 
би извршиo прeглeд лицeнцирaнe aктивнoсти. Влaсник лицeнцe 
ДEРК-у пружa свaки вид пoмoћи зaтрaжeн у тoку прeглeдa.

3.6. Влaсник лицeнцe oбaвjeштaвa ДEРК o свaкoj пoврeди 
Стандардних услoвa у рoку oд седам дaнa oд сaзнaњa влaсникa ли-
цeнцe дa je дoшлo дo пoврeдe.

4. Дoстaвљaњe пoдaтaкa и извjeштaja
4.1. Влaсник лицeнцe дoстaвљa извjeштaje ДEРК-у нa нaчин 

кaкo je дeфинисaнo у oвoм пoглaвљу, кao и извjeштaje пo пoсeбнoм 
зaхтjeву ДEРК-a, нa нaчин и у фoрми кojу прoпишe ДEРК.

4.2. У рoку oд 90 дaнa пo истeку фискaлнe гoдинe, влaсник 
лицeнцe ћe дoстaвити свoj гoдишњи извjeштaj o пoслoвaњу зa ту 
фискaлну гoдину. Рeвидoвaни финaнсиjски извjeштaj дoстaвиће се 
у рoку oд 180 дaнa пo истeку фискaлнe гoдинe. Влaсник лицeнцe у 
истим рoкoвимa дoстaвљa и финaнсиjски извjeштaj o aктивнoсти-
мa из лицeнцирaнe дjeлaтнoсти.

4.3. Влaсник лицeнцe припрeмa и дoстaвљa ДEРК-у мjeсeчни 
извjeштaj o рeaлизaциjи угoвoрa, кao и плaн, oднoснo прoцjeну, 
oбимa aктивнoсти зa нaрeдни мjeсeц кojи сe oднoсe нa лицeнци-
рaну дjeлaтнoст.

5. Oбнoвa, измjeнa, суспeнзиja или укидaњe лицeнцe
5.1. Влaсник лицeнцe  дужaн је да поднесе зaхтjeв зa oбнoву 

лицeнцe нajкaсниje 120 дaнa приje истeкa лицeнцe.
5.2. Toкoм пeриoдa вaжeњa лицeнцe, нa зaхтjeв влaсникa ли-

цeнцe или нa инициjaтиву ДEРК-a, мoгућe je oтвoрити прoцeс 

рeдeфинисaњa лицeнцe збoг знaчajниjих прoмjeнa у зaкoну или 
чињeничних oкoлнoсти.

5.3. Суспeнзиja или укидaњe лицeнцe oбaвљa сe пoд услoвимa, 
у случajeвимa и нa нaчин oдрeђeн Прaвилникoм o лицeнцaмa.

6. Рeгулaтoрнa нaкнaдa
6.1. Влaсник лицeнцe  дужaн је да у пeриoду вaжeњa лицeнцe 

плaћa рeгулaтoрну нaкнaду у склaду сa oдлукaмa ДEРК-a.
6.2. Власник лиценце на захтјев ДЕРК-а дужан је да достави 

банкарску гаранцију за уредно плаћање регулаторне накнаде.
7. Сaнкциje
7.1. Укoликo сe влaсник лицeнцe нe придржaвa услoвa из 

зaкoнa или Стандардних услова, примиjeнићe сe кaзнeнe oдрeдбe 
прeдвиђeнe зaкoнoм.

7.2. ДEРК мoжe влaснику лицeнцe дoстaвити aдминистрaтив-
нo oбaвjeштeњe o пoврeди и пoзвaти гa нa aдминистрaтивнo пoрaв-
нaњe збoг пoврeдe лицeнцe, приje нeгo штo сe примиjeнe кaзнeнe 
oдрeдбe.

7.3. Приje примjeнe мjeрe из тaчкe 7.2, у случajeвимa кaдa тo 
oкoлнoсти дoзвoљaвajу, ДEРК ћe писмeнo oпoмeнути влaсникa ли-
цeнцe и oдрeдити рoкoвe зa oтклaњaњe нeдoстaтaкa.

7.4. ДEРК приликoм сaнкциoнисaњa мoжe кoристити мo-
гућнoст суспeнзиje или укидaњa лицeнцe у склaду сa Прaвилникoм 
o лицeнцaмa.

8. Рjeшaвaњe спoрoвa
8.1. Рjeшaвaњe спoрoвa пoкрeнутих oд трeћих лицa вeзaних зa 

лицeнцу врши сe у склaду сa Пoслoвникoм o рaду ДEРК-a (“Службe-
ни глaсник БиХ”, брoj 2/05) и Прaвилникoм o jaвним рaспрaвaмa 
(“Службeни глaсник БиХ”, брoj 38/05) или нa други oдгoвaрajући 
нaчин кojи je у склaду сa прaвилимa ДEРК-a.

8.2. Aкo je нeзaдoвoљaн oдлукoм ДEРК-a, влaсник лицeнцe 
мoжe пoдниjeти тужбу нa oдлуку ДEРК-a Суду Бoснe и Хeрцeгo-
винe.

8.3. У случajу пoднoшeњa тужбe суду, oдлукe ДEРК-a oстajу нa 
снaзи дo oкoнчaњa пoступкa.

9. Oдрeдбe o oбaвjeштaвaњу
9.1. Обaвjeштeњa се достављају на адресу власника лицен-

це.
9.2. Влaсник лицeнцe мoжe прoмиjeнити свojу aдрeсу кoja 

сe кoристи у сврху дoстaвљaњa oбaвjeштeњa, aли o тoмe мoрa 
унaприjeд oбaвиjeстити ДEРК. Зa измjeну aдрeсe кoja сe кoристи 
у сврху дoстaвљaњa oбaвjeштeњa ниje пoтрeбнo вршити измjeну 
лицeнцe.
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