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1060
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 7. Закона о извршењу Буџета Републике
Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике
Српске”, број 131/20), Влада Републике Српске, на 125.
сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА СОЦИЈАЛНО
ЗБРИЊАВАЊЕ РАДНИКА

I
Одобрава се исплата средстава за социјално збрињавање радника у износу од 538.406,01 КМ за уплату доприноса
за пензијско и инвалидско осигурање за 145 радника из 25
предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.
II
Средства из тачке I Одлуке распоређују се:
- Фонду ПИО Републике Српске у износу од 538.406,01
KM, од чега је износ од 321.829,13 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 111 радника
предузећа АД “28. јуни” из Модриче, а износ од 216.576,88
КМ је предвиђен за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 34 радника из 24 предузећа који су се
пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске,
отворен до 31.12.2021. године (у складу са Рјешењем Владе
Републике Српске, број: 04/1-012-2-166/21, од 28. јануара
2021. године), а који са уплатом наведених средстава стичу
услове за старосну пензију.
III
Средства из тачке I Одлуке обезбјеђују се из Буџета Републике Српске за 2021. годину, са позиција 488100 - Програм социјалног збрињавања радника, у оквиру Министарства рада и борачко-инвалидске заштите (организациони
код 2058), и то преносом средстава:
- ЈРТ жиро рачун број: 555-000-0005368483 код Нова
банка а.д. Бијељина у износу од 538.406,01 КМ.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство финансија.

Језик
српског народа

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

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1764/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1061
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/20), а у вези са чланом 44. Правилника
о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за
развој пољопривреде и села (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 8/21, 17/21 и 33/21), Влада Републике Српске,
на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у износу од 100.000,00 КМ Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука, на
име остваривање права на подстицајна средства за развој
експериментално-едукативних и развојних центара.
II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се са позиције 414100 - субвенције за подстицај развоја пољопривреде и села у оквиру Агенције за аграрна плаћања (организациони код 1552001), преносом средстава на жиро рачун Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци,
број: 5517902220022096 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука,
ЈИБ 4401017720154.
III
Обавезује се Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, као корисник средстава, да достави
извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава,
документован копијама рачуна и доказима о уплати, у складу са чланом 43. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/21, 17/21 и
33/21).
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IV
За реализацију ове одлуке задужују се Агенција за
аграрна плаћања и Министарство финансија.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1765/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1062
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 131/20), а у вези са чланом 44.
Правилника о условима и начину остваривања новчаних
подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 8/21, 17/21 и 33/21), Влада
Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у износу од 100.000,00 КМ
Пољопривредном факултету Бања Лука, Булевар војводе
Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука, на име остваривање
права на подстицајна средства за развој Експериментално-едукационог центра Пољопривредног факултета Бања
Лука.
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ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству управе и локалне самоуправе (организациони код 1141) на План утрошка средстава - текући грантови удружењима од јавног интереса, са
позиције 415200, за период 1. јануар - 30. jун 2021. године у
износу од 40.000,00 КМ.
II
Новчана средства из тачке I Одлуке додјељују се удружењима од јавног интереса за редован рад и распоређују се
на сљедећи начин:
- Савезу општина и градова Републике Српске,
Бијељина ....................................................16.000,00 КМ,
- Савезу националних мањина Републике Српске,
Бања Лука ..................................................14.400,00 КМ,
- Асоцијацији “Ствараоци Републике Српске”
Источно Сарајево, Пале .............................9.600,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1745/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1064

II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се са
позиције 414100 - субвенције за подстицај развоја пољопривреде и села у оквиру Агенције за аграрна плаћања (организациони код 1552001), преносом средстава на
жиро рачун Пољопривредни факултет Бања Лука, број:
5517902220022096 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, ЈИБ
4401017720103.

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/20), Влада Републике Српске, на 125.
сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

III
Обавезује се Пољопривредни факултет Бања Лука, као
корисник средстава, да достави извјештај о намјенском
утрошку додијељених средстава, документован копијама
рачуна и доказима о уплати, у складу са чланом 44. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 8/21, 17/21 и 33/21).

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Агенција за
аграрна плаћања и Министарство финансија.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1743/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1063
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/20), Влада Републике Српске, на 125.
сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н o с и

ОД Л У КУ

I
Даје се сагласност Угоститељском сервису Владе
Републике Српске (организациони код 0425) на План
утрошка средстава за нефинансијску имовину за период
1.1 - 30.6. 2021. године у износу од 200.000,00 КМ, на
буџетској позицији 511300 - издаци за набавку постројења и опреме.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Угоститељски сервис Владе Републике Српске.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1767/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1065
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. Закона о извршењу Буџета Републике
Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике

22.6.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Српске”, број 131/20), Влада Републике Српске, на 125.
сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Републичком секретаријату за расељена лица и миграције (организациони код 0424) на План
утрошка средстава за период 1.1 - 30.6.2021. године у укупном износу од 100.000,00 КМ, и то с позиције:
- 415200 - остали капитални грантови у земљи у износу
од 100.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Републички секретаријат за расељена лица и миграције и Министарство
финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1744/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1066
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ ВИШЕГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програм радa и финансијски план ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград за
2021. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1735/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1067
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈУ ЦЕНТАР ЗА ДЈЕЦУ И
ОМЛАДИНУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ “БУДУЋНОСТ”
ДЕРВЕНТА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програм радa и Финансијски план ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у
развоју “Будућност” Дервента за 2021. годину.
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1734/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1068
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
I
Oвлашћује се Jaвно предузеће “Аутопутеви Републике
Српске” д.о.о. Бања Лука да у својству инвеститора реализује капиталну инвестицију под називом: Изградња петље на ауто-путу Е-661, Градишка - Бањалука за Аеродром
“Бањалука”.
II
Влада Републике Српске, као корисник експропријације, и Јавно предузеће “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о.
Бања Лука, као инвеститор, у сврху рјешавања имовинскоправних односа на реализацији капиталне инвестиције из
тачке I ове одлуке, закључиће уговор о регулисању међусобних односа.
III
Финансирање капиталне инвестиције из тачке I ове
одлуке, укључујући и средства неопходна за рјешавање
имовинскоправних односа, обезбиједиће се из властитих
средстава инвеститора остварених по основу путарине као
врсте индиректног пореза.
IV
Средства из тачке III ове одлуке биће саставни дио
пројекције прихода и расхода Jaвног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.
V
Инвестиција из тачке I ове одлуке реализоваће се у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број 39/14).
VI
Реализација инвестиције из тачке I ове одлуке има за
циљ да обезбиједи бржу и бољу повезаност Аеродрома
“Бањалука” са ауто-путем и тиме омогући значајна улагања
у привредни раст и развој Републике Српске.
VII
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1752/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1069
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), члана 348. став 1. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) и члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број
20/12) и Закључка Владе Републике Српске, број: 04/1-0122-932/21, од 25.3.2021. године, Влада Републике Српске, на
125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ОД Л У КУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
ДВОЕТАЖНОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

I
Овом одлуком утврђују се начин и услови продаје двоетажног пословног простора у својини Републике Српске Министарства финансија, а који се налази у Бањалуци, Ул.
Веселина Маслеше број 3.
II
Предмет продаје је двоетажни пословни простор уписан у Књигу уложених уговора о продаји пословних зграда,
пословних просторија и гаража у Лист уложених уговора о
продаји пословних просторија и гаража, број: 4865/1, к.о.
Бањалука 7, и то стамбене зграде - пословни простор као
посебног дијела зграде у Бањалуци, Ул. Веселина Маслеше
број 3, улаз, спрат ПД + 1, број пословног простора 1, укупне површине 271 м², изграђене на к.ч. број: 3712/0, право
својине Републике Српске - Министарства финансија са 1/1
дијела.
III
1) Почетна продајна цијена непокретности из тачке II
ове одлуке износи 819.201,16 КМ.
2) Оглас о продаји непокретности објавиће се у дневном листу “Глас Српске”.
IV
1) Продаја непокретности из тачке II ове одлуке спроводи се усменим јавним надметањем (лицитацијом), у складу
са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе и овом одлуком.
2) Поступак лицитације води Комисија за спровођење
јавне продаје двоетажног пословног простора уписаног у
Књигу уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража у Лист уложених уговора о
продаји пословних просторија и гаража, број: 4865/1, к.о.
Бањалука 7, и то стамбене зграде - пословни простор као
посебног дијела зграде у Бањалуци, Ул. Веселина Маслеше
број 3, улаз, спрат ПД + 1, број пословног простора 1, укупне површине 271 м², изграђене на к.ч. број: 3712/0, право
својине Републике Српске - Министарства финансија са 1/1
дијела.
V
1) Право учешћа на лицитацији имају физичка и правна
лица.
2) Услов за учешће на лицитацији је уплата кауције у
висини од 81.920,00 КМ.
3) Кауција из подтачке 2. овог члана уплаћује се на
јединствени рачун трезора - ЈРТ Републике Српске, број:
572-103-00000089-75, отворен код МФ банке а.д. Бањалука,
сврха уплате: уплата кауције за Министарство финансија 09180001.
4) Учесницима лицитације са којима се не закључи уговор о купопродаји уплаћена кауција враћа се у року од 30
дана од дана одржавања лицитације.
VI
Комисија за спровођење јавне продаје двоетажног пословног простора сачињава извјештај о спроведеној лицитацији, који путем Министарства финансија доставља Влади Републике Српске на разматрање.
VII
1) Са учесником лицитације, чија је понуда утврђена
као најповољнија (купац), закључује се уговор о купопродаји.
2) Купац који након закључења лицитације одустане од
куповине непокретности губи право на повраћај уплаћене
кауције.
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VIII
1) Купац је дужан платити купопродајну цијену, најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о купопродаји.
2) Плаћена кауција урачунава се у купопродајну цијену
непокретности.
3) Ако купац не плати купопродајну цијену у року из
подтачке 1. овог члана, продавац ће једнострано раскинути
уговор о купопродаји и задржати уплаћену кауцију.
IX
1) Предаја непокретности у посјед купца извршиће се
у року од осам дана од дана уплате купопродајне цијене.
2) Улазак купца у посјед двоетажног пословног простора записнички ће се констатовати.
X
Купац сноси трошкове нотарске израде уговора о купопродаји и накнаде за укњижбу у јавним евиденцијама
непокретности.
XI
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија Републике Српске.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1760/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1070
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња инфраструктурног објекта бунара - БОС 2 у насељу Остружња
Горња као дио пројекта изградње објеката за снабдијевање
водом насеља на подручју општине Станари, па се у ту сврху може извршити потпуна експропријација непокретности
означених као:
- дио к.ч. број: 257, “Крчевина”, шума 4. класе, површине 1195 м², која по старом премјеру одговара дијелу к.ч.
број: 34/2, “Крчевина”, пашњак, површине 5400 м², и
- дио к.ч. број: 258, “Крчевина”, пашњак 3. класе, површине 3550 м², која по старом премјеру одговара дијелу к.ч.
број: 34/2, “ Крчевина”, пашњак, површине 5400 м²,
обје уписане у П.л. број: 5/2 КО Остружња Горња, супосједници: Ћућић (Стојке) Ковиљка, рођ. Пејчић, са
3/126 дијела, Анђелић (Јевте) Душко са 28/126 дијела,
Миливојевић (Стојке) Роса, рођ. Пејчић, са 3/126 дијела,
Пејчић (Игњатије) Љубо са 42/126 дијела, Пејчић (Јефте)
Савка, рођ. Анђелић, са 14/126 дијела, Пејчић (Спасоја)
Борислав са 3/126 дијела, Пејчић (Спасоја) Драгислав са
3/126 дијела, Пејчић (Васкрсије) Милан са 6/126 дијела,
Пејчић (Васкрсије) Ђорђо са 6/126 дијела, односно у зк.
ул. број: 55 КО СП Остружња Горња, сувласништво Пејичић (Ђуро) Васкрсије са 1/3 дијела, Пејичић (Игњатије)
Љубо са 3/24 дијела, Пејичић (Игњатије) Радо са 3/24
дијела и осталих уписаних сувласника са различитим сувласничким дијеловима.
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II
Корисник експропријације је Општина Станари.
III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1762/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1071
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
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м², уписане у зк. ул. број: 5702 к.о. СП Бањалука, право
својине Срђана Јаћимовића са 1/1 дијела.
II
Корисник експропријације је Град Бања Лука.
III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1761/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1072
На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 5.
Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20), и члана 43. став 3. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 125.
сједници, одржаноj 10.6.2021. године, д о н о с и

О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

ОД Л У КУ

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња и одржавање трасе водовода као објекта јавне комуналне инфраструктуре у насељу Петрићевац у Бањој Луци, па се у ту
сврху може извршити непотпуна експропријација непокретности означених као:
- к.ч. број: 550 (с.п. к.ч. број: 655/3), површине 766 м², уписана у П.л. број: 2882, к.о. Бањалука 7, у посједу: Стамбена
задруга Бањалука са 1/1 дијела, а по старом премјеру уписанa
у зк. ул. број: 13606 к.о. СП Бањалука, као друштвена својина,
право располагања Стамбене задруге Бањалука са 1/1 дијела;
- к.ч. број: 549/1 (с.п. к.ч. број: 655/1), површине 850
м², уписана у П.л. број: 2657, к.о. Бањалука 7, у посједу
“Хидро-коп” д.о.о. Бањалука са 1/1 дијела, а по старом
премјеру уписанa у зк. ул. број: 4831, к.о. СП Бањалука,
право сусвојине Града Бањалука са 1/16 дијела, Миловац
(Јозе) Паве са 1/8 дијела, Голуб (Јерка) Славка са 3/16 дијела, “Хидро-коп” д.о.о. Бањалука са 850/2096 дијела, Деспот
Љубице са 99/4831 дијела, Миловац (Николе) Радмиле са
1/16 дијела и Миловац (Боже) Горана са 1/16 дијела;
- к.ч. број: 547 (с.п. к.ч. број: 654/1), површине 2729 м²,
уписана у П.л. број: 613, к.о. Бањалука 7, у посједу Амброжић (Аберта) Анеле са 2/12 дијела, Ди Гиусто (Алберта)
Динка са 2/12 дијела, Ди Гиусто (Стјепана) Николе са 1/12
дијела, Диђусто (Алберта) Никице са 2/12 дијела, Крпан (Алберта) Беате са 2/12 дијела, Перковић (Стјепана) Зворнимира
са 1/12 дијела, Ђумишић (Алберта) Мирјане са 2/12 дијела,
а по старом премјеру уписанa у зк. ул. број: 1154 к.о. СП
Бањалука, право својине Крпан (Катице) Беате са 1/6 дијела,
Ђумишић (Катице) Мирјане са 1/6 дијела, Амброжић (Катице) Анеле са 1/6 дијела, Ди Гиусто (Катице) Никице са 1/6
дијела, Ди Гиусто (Катице) Динка са 1/6 дијела, Ди Гиусто
Николе са 1/12 дијела, Перковић Звонимира са 1/12 дијела;
- к.ч. број: 541/1 (с.п. к.ч. број: 656/2), површине 2949
м², уписана у П.л. број: 1999, к.о. Бањалука 7, у посједу Богојевић (Благоје) Драге са 1/1 дијела, а по старом премјеру
уписанa у зк. ул. број: 11849 к.о. СП Бањалука, право својине Богојевић (Благојевић) Драге са 1/1 дијела;
- к.ч. број: 539 (с.п. к.ч. број: 652/1), површине 1472 м²,
уписана у П.л. број: 1999, к.о. Бањалука 7, у посједу Богојевић (Благоје) Драге са 1/1 дијела, а по старом премјеру уписанa у зк. ул. број: 14391 к.о. СП Бањалука, право својине
Богојевић (Благоје) Драге са 1/1 дијела;
- к.ч. број: 537/9 (с.п. дио к.ч. број: 653/1), површине
514 м², уписана у П.л. број: 4749, к.о. Бањалука 7, у посједу
“Инвест тим” д.о.о. Бањалука са 1/1 дијела, а што по старом
премјеру одговара дијелу к.ч. број: 653/1, површине 8269

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КВАРЦНОГ ПИЈЕСКА И КВАРЦНОГ
ШЉУНКА НА ЛЕЖИШТУ “БУСИЈА” КОД ЗВОРНИКА

I
Покреће се поступак додјеле концесије за експлоатацију кварцног пијеска и кварцног шљунка на лежишту
“Бусија” код Зворника. Лoкaциja нa кojoj ћe сe вршити eксплoaтaциja кварцног пијеска и кварцног шљунка нaлaзи сe
на територији града Зворника.
II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке покреће се на основу иницијативе привредног друштва “Кесо
- градња” д.о.о. Зворник.
III
На основу иницијативе из тачке II ове одлуке, приложене
документације и обављених претходних консултација, потврђује се да постоји јавни интерес са економског, социолошког и еколошког аспекта за реализацију предметне концесије.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1736/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1073
На основу члана 12. став 8. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20)
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада
Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ РОГАТИЦА

I
Покреће се поступак додјеле концесија за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
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на подручју општине Рогатица, укупне површине око 309
ха, ради остваривања права обављања ратарско-сточарске
и сјеменске производње у катастарским општинама Борике
и Сјемећ.
II
Поступак додјеле концесија из тачке I ове одлуке покреће се на основу иницијативе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
III
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се на основу
јавних позива за подношење понуда, у складу са чл. од 14.
до 25. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20).
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1758/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1074
На основу члана 19. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 3. став
2. и члана 12. став 7. Закона о предшколском васпитању и
образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
79/15 и 63/20), чл. 3. и 12. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ
АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ OСНОВНА
ШКОЛА “ДЕСАНКA МАКСИМОВИЋ” СТАНАРИ

I
У Одлуци о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Oсновна школа “Десанкa Максимовић” Станари (“Службени гласник Републике Српске”, број 13/17) тачка VI
мијења се и гласи:
“85.20 - основно образовање и
85.10 - предшколско образовање”.
II
Taчка IX мијења се и гласи:
“Директор руководи Школом, представља и заступа
Школу и одговоран је за законитост рада Школе.
Директора Школе именује Влада Републике Српске, на
приједлог министра просвјете и културе, на период од четири године.”.
III
Послије тачке X додаје се нова тачка Xа, која гласи:
“Xа
Школа је дужна да усклади свој статут и организацију
рада са овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.”.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1727/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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1075
На основу члана 12. став 8. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20)
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада
Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
НЕВЕСИЊЕ (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 73/19 и 98/20)

I
Ставља се ван снаге Одлука о покретању поступка
додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Невесиње (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/19
и 98/20).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1746/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1076
На основу члана 23, а у складу са чл. 21, 22. и 53. Закона
о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
59/13, 16/18 и 70/20), и члана 43. став 6. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), на приједлог Комисије за концесије Републике
Српске, Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н o с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ
КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ РАДИ ОБАВЉАЊА
РАТАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

1. Привредном друштву “M Group” д.о.о. Бијељина (у
даљем тексту: Концесионар) додјељује се концесија за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Бијељине, које се налази у катастарској општини Сухо Поље, ради остваривања права
обављања ратарске производње, укупне површине 60,5930
xектара.
2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на
период од 30 (тридесет) година, рачунајући од дана закључења уговора о концесији.
3. Концесионар је дужан за коришћење концесије,
прије закључења уговора о концесији, уплатити у корист
буџета Републике Српске једнократну концесиону накнаду за уступљено право у износу од 1.668,00 КМ. Накнада
за коришћење предмета концесије утврђује се у износу од
6.665,00 КМ/годишње, у складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног
земљишта и јавног водног добра.
4. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавезно је да у року од 30 дана Комисији за концесије Републике Српске достави Приједлог уговора о концесији ради давања сагласности на исти.
5. Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да са Концесионаром закључи

22.6.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

уговор о концесији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.
6. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи
сва права утврђена овим рјешењем.
7. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Број: 04/1-012-2-1748/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1077
На основу члана 23, а у складу са чл. 21, 22. и 53. Закона
о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
59/13, 16/18 и 70/20), и члана 43. став 6. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), на приједлог Комисије за концесије Републике
Српске, Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н o с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ
КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ РАДИ ОБАВЉАЊА
РАТАРСКО-СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

1. Привредном друштву “Голд МГ” д.о.о. Доњи Жабар
(у даљем тексту: Концесионар) додјељује се концесија за
коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац, које се налази
у катастарској општини Доња Слатина, ради остваривања
права обављања ратарско-сточарске производње, укупне
површине 53,2890 xектара.
2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на
период од 30 (тридесет) година, рачунајући од дана закључења уговора о концесији.
3. Концесионар је дужан за коришћење концесије,
прије закључења уговора о концесији, уплатити у корист
буџета Републике Српске једнократну концесиону накнаду за уступљено право у износу од 1.678,66 КМ. Накнада
за коришћење предмета концесије утврђује се у износу од
6.714,41 КМ/годишње, у складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног
земљишта и јавног водног добра.
4. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавезно је да у року од 30 дана Комисији за концесије Републике Српске достави Приједлог уговора о концесији ради давања сагласности на исти.
5. Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да са Концесионаром закључи
уговор о концесији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.
6. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи
сва права утврђена овим рјешењем.
7. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Број: 04/1-012-2-1747/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08) и члана 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на
125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА
ДИРЕКТОРА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Мр Невен Станић поставља се за вршиоца дужности
замјеника директора у Републичкој управи за геодетске и
имовинско-правне послове на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1740/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаноj 10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ПРИЈЕДОР

1. Рајко Дринић, дипломирани економиста, разрјешава
се вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор због смрти.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1738/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07,
109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЈЕДОР

1. Милош Марјановић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са
инвалидитетом Приједор на период до 60 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1739/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 6. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08),
Влада Републике Српске, на 125. сједници, одржаној
10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА ТЕСЛА”
БАЊА ЛУКА

1. Драгослав Топић, мр политикологије, разрјешава се
дужности в.д. директора Јавне установе Студентски центар
“Никола Тесла” Бања Лука.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1741/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 6. Закона
о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на 125.
сједници, одржаноj 10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА ТЕСЛА”
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2. Именована обавља послове заступања и представљања Јавне установе Основна школа “Прва основна школа”
Сребреница у правном промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1733/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
КОТОР ВАРОШ

1. Драгослав Топић именује се за в.д. директора Јавне
установе Студентски центар “Никола Тесла” на период до
2 (два) мјесеца.
2. Права, обавезе и одговорности директора односе се
и на вршиоца дужности директора. Овлашћења директора,
као и вршиоца дужности директора су без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

1. Слађани Шубара, професору педагогије и психологије, престаје дужност директора Јавне установе Основна
школа “Свети Сава” Котор Варош.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1742/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Број: 04/1-012-2-1730/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА
“ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

1. Сњежани Јандрић, професору разредне наставе,
престаје дужност вршиоца дужности директора Јавне
установе Основна школа “Прва основна школа” Сребреница.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1732/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 137. ст. 4. и 7. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 137. став 6. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 125. сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
КОТОР ВАРОШ

1. Душан Петрушић, професор филозофије и социологије, именује се за вршиоца дужности директора Јавне
установе Основна школа “Свети Сава” Котор Варош на период до 90 дана.
2. Права, обавезе и одговорност директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1731/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и члана 50. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 63/11), поступајући по
пресуди Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 027903
20 У, од 16.4.2021. године, Влада Републике Српске, на 125.
сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ОСНОВНА ШКОЛА “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА”
СРЕБРЕНИЦА

О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ, СРБАЦ, ЗБОГ ПОСТУПАЊА ПО
ПРЕСУДИ ОКРУЖНОГ СУДА У БАЊОЈ ЛУЦИ,
број: 11 0 У 027903 20 У, од 16.4.2021. године

1. Сњежана Јандрић, професор разредне наставе, именује се за директора Јавне установе Основна школа “Прва
основна школа” Сребреница на мандатни период од четири
године.

1. Силвана Секулић, професор разредне наставе, разрјешава се дужности директора Јавне установе Основна

22.6.2021.
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школа “Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче, Србац, због
поступања по пресуди Окружног суда у Бањој Луци, број:
11 0 У 027903 20 У, од 16.4.2021. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Број: 04/1-012-2-1728/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и члана 50. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 63/11), поступајући по
пресуди Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 027903
20 У, од 16.4.2021. године, Влада Републике Српске, на 125.
сједници, одржаној 10.6.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗВРШЕЊУ ПРАВОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ ОКРУЖНОГ
СУДА У БАЊОЈ ЛУЦИ, број: 11 0 У 027903 20 У,
од 16.4.2021. године

1. Извршава се правоснажна пресуда Окружног суда у
Бањој Луци, број: 11 0 У 027903 20 У, од 16.4.2021. године, на основу које се Тања Радомир, дипломирани биолог,
враћа на мјесто директора Јавне установе Основна школа
“Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче, Србац, именована Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-22423/17, од 25.9.2017. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/17).
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1729/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1078
Ha основу члана 26. ст. 1. и 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), а у вези са Закључком Управног одбора Компензационог фонда, број: 04.КФ/414-189/21, од 8. јуна 2021. године, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
доноси

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПОДРШКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УСЛОВИМА
ИЗАЗВАНИМ ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА КОРОНА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за остваривање подршке пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона, поступак, врста,
висина и начин исплате средстава подршке, обавезе корисника подршке, рокови, као и потребна документација и
обрасци.
Члан 2.
Средства за подршку пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона обезбјеђују се из средстава Компензационог фонда Републике
Српске у висини од 2.200.000 КМ.
Члан 3.
Право на новчана средства подршке из члана 2. овог
правилника остварује се за сљедеће намјене:
1) за воћарску производњу (заснивање воћних засада),
2) за штете од мраза,
3) за подршку узгајивачима свиња.
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Члан 4.
(1) Право на подршку пољопривредним произвођачима
у условима изазваним пандемијом вируса корона могу да
остваре физичка и правна лица (у даљем тексту: корисник)
са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, која обављају пољопривредну производњу на територији Републике Српске и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као комерцијална или као некомерцијална газдинства.
(2) За остваривање права на подршку пољопривредним
произвођачима корисници подносе Агенцији за аграрна
плаћања (у даљем тексту: Агенција) захтјев и документацију прописану овим правилником.
(3) Захтјев за остваривање права на подршку пољопривредним произвођачима подноси се на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који чини његов саставни дио.
(4) Захтјев из става 3. овог члана за физичка лица подноси носилац пољопривредног газдинства, а у случају
спријечености носиоца пољопривредног газдинства, захтјев може поднијети и опуномоћено лице на име носиоца
газдинства, уз прилагање овјерене пуномоћи.
Члан 5.
(1) Право на подршку пољопривредним произвођачима, у складу са овим правилником, не могу остварити корисници:
1) који имају пасиван статус, у складу са чланом 17.
Уредбе о упису у РПГ и Регистар корисника подстицајних
средстава,
2) породична пољопривредна газдинстава чији носилац
није пријавио Пореској управи обавезу доприноса за 2020.
годину, а у складу са прописима о доприносима,
3) који нису измирили обавезе по основу накнаде за
противградну заштиту за 2020. годину, а у складу са прописима о противградној заштити,
4) који су у захтјеву за подстицајна средства за било
коју подстицајну мјеру прописану Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села дали неистините податке,
5) пољопривредне задруге са негативним задружним
ревизорским извјештајем и које нису поступиле по мјерама
и препорукама задружног ревизора утврђеним у ревизорском извјештају.
(2) Податке из става 1. тачка 2) овог члана Агенција
прибавља по службеној дужности, а за плаћање обавезе по
основу накнаде за противградну заштиту корисници прилажу и доказ о уплати (копија уплатнице).
Члан 6.
(1) Право на новчана средства подршке за воћарску производњу остварују корисници који у РПГ-у имају уписане
воћне засаде, за заснивање засада јабуке, крушке, шљиве
или брескве површине једног хектара, при чему број садница по једном произвођачу по хектару износи:
1) 3.000 садница јабуке, или
2) 2.000 садница крушке, или
3) 1.200 садница шљиве или
4) 1.200 садница брескве.
(2) Право на подршку из става 1. овог члана имају корисници за садњу која се врши у јесен 2021. године.
(3) Новчана средства подршке одобравају се у износу
трошкова набавке садног материјала, при чему износ подршке не може бити већи од 2,5 КМ по садници јабуке, односно 2,95 КМ по садници крушке, шљиве и брескве.
(4) Укупна средства подршке произвођачима воћа за
заснивање засада износе 500.000 КМ и обезбјеђују се из
Компензационог фонда Републике Српске.
(5) Право на средства подршке из става 1. овог члана
остварује се на основу захтјева, сачињеног на Обрасцу 1. из
Прилога овог правилника, уз који се прилажу:
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1) предрачун за набавку садница из става 1. овог члана,
издат од произвођача садног материјала регистрованог у
Републици Српској,
2) план подизања и одржавања сталног засада, сачињен
на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника.
(6) На основу захтјева из става 5. овог члана, директор
Агенције рјешењем одобрава исплату средстава за подршку воћарској производњи.
(7) Корисник средстава подршке за воћарску производњу дужан је да достави извјештај о намјенском утрошку
средстава на Обрасцу 3. из Прилога овог правилника у року
од 90 дана од дана уплате средстава подршке на рачун корисника, уз који прилаже:
1) рачуне као доказ о набавци садног материјала, издате
од стране произвођача садног материјала регистрованог у
Републици Српској,
2) декларације о квалитету садног материјала и увјерење о сортној чистоћи и здравственом стању садног материјала, који нису старији од годину дана.
(8) Након достављања извјештаја из става 7. овог члана, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
формира комисију, коју чине три члана, именована из реда
запослених у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде или Агенцији.
(9) Комисија из става 8. овог члана врши провјеру
заснивања засада увидом на лицу мјеста код корисника,
констатује чињенично стање и о томе сачињава записник
са фото-документацијом.
(10) Захтјев из става 5. овог члана корисници подносе
до утрошка средстава прописаних ставом 4. овог члана, а
најкасније до 15. септембра 2021. године.
Члан 7.
(1) Право на новчана средства подршке за штете од
мраза остварују корисници који имају производњу воћа
минимално 0,5 хектара уписану као начин коришћења у
РПГ-у.
(2) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се за сљедеће воћне врсте:
1) крушка,
2) шљива,
3) трешња,
4) вишња,
5) бресква,
6) нектарина.
(3) Право на средства подршке из става 1. овог члана
произвођачи воћа остварују на основу захтјева, сачињеног
на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који подносе
Агенцији.
(4) Укупна средства подршке произвођачима воћа износе 1.000.000 КМ и обезбјеђују се из Компензационог фонда
Републике Српске.
(5) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се рјешењем Агенције, а након обраде свих приспјелих захтјева и износе до 500 КМ по хектару.
(6) Захтјев за остваривање подршке произвођачи воћа
подносе најкасније до 31. јула 2021. године.
Члан 8.
(1) Право на новчана средства подршке имају узгајивачи свиња који су Агенцији пријавили почетак това
у складу са чланом 18. Правилника о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, те који у периоду од 1. марта до 1. септембра
2021. године изврше продају товних свиња минималне
тежине 90 kg.
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(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана узгајивачи остварују на основу захтјева, сачињеног
на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који подносе
Агенцији и уз који прилажу:
1) потписану и овјерену фактуру са наведеним бројем
животиња, тежином и унесеним идентификационим бројевима за грла или серијским бројем са увјерења о здравственом стању животиња – за правна лица и физичка лица регистрована у систему ПДВ-а,
2) откупне блокове у којима су наведени бројеви продатих грла са идентификационим бројем и тежином или
серијским бројем са увјерења о здравственом стању животиња – за физичка лица која нису у систему ПДВ-а,
3) спецификацију за товна грла, попуњену на Обрасцу
4. из Прилога овог правилника, који се доставља у писаној
и у електронској форми на електронску адресу Агенције
(Образац је доступан на интернет страници Агенције),
4) копију увјерења о здравственом стању животиња,
која прати транспорт Д образац – за свиње,
5) копију рјешења о регистрацији за кланице које су
регистроване на основу предузетничке дјелатности, а уколико су грла откупљена од правног лица за потребе извоза
живих животиња, и доказе о извозу.
(3) Укупна средства подршке узгајивачима свиња износе 2.000.000 КМ и обезбјеђују се из Компензационог фонда
Републике Српске, при чему се за први обрачун обезбјеђује
700.000 КМ.
(4) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
у износу до 50 КМ по грлу, сразмјерно броју грла за које је
поднесен захтјев и укупним средствима утврђеним ставом
3. овог члана, а исплата се врши у два обрачунска периода.
(5) Први обрачун средстава подршке из става 4. овог
члана врши се за захтјеве достављене до 30. јуна 2021. године, за извршену продају грла од 1. марта до 31. маја 2021.
године, а други обрачун за захтјеве достављене до 15. септембра 2021. године, за извршену продају грла од 1. јуна до
1. септембра 2021. године.
(6) Максимални износ подршке из става 1. овог члана
који корисник може остварити износи 100.000 КМ.
Члан 9.
(1) Корисник подршке дужан је да врати средства подршке која су ненамјенски утрошена или која су остварена на
основу нетачних података у року од 30 дана од дана доношења рјешења којим надлежни инспектор наложи кориснику враћање средстава.
(2) У случају из става 1. овог члана, кориснику се са даном доношења рјешења од надлежног инспектора утврђује
пасиван статус и блокира право на подстицајна средства и
друга средства подршке, а најкраће до истека периода од
двије године, рачунајући од дана враћања средстава подршке заједно са затезном каматом.
(3) Корисници подршке дужни су чувати документацију на основу које су остварили средства подршке најмање
три године од дана исплате средстава подршке.
Члан 10.
Управни надзор над спровођењем овог правилника
врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а инспекцијски надзор Републичка управа за инспекцијске послове и инспекције јединица локалних управа.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-052-4229/21
11. јуна 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.
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ПРИЛОГ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

Образац 1.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs.info@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Презиме и име носиоца газдинства
Назив пословног субјекта
Адреса – сједиште
Општина
фиксни
Телефон
мобилни
Датум

2

0

2

1.

З А Х Т Ј Е В З А О С Т В А Р И В А Њ Е П РА В А
НА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У 2021. ГОДИНИ
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима и начину остваривања подршке пољопривредним произвођачима у
условима изазваним пандемијом вируса корона, одобрите средства за:
Предмет подршке:

Члан:

(Навести врсту подршке за коју се подноси овај захтјев и члан Правилника)
Уз Захтјев за остваривање права на средства подршке прилажем сљедећу документацију:
Редни број

Н АЗ И В Д О КУ М Е Н ТА

Број листова

И З Ј А ВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу
приступ радницима Агенције за аграрна плаћања и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле
испуњености Захтјева. Сагласан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи
неистинити.
Потпис подносиоца Захтјева:
_________________________

Република
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Образац 2.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs.info@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив правног лица
Адреса пребивалишта / сједиште правног лица
Општина
Телефон
Датум
2
0

2

1.

ПЛАН ПОДИЗАЊА И ОДРЖАВАЊА СТАЛНОГ ЗАСАДА
1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖЕ СРЕДСТВА ПОДРШКЕ
1.1. Општи подаци
Локација на којој се подиже стални засад за који се подноси пријава за средства подршке
Општина
Укупна површина сталног засада (стара садња), ha
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Укупна површина сталног засада по врстама воћа (нова
садња за коју се подноси пријава), hа
– Воћна врста 1 (уписати хектара)
– Воћна врста 2 (уписати хектара)
Катастарске честице на којима се подиже засад (КО и к.ч.)
1.2. Располагање неопходним стручним кадром и радном снагом
Навести име и презиме стручне особе која ће организовати подизање и одржавање сталног засада, као и податке о обезбијеђеној радној снази (број сталних радника, број сезонских радника и друго)

1.3. Располагање неопходном механизацијом
Навести податке о механизацији (властитој/услужној) неопходној за обављање подизања сталног засада за који се подноси пријава за
средства подршке, као и механизацији и опреми која ће се користити у каснијим годинама његе и одржавања засада сталног засада

1.4. Подаци о садном материјалу и снабдјевеност водом
Произвођач/-и садног материјала
Број набављених садница по воћној врсти
Категорија садница по воћној врсти (податак са
Увјерења о здравственом стању садног материјала)
Систем наводњавања (начин наводњавања засада)
2. АГРОЕКОЛОШКИ УСЛОВИ ЛОКАЛИТЕТА НА КОМЕ СЕ ПОДИЖЕ СТАЛНИ ЗАСАД
Климатске карактеристике
(навести климатске чиниоце који позитивно утичу на гајење дате врсте у сталном засаду и квалитет плода на локалитету гдје се подиже стални засад; навести да ли постоји ризик од неповољних климатских чинилаца, нпр. појава екстремно ниских или високих температура, раних јесењих или позних прољећних мразева на датом локалитету и друго)

Земљишне карактеристике
(навести тип земљишта и најважније податке из основне хемијске анализе земљишта; навести уколико неки од тих параметара има
посебно позитивно дејство на квалитет плода)

Остали еколошки фактори
(навести надморску висину, експозицију, нагиб терена у степенима, а затим близину већих водених површина и шумских појаса, као и
њихов утицај на гајење сталног засада са датог локалитета)

3. ТЕХНОЛОГИЈА ПРИПРЕМЕ ЗЕМЉИШТА НАМИЈЕЊЕНОГ ПОДИЗАЊУ СТАЛНОГ ЗАСАДА
Припрема земљишта за подизање сталног засада / противградне мреже
(навести које су мјере примијењене: регулациони радови, на примјер крчење претходне културе, “одмарање” земљишта, нивелисање
терена мелиоративно, ђубрење, мјере фертилизације и повећање плодности земљишта, риголовање, подривање земљишта и непосредна припрема земљишта за садњу, постављање система за наводњавање и слично)

4. СОРТЕ И ПОДЛОГЕ САДНИЦА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА
Сорте и подлоге
(навести сорту/-е и подлогу/-е воћне врсте са којима се подиже стални засад за који се подноси захтјев за средства подршке, те навести
разлоге за избор одговарајућих сорти и подлога)

22.6.2021.
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5. ТЕХНОЛОГИЈА ПОДИЗАЊА СТАЛНОГ ЗАСАДА
Размак садње, број посађених садница
(навести размак садње са обрачуном потребног броја садница / посађених садница)

Узгојни облик
(навести назив узгојног облика који ће се формирати, те навести разлог тог узгојног облика)

Организација земљишне територије на којој се подиже стални засад
(описати распоред сорти и подлога, навести да ли има сорти опрашивача и њихов распоред;
распоред табли, путне мреже, правац редова и друго; удаљеност воћњака у односу на пратеће објекте – хладњача, складишта, дистрибутивни центар и друго)

Садња
(навести на који начин је обављена садња)

6. АГРОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ У МЛАДОМ ЗАСАДУ
Радови у првој, другој и трећој години
(обрада земљишта, попуна празних мјеста, мјере заштите од болести и штеточина, мјере заштите од падавина, измрзавања и елементарних непогода, резидба младих садница, загртање садница и друго; навести појединачно сваку од мјера коју је неопходно примијенити у датом/-им младом/-им воћњаку/-цима за који/које се подноси пријава за средства подршке)

7. АГРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИНОСА У ПЕРИОДУ РЕДОВНОГ ПЛОДОНОШЕЊА
Навести сваку појединачну мјеру која ће се примјењивати у периоду редовног плодоношења сталног засада за који се подноси пријава
за средства подршке, као и пројекцију приноса у периоду редовног плодоношења

8. НАПОМЕНА

ИЗЈАВА: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви горенаведени подаци тачни и да ћу се придржавати
свих наведених активности из Плана подизања и одржавања воћног/-их засада.
Датум: ______________

_____________________
Име и презиме и потпис

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

Образац 3.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
Назив задруге/удружења
Адреса
Општина
Телефон
Датум

2

0

2

1.
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ИЗВЈЕШТАЈ
О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ

Редни број

Кратак извјештај о реализацији:
Докази о намјенском утрошку средстава
(рачун, окончана ситуација, фискални рачун, извод или уплатница)
Број рачуна
Износ (КМ)

Доказ о уплати (ДА/НЕ)

Укупно:
М. П.

Корисник / одговорно лице:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

Образац 4.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште пословног
субјекта
Општина
Телефон
Датум
2

0

2

1.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТОВНА ГРЛА
Редни
број
1

Број ушне маркице грла

Датум пријаве това

Датум продаје

2

3

4

УКУПНО:

М. П.

Потпис подносилаца захтјева:

22.6.2021.
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На основу члана 118. став 6. Закона о спорту Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/20)
и члана 76. став 2. Закона републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар породице, омладине и спорта, 12. маја 2021. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА, СПОРТИСТА И
СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА И СТРУЧЊАКА У СПОРТУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми за рангирање спортова, спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту.
Члан 2.
Категоризацијом спортова обухваћени су спортови
чије су свјетске федерације, односно асоцијације чланови
Међународног олимпијског комитета (IOC - International
Olympic Committee), Асоцијације међународних спортских
федерација препознатих од стране Међународног олимпијскoг комитета (ARISF - Association of IOC Recognized
International Sports Federations), Генералне асоцијације
међународних спортских федерација (GAISF - Global
Association of International Sports Federations), као и други
спортови у складу са номенклатуром спортских грана и
грана спорта.
Члан 3.
Категоризација спортова врши се на основу сљедећих
критеријума:
1) друштвеног значаја, односно заступљености спорта
у свијету;
2) традиције у свијету:
1. постојање свјетске федерације,
2. континуиране организације спорта,
3. регионалне организације,
4. броја земаља чланица,
5. система такмичења - од најнижег нивоа до свјетског
такмичења;
3) републичке традиције:
1. основан матични спортски савез Републике Српске (у
даљем тексту: Република),
2. међународни успјеси,
3. број клубова,
4. број активних чланова,
5. систем такмичења - од најнижег нивоа до свјетског
такмичења;
4) медијске заступљености и популарности спорта;
5) финансијске самосталности спорта у свијету и у Републици;
6) атрактивности спорта у свијету и у Републици;
7) утицаја на рекламирање и спонзорисање;
8) утицај спорта на учеснике је значајан за:
1. раст и развој дјеце и омладине,
2. моторички развој,
3. психолошки развој,
4. социјални развој,
5. здравствено стање,
6. васпитање;
9) приступачност спорта:
1. једноставност правила,
2. систем такмичења,
3. могућност масовног укључивања у спорт,
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4. материјалне могућности и трошкови редовних активности,
5. организациони захтјеви.
Члан 4.
(1) На основу критеријума из члана 3. овог правилника
спортови се разврставају у пет категорија, и то:
1) I КАТЕГОРИЈА:
1. атлетика,
2. карате,
3. кошарка,
4. одбојка,
5. пливање,
6. рукомет,
7. тенис,
8. фудбал,
9. џудо;
2) II КАТЕГОРИЈА:
1. бокс
2. биатлон,
3. кик-бокс
4. кајак-кану,
5. смучање,
6. стони тенис
7. стрељаштво,
8. шах;
3) III КАТЕГОРИЈА:
1. аутомобилизам,
2. бициклизам,
3. ватерполо,
4. гимнастика,
5. џију-џицу,
6. рафтинг,
7. спортски риболов,
8. таеквондо,
9. куглање,
10. мотоциклизам,
11. планинарство,
12. сједећа одбојка,
13. спортски плес;
4) IV КАТЕГОРИЈА:
1. аикидо,
2. бадминтон,
3. боди-билдинг и фитнес,
4. ваздухопловство,
5. веслање,
6. коњички спортови,
7. кошарка у колицима,
8. мисаоне игре,
9. подводне активности,
10. спортска рекреација,
11. спортско пењање,
12. спортови специјалне олимпијаде,
13. стреличарство,
14. стрељаштво лица са инвалидитетом;
5) V КАТЕГОРИЈА:
1. атлетика лица са инвалидитетом,
2. билијар,
3. боб,
4. боћање,
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5. кунг-фу-вушу,
6. дизање тегова,
7. голф,
8. е-спорт,
9. универзитетски спорт,
10. једрење,
11. карлинг,
12. кендо,
13. кјокушинкаи (кјокушинкаи карате),
14. клизање,
15. мачевање
16. нанбудо,
17. пикадо,
18. рагби,
19. рвање,
20. самбо,
21. спортска спелеологија,
22. спортови глувих и наглувих лица,
23. спортови слијепих и слабовидих лица,
24. триатлон и модерни пентатлон,
25. флорбол,
26. хокеј,
27. чирлидинг,
28. шах лица са инвалидитетом,
29. школски спорт.
(2) Спортске гране и гране спорта које нису обухваћене овом категоризацијом, формиране након доношења овог
правилника, сврставају се у пету категорију спортова у Републици.
Члан 5.
Јединице локалне самоуправе утврђују категоризацију
спортова, спортиста и спортских стручњака за своје подручје, полазећи од утврђене републичке категоризације.
Члан 6.
(1) Табеларни приказ спортских грана и грана спорта
у Републици (у даљем тексту: Номенклатура) налази се у
Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(2) Номенклатура приказује начин организовања спорта
и организације спортских савеза на нивоу Републике.
Члан 7.
Номенклатура садржи:
1) назив спортске гране,
2) назив гране спорта,
3) назив спортског савеза на нивоу Републике,
4) скраћеницу међународне спортске федерације,
5) чланство у Међународном олимпијском комитету
(енгл. IOC - International Olympic Committee), Асоцијацији
међународних спортских федерација препознатих од Међународног олимпијског комитета (енгл. ARISF - Association
of IOC Recognized International Sports Federations) и/или
од Генералне асоцијације међународних спортских федерација (GAISF - Global Association of International Sports
Federations).
Члан 8.
Спортске гране и гране спорта које нису обухваћене Номенклатуром могу се накнадно сврстати на захтјев
овлашћеног представника нове спортске гране или гране
спорта.
Члан 9.
(1) Републичком категоризацијом спортиста утврђују
се критеријуми за категорисање спортиста, начин додјељивања одређене категорије спортског статуса, статуса врхун-
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ског спортисте, статуса перспективног спортисте и друга
статусна рангирања спортиста у Републици.
(2) Категоризација спортиста врши се на основу резултата, узраста, пола и републичке категоризације спортова.
(3) Спортски статус може стећи лице које има држављанство Републике.
(4) Спортски статус могу равноправно стећи спортисти
мушког и женског пола.
Члан 10.
Према оствареним спортским резултатима спортисти
Републике сврставају се у сљедеће категорије:
1) заслужни спортиста,
2) врхунски спортиста прве категорије,
3) врхунски спортиста друге категорије,
4) врхунски спортиста треће категорије,
5) перспективни спортиста.
Члан 11.
Услови за остваривање права статуса заслужног спортисте у олимпијским спортовима - у олимпијским дисциплинама:
1) освојено прво, друго или треће мјесто на олимпијским играма или параолимпијским играма,
2) освојено прво, друго или треће мјесто на свјетском
првенству,
3) освојено прво, друго или треће мјесто на европском
првенству,
4) освојено прво, друго или треће мјесто на свјетском и
европском првенству у параолимпијским спортовима или
дисциплинама.
Члан 12.
(1) Услови за остваривање статуса врхунског спортисте
прве категорије у олимпијским спортовима и олимпијским
дисциплинама:
1) испуњена норма за олимпијске или параолимпијске
игре,
2) пласман од четвртог до десетог мјеста на свјетском
или европском првенству у олимпијским дисциплинама,
3) освојено од четвртог до шестог мјеста на европском
и свјетском првенству у параолимпијским дисциплинама,
4) освојено прво, друго или треће мјесто на медитеранским играма,
5) освојено прво, друго или треће мјесто на европским
олимпијским играма,
6) освојено прво, друго или треће мјесто на универзијади.
(2) Врхунски спортиста прве категорије у неолимпијским спортовима и неолимпијским спортовима олимпијских дисциплина:
1) освојено прво, друго или треће мјесто на свјетском
првенству у појединачним спортовима уколико је наступило више од 18 такмичара из најмање 15 земаља у категорији,
2) освојено прво, друго или треће мјесто на свјетском
првенству у екипним спортовима уколико је наступило 16
земаља у категорији,
3) освојено прво мјесто на европском првенству у појединачним спортовима уколико је наступило више од 18
такмичара из најмање 12 земаља у категорији,
4) освојено прво мјесто на првенству Европе у екипним спортовима уколико је наступило најмање 14 земаља
у категорији.
Члан 13.
(1) Врхунски спортиста друге категорије у олимпијским
спортовима - олимпијским дисциплинама, сениори:
1) освојено од 10. до 14. мјеста на свјетском или европском првенству у појединачним спортовима - олимпијским
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дисциплинама уколико је наступило више од 15 такмичара
из најмање 12 земаља у категорији,
2) освојено од 10. до 14. мјеста на свјетском или европском првенству у екипним спортовима - олимпијским дисциплинама уколико је наступило најмање 16 земаља у
категорији,
3) освојено прво или друго мјесто на првенству Балкана
у појединачним спортовима - олимпијским дисциплинама
у којима је наступило више од 10 такмичара из најмање пет
земаља у истој категорији,
4) освојено прво или друго мјесто на Балканском првенству у екипним спортовима - олимпијским дисциплинама уколико је наступило најмање пет земаља у категорији,
5) учешће на свјетском и европском првенству у појединачним спортовима - параолимпијским дисциплинама
уколико је наступило више од 15 такмичара из најмање 12
земаља у истој категорији,
6) учешће на свјетском или европском првенству у
екипним спортовима - параолимпијским дисциплинама
уколико је наступило најмање 16 земаља у истој категорији.
(2) Врхунски спортиста друге категорије у неолимпијским спортовима и неолимпијским дисциплинама олимпијских спортова:
1) освојено од четвртог до осмог мјеста у појединачним
спортовима на свјетском првенству уколико је наступило
више од 18 такмичара из најмање 15 земаља у истој категорији,
2) освојено од четвртог до осмог мјеста у екипним
спортовима на свјетском првенству уколико је наступило
најмање 16 земаља у истој категорији,
3) освојено друго или треће мјесто на европском првенству у појединачним спортовима уколико је наступило
више од 18 такмичара из најмање 12 земаља у истој категорији,
4) освојено друго или треће мјесто на европском првенству у екипним спортовима уколико је наступило најмање
14 земаља у истој категорији.
Члан 14.
(1) Врхунски спортиста треће категорије у олимпијским
спортовима - олимпијским дисциплинама или параолимпијским спортовима - параолимпијским дисциплинама,
сениори:
1) освојено прво мјесто на сениорском првенству БиХ у
појединачним спортовима уколико је наступило најмање 10
такмичара у истој категорији,
2) освојено прво мјесто на сениорском првенству БиХ
у екипним спортовима уколико је наступило најмање осам
екипа,
3) освојено треће мјесто на првенству Балкана у појединачним спортовима уколико је наступило више од 10
такмичара из најмање пет земаља у истој категорији,
4) освојено прво мјесто Републике Српске или БиХ у
појединачним спортовима - параолимпијским дисциплинама у којима је наступило осам и више такмичара у истој
категорији,
5) освојено прво мјесто на првенству Републике Српске
или БиХ у екипним спортовима - параолимпијским дисциплинама уколико је наступило шест и више екипа у истој
категорији.
(2) Врхунски спортиста треће категорије у олимпијским
спортовима - неолимпијским дисциплинама, сениори:
1) освојено прво, друго или треће мјесто на балканском
првенству у појединачним спортовима, уколико је наступило више од 15 такмичара из најмање шест земаља у истој
категорији,
2) освојено прво, друго или треће мјесто на балканском
првенству у екипним спортовима уколико је наступило најмање шест земаља у категорији,
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3) освојено прво мјесто на сениорском првенству БиХ у
екипним спортовима уколико је наступило најмање 12 екипа у истој категорији,
4) освојено прво мјесто на сениорском првенству БиХ у
појединачним спортовима уколико је наступило више од 15
такмичара у истој категорији.
Члан 15.
(1) Услови за остваривање права врхунског спортисте
прве категорије јуниорски узраст / перспективни спортисти:
1) освојено прво, друго или треће мјесто на јуниорском
свјетском или европском првенству у појединачним спортовима - олимпијским дисциплинама уколико је наступило
више од 15 такмичара из најмање 12 земаља у категорији,
2) освојено прво, друго или треће мјесто на кадетском
или јуниорском свјетском или европском првенству у екипним спортовима - олимпијским дисциплинама уколико је
наступило најмање 16 земаља у категорији,
3) освојено прво мјесто на јуниорском балканском првенству у појединачним спортовима - олимпијским дисциплинама уколико је наступило најмање пет земаља у категорији.
(2) Врхунски спортиста друге категорије у олимпијским
спортовима - олимпијским дисциплинама, јуниори:
1) освојено од четвртог до осмог мјеста на јуниорском
/ кадетском првенству свијета или Европе у појединачним
спортовима - олимпијским дисциплинама уколико је наступило 15 такмичара из најмање 12 земаља у истој категорији,
2) освојено од четвртог до осмог мјеста на јуниорском
/ кадетском првенству свијета или Европе у екипним спортовима - олимпијским дисциплинама уколико је наступило
најмање 16 земаља у истој категорији.
Члан 16.
Републичком категоризацијом спортских стручњака и
стручњака у спорту, а на основу критеријума и мјерила за
категорисање спортских стручњака, на основу квалитета
рада, остварених резултата, степена стручности и републичке категоризације спортова дефинисане су сљедеће категорије спортских стручњака и стручњака у спорту:
1) заслужни тренер,
2) врхунски тренер прве категорије,
3) врхунски тренер друге категорије.
Члан 17.
Категоризација спортских стручњака и стручњака у
спорту односи се на спортске стручњаке и стручњаке у
спорту који су у појединачним или екипним спортовима
остварили спортски резултат у категорији сениора.
Члан 18.
(1) Статус заслужног тренера стиче се уколико је у
претходној години радио са једним спортистом или екипом
који су остварили услове из члана 11. овог правилника.
(2) Статус врхунског тренера прве категорије стиче се
уколико је у претходној години радио са једним спортистом
или екипом који су остварили услове из члана 12. овог правилника.
(3) Статус врхунског тренера друге категорије стиче се
уколико је у претходној години радио са једним спортистом
или екипом који су остварили услове из члана 13. овог правилника.
Члан 19.
(1) Министарство породице, омладине и спорта једном
годишње расписује јавни позив за додјелу спортског статуса спортистима и спортским стручњацима и стручњацима
у спорту.
(2) Пријаве пристигле по јавном позиву из става 1. овог
члана разматра комисија која сачињава приједлог разврставања спортиста, спортских стручњака и стручњака у
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спорту, на основу којег се утврђује њихов коначан статус на
период од једне календарске године.
Члан 20.
Спортски статус остварују спортисти, спортски стручњаци и стручњаци у спорту који су поред оствареног резултата:
1) у периоду остваривања резултата били чланови
спортске организације која је регистрована у складу са Законом о спорту Републике Српске и
2) имали пребивалиште на територији Републике најмање пет година прије подношења захтјева за стицање
спортског статуса.
Члан 21.
Уз Захтјев за стицање спортског статуса, који садржи
име и презиме, датум и мјесто рођења и адресу пребивалишта, достављају се:
1) спортска биографија подносиоца Захтјева,
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2) потврда спортске организације са којом је постигао
резултат,
3) потврда спортског савеза или међународне спортске
федерације о оствареним резултатима у претходној години,
4) увјерење о држављанству,
5) увјерење о мјесту пребивалишта.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској
(“Службени гласник Републике Српске“, број 100/13).
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске“.
Број: 20.01/012-917/21
12. мајa 2021. године
Бањалука

Министар,
Соња Давидовић, с.р.
ПРИЛОГ 1.

Редни
број
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

СПОРТСКА ГРАНА
(СПОРТ)

ГРАНА
СПОРТА

НАЗИВ СПОРТСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1. Аикидо савез РС
2. Савез реалног аикидоа РС
Атлетски савез РС

1. аикидо
2. реални аикидо
АТЛЕТИКА
1. атлетика
1. ауто-трке
2. кружне и брдске ауто-трке
3. ауто-рели и оријентацијски
рели
СПОРТСКИ АУТО И
АУТОМОБИЛИЗАМ 4. формула 1, 2
КАРТИНГ САВЕЗ РС
5. ауто-слалом
6. теренска возила
7. картинг
БАДМИНТОН
1. бадминтон
Бадминтон савез РС*
БИАТЛОН
1. биатлон
Биатлон савез РС*
1. билијар
2. снукер (snooker)
БИЛИЈАР
Билијар савез РС*
3. карамбол (carambolage
billiards) / француски
билијар
1. друмски
2. брдски
3. пистовни
БИЦИКЛИЗАМ
Бициклистички савез РС
4. bmx
5. cycle-cross
6. trials
1. боб
БОБ
2. скелетон
Боб савез РС*
3. санкање (luge)
БОЋАЊЕ
1. боћање
Боћарски савез РС*
1. боди-билдинг
2. фитнес за жене и
мушкарце
БОДИ-БИЛДИНГ И 3. боди-фитнес за жене
Боди-билдинг и фитнес савез
ФИТНЕС
РС
(fitness figure)
4. класични
боди-билдинг за мушкарце
БОКС
1. бокс
Боксерски савез РС
ВАТЕРПОЛО
1. ватерполо
Ватерполо савез РС
1. моторно летење
2. једриличарство
3. падобранство
ВАЗДУХОПЛОВ4. параглајдинг
Ваздухопловни савез РС
СТВО
5. змајарство
6. балонарство
7. моделарство
АИКИДО

МЕЂУНАРОДНА
ФЕДЕРАЦИЈА
1. IAF
2. IRAF
IAAF

ЧЛАНОВИ
IOC/ARISF/GAISF
1. GAISF
2. –
IOC/GAISF

FIA

1. ARISF/GAISF

BWF
IBU

IOC/GAISF
IOC/GAISF

WCBS

ARISF/GAISF

1. FIBT
2. FIBT
3. FIL
CMSB

1. IOC/GAISF
2. IOC/GAISF
3. IOC/GAISF
4. IOC/GAISF
5. GAISF
6. GAISF
1. IOC/GAISF
2. IOC/GAISF
3. IOC/GAISF
ARISF/GAISF

1. IFBB
2. WFF
3. WBFA
4. IFBB

1. GAISF
2. –
3. –
4. GAISF

AIBA
FINA

IOC/GAISF
IOC/GAISF

FAI

ARISF/GAISF

UCI
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14.

15.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
ВЕСЛАЊЕ

ВУШУ / КУНГ-ФУ

16.

ГИМНАСТКА

17.

ГОЛФ

18.

ДИЗАЊЕ ТЕГОВА

19.

ЏИЈУ-ЏИЦУ

20.

ЈЕДРЕЊЕ

21.

КАЈАК/КАНУ

1. веслање

19

FISA

IOC/GAISF

1. IWUF
2. IWUF
3. IWUF
4. IWUF
5. IWUF
6. IWUF
7. IWUF
8. IWUF
9. IWUF
10. IWUF

ARISF/GAISF

FIG

1. IOC/GAISF
2. IOC/GAISF
3. IOC/GAISF
4. GAISF
5. GAISF

Голф савез РС*

1. IGF
2. WMF

1. IOC/GAISF
2. GAISF

1. дизање тегова
2. поверлифтинг
(powerlifting)

Дизачки савез РС*

1. IWF
2. IPF

1. IOC/GAISF
2. GAISF

1. џију-џицу

Џиу-џицу савез РС

1. JJIF
2. WNF

1. GAISF
2. –

Једриличарски савез РС*

1. ISA
2. ISA

1. IOC/GAISF
2. ARISF/GAISF

Кајак кану савез РС

1. ICF
2. ICF
3. IDBF

1. IOC/GAISF
2. IOC/GAISF
3. GAISF

1. Карате савез РС
2. WKC karate savez RS
3. Карате савез ЈКА шотокан
РС
4. Кјокушинкаи савез РС

1. WKF
2. WKC
3. JKA
4. KWF

1. ARISF/GAISF
2. –
3. –
4. –

1. карлинг
2. куглање на леду

Карлинг савез РС

1. WCF
2. IFE

1. IOC/GAISF
2. –

1. кендо

Кендо савез РС*

FIK

GAISF

1. традиционални вушу
2. wushu sanshou
3. wushu taolu
4. shangquan
5. daoshu
6. jianshu
7. nandao
8. taijijian (taiji)
9. qianshu
10. nangun
1. спортска гимнастика
2. ритмичка гимнастика
3. гимнастика на трамбулини
4. спортска акробатика
5. спортски аеробик
6. гимнастика за све
1. голф
2. мини-голф

1. једрење у чамцу
2. једрење на дасци
1. кајак
2. кану
3. dragon boat
1. карате
2. карате
3. традиционални карате
4. кјокушинкаи карате

Веслачки савез РС
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Кунг-фу и вушу савез РС*

Гимнастички савез РС

22.

КАРАТЕ

23.

КАРЛИНГ

24.

КЕНДО

25.

КИК-БОКС

1. кик-бокс
2. muaythai
3. француски/савата бокс

Кик-бокс савез РС

1. WAKO
2. IFMA
3. FISav

1. GAISF
2. GAISF
3. GAISF

26.

КЛИЗАЊЕ

1. умјетничко клизање
2. брзо клизање

Клизачки савез РС*

ISU

IOC/GAISF

1. FEI
2. FEI
3. FEI
4. FEI
5. FEI
6. FEI
7. FEI
8. FEI
9. FEI

1. IOC/GAISF
2. IOC/GAISF
3. IOC/GASIF
4. GASIF
5. GASIF
6. GASIF
7. GASIF
8. GASIF
9. GASIF

1. FIBA
2. IFNA
3. FIBA
4. FIBA

1. IOC/GASIF
2. ARISF/GASIF
3. IOC/GASIF
4. IOC/GASIF

1. FIQ
2. IBF
FIE

1. ARISF/GASIF
2. –
IOC/GASIF

27.

КОЊИЧКИ СПОРТ

28.

КОШАРКА

29.

КУГЛАЊЕ

30.

МАЧЕВАЊЕ

1. прескакање препона
2. дресурно јахање
3. даљинско јахање
4. волтижовање – гимнастика
на коњу
5. вестерн јахање
6. вожња запрега
7. коњички вишебој
8. касачки спорт
9. галопски спорт
1. кошарка
2. нетбол (netball)
3. мини-баскет,
4. баскет “3 на 3”
1. класично куглање
2. боулинг (bowling)
1. мачевање

(1–5) Савез коњичких организација РС
(6–9) Касачки савез РС

Кошаркашки савез РС

Куглашки савез РС
Мачевалачки савез РС*
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31.

32

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
1. го
2. дама (draughts)
МИСАОНЕ ИГРЕ
3. бриџ
Савез мисаоних игара РС
4. кинески шах (xiangqi)
5. покер
1. уличне мото-трке
2. скутери
3. трке мотоциклима minibike
МОТОЦИКЛИЗАМ 4. мото-крос
Спортски ауто-мото савез РС
5. спидвеј (speedway)
6. ендуро
7. мото-рели
НАНБУДО
1. нанбудо
Нанбудо савез РС*
1. одбојка
ОДБОЈКА
2. одбојка на пијеску
Одбојкашки савез РС
3. фистбол (fistball)
ПИКАДО
1. пикадо
Пикадо савез РС*
1. планинарење
2. спортско пењање
(climbing)
ПЛАНИНАРСТВО 3. оријентационо трчање
Планинарски савез РС
(оријентиринг)
4. алпинизам
5. кањонинг
1. пливање
ПЛИВАЊЕ
2. синхроно пливање
Пливачки савез РС
3. скокови у воду
1. пливање перајима и брзинско роњење
2. роњење на дах
3. подводна оријентација
4. подводни риболов
5. спортско роњење – подвоСавез организација подводПОДВОДНЕ АКТИВ- дне вјештине
них активности РС
НОСТИ
6. подводно фотографисање
7. подводно гађање у мету
8. подводни рагби
9. подводни хокеј
10. подводно рвање
(aquathlon)
1. Рагби савез РС*
1. рагби
2.
Савез
америчког фудбала
РАГБИ
2. амерички фудбал
РС*
3. рагби лига
3. Рагби лига савез РС*
РАФТИНГ
1. рафтинг
Рафтинг савез РС
1. рукомет
РУКОМЕТ
Рукометни савез РС
2. рукомет на пијеску
1. рвање
2. рвање на пијеску
3. граплинг (grappling)
РВАЊЕ
Рвачки савез РС*
4. атински панкратион
5. традиционално рвање
6. сумо рвање
САМБО
1. самбо
Самбо савез РС*
1. алпско смучање
2. нордијско смучање
3. смучарски скокови
4. скијање на дасци / сноубординг
Смучарски савез РС
СМУЧАЊЕ
5. слободно смучање
7. скијашко трчање (crosscountry)
8. смучање на трави
9. брзо смучање
10. телемарк
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1. IGF/IMSA
2. FMJD/IMSA
3. WBF/IMSA
4. WXF
5. IPF

1. GASIF
2. GASIF
3. ARISF/GASIF
4. –
5. –

FIM

ARISF / GAISF

WNF
1. FIVB
2. FIVB
3. IFA
WDF

1. IOC/GASIF
2. IOC/GASIF
3. GASIF
GASIF

1. UIAA
2. IFSC
3. IOF
4. UIAA
5. FIC

(1–4) ARIS /GASIF
5. –

FINA

IOC/GASIF

CMAS

ARISF/GASIF

1. WR
2. IFAF
3. IRL

1. IOC/GASIF
2. GAISF
3. -

IRF

1. FILA
2. FILA
3. FILA
4. FILA
5. FILA
6. IFS
FIAS

1. IOC/GAISF
2. GAISF
1. IOC/GAISF
2. GAISF
3. GAISF
4. GAISF
5. GAISF
6. ARISF/GAISF
GAISF

1. FIS
2. FIS
3. FIS
4. FIS
5. FIS
6. FIS
7. FIS
8. FIS
9. FIS

1. IOC/GAISF
2. IOC/GAISF
3. IOC/GAISF
4. IOC/GAISF
5. IOC/GAISF
6. IOC/GAISF
7. GAISF
8. GAISF
9. GAISF

IHF

22.6.2021.

45.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

СПОРТСКИ ПЛЕС

46.

СПОРТСКА
РЕКРЕАЦИЈА

47.

СПОРТСКА
СПЕЛЕОЛОГИЈА

48.

СПОРТСКИ
РИБОЛОВ

49.

СПОРТСКО
ПЕЊАЊЕ
СТОНИ ТЕНИС

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

1. спортска спелеологија
1. спортски риболов (слатке
воде)
2. спортски риболов на мору
3. кастинг риболов
1. спортско пењање

1. стони тенис
1. стреличарство
СТРЕЛИЧАРСТВО
2. самострел
1. стрељаштво
СТРЕЉАШТВО
2. гађање глинених голубова
1. таеквондо
ТАЕКВОНДО
2. традиционални таеквондо
1. тенис
ТЕНИС
2. софт (soft) тенис
3. сквош (squash)
1. триатлон
ТРИАТЛОН И МО- 2. модерни пентатлон
ДЕРНИ ПЕНТАТЛОН
3. дуатлон
УНИВЕРЗИТЕТСКИ 1. универзитетски спорт
СПОРТ
ФЛОРБОЛ
1. флорбол (floorball)
1. фудбал
ФУДБАЛ
2. футсал
3. фудбал на пијеску

59.

ХОКЕЈ

60.
61.
62.
63.

ЧИРЛИДИНГ
ЏУДО
ШАХ
ШКОЛСКИ СПОРТ

60.

1. стандардни плесови
2. латиноамерички плесови
3. ревијални плесови
4. спортски плес
1. спорт за све
2. прецизна оријентација
3. умјетничко котурање/
ролање
4. спуст ролерима/ролшуама
5. брзинско ролање
6. пејнтбол (paintball)
7. фризби
8. скејтбординг
9. дјечји спорт

1. хокеј на леду
2. хокеј на трави
3. хокеј на ролерима
4. бенди (bandy)
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Савез спортског плеса РС

WDSF

ARISF/ GAISF

Савез спортске рекреације
Републике Српске*

1. TAFISA
2. TAFISA
3. FIRS
4. FIRS
5. FIRS
6. IPA
7. WFDF
8. ISF
9. –

1. –
2. –
3. ARISF/GAISF
4. ARISF/GAISF
5. ARISF/GAISF
6. –
7. GASIF
8. –
9. –

Савез спортске спелеологије UIS
РС*
Спортско риболовни савез
РС

1. CIPS
2. CIPS
3. ICSF

Савез спортског пењања РС* IFSC
Стонотениски савез РС
Стреличарски савез РС
Стрељачки савез РС
Теквондо савез РС
Тениски савез РС

Триатлон и пентатлон савез
РС*
Савез универзитетског
спорта РС*
Флорбол савез РС
Фудбалски савез РС

Хокејашки савез РС*

1. чирлидинг
Чирлидинг савез РС*
1. џудо
Џудо савез РС
1. шах
Шаховски савез РС
1. школски спорт
Савез за школски спорт РС*
СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Атлетски савез РС / Савез за
1. атлетика
спорт и рекреацију инвалида
РС
Бициклистички савез РС /
2. бициклизам
Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС
Боћарски
савез РС / Савез за
ПАРАОЛИМПИЈСКИ 3. боћање
спорт и рекреацију инвалида
СПОРТОВИ
РС
Дизачки савез инвалида РС /
4. дизање тегова
Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС
Џудо савез инвалида РС /
5. џудо
Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС

1. GAISF
2. GAISF
3. GAISF
1. ARISF/GAISF

ITTF
1. WA
2. IAU

IOC/GAISF
1. IOC/GAISF
2. –

ISSF

IOC/GAISF

1. ТF
2. ITF
1. ITF
2. ISTF
3. WSF
1. ITU
2. UIPM
3. ITU

1. IOC/GAISF
2. –
1. IOC/GAISF
2. GAISF
3. ARISF/GAISF
1. IOC/GAISF
2. IOC/GAISF
3. GAISF

FISU

GAISF

IFF

1. IIHF
2. FIH
3. FIH
4. IFF
5. FIB
ICU
IJF
FIDE
ISF

ARISF/SA
1. IOC/GAISF
2. IOC/GAISF
3. GAISF
1. IOC/GAISF
2. IOC/GAISF
3. GAISF
4. GAISF
5. ARISF
1. ARISF/GAISF
1. IOC/GAISF
ARISF/GASIF
GAISF

IPSE / IPC

GASIF

CPISRA-VCI /
IPC

GASIF

CPISRA / IPC

GASIF

IPF / IPC

GASIF

IBSA / IPC

GASIF

FIFA
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
6. стреличарство
7. стрељаштво
8. коњички спорт
9. фудбал са пет и седам
играча
10. голбал
11. веслање
12. једрење
13. пливање
14. стони тенис
15. сједећа одбојка
16. кошарка у колицима
17. мачевање у колицима
18. алпско смучање
19. нордијско смучање
20. хокеј на санкама
22. карлинг у колицима
23. рагби у колицима
24. тенис у колицима

61.

СПЕЦИЈАЛНА
ОЛИМПИЈАДА

1. алпско смучање
2. атлетика
3. бадминтон
4. кошарка
5. боћање
6. куглање
7. нордијско смучање
8. бициклизам
9. коњички спорт
10. умјетничко клизање
11. хокеј
12. фудбал
13. голф
14. гимнастика
15. џудо
16. дизање тегова
17. котурање/ролање
18. једрење
19. сноубординг
20. софтбол (softball)

Стреличарски савез инвалида
РС / Савез за спорт и рекреацију инвалида РС
Стрељачки савез инвалида
РС / Савез за спорт и рекреацију инвалида РС
Савез коњичких спортова
инвалида РС / Савез за спорт
и рекреацију инвалида РС
Фудбалски савез инвалида
РС / Савез за спорт и рекреацију инвалида РС
Голбал савез инвалида РС /
Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС
Веслачки савез инвалида РС
/ Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС
Једриличарски савез инвалида РС / Савез за спорт и
рекреацију инвалида РС
Пливачки савез инвалида РС
/ Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС
Стонотениски савез инвалида
РС / Савез за спорт и рекреацију инвалида РС
Савез сједеће одбојке инвалида РС / Савез за спорт и
рекреацију инвалида РС
Савез кошарке у колицима
РС / Савез за спорт и рекреацију инвалида РС
Савез мачевања у колицима
РС / Савез за спорт и рекреацију инвалида РС
Смучарски савез инвалида
РС / Савез за спорт и рекреацију инвалида РС
Хокејашки савез инвалида РС
/ Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС
Карлинг савез инвалида РС /
Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС
Рагби савез инвалида РС /
Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС
Тениски савез инвалида РС /
Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС

Спортски савез ментално
недовољно развијених лица
РС –МеНеРаЛи
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IPSA / IPC

GASIF

IPSA / IPC

GASIF

RDA / IPC

GASIF

IBSA-CPISRA
/ IPC

GASIF

IBSA / IPC

GASIF

FISA / IPC

GASIF

IFDS / IPC

GASIF

FINA / IPC

GASIF

TTTF / IPC

GASIF

WOVD / IPC

GASIF

IWBF / IPC

GASIF

IWFC / IPC

GASIF

IPSF/IPC

GASIF

IPSF / IPC

GASIF

WCF / IPC

GASIF

IWRF / IPC

GASIF

IWTF / IPC

GASIF

SOI

GASIF
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21. брзо клизање
22. стони тенис
23. рукомет
24. тенис
25. одбојка
26. крикет
27. кајак
28. нетбол (netball)
29. пливање
30. флорбол (floorball)

62.

1. атлетика
2. бадминтон
3. кошарка
4. одбојка на пијеску
5. куглање
6. бициклизам
7. фудбал
8. рукомет
9. џудо
10. карате
11. такмичење у оријентацији
12. стрељаштво
СПОРТОВИ ГЛУВИХ
13. пливање
И НАГЛУВИХ
14. стони тенис
15. таеквондо
16. тенис
17. одбојка
18. ватерполо
19. рвање (слободним и грчко-римским стилом)
20. алпско смучање
21. нордијско смучање
22. карлинг
23. хокеј на леду
24. сноубординг

Спортски савез глувих и наглувих РС / Савез за спорт и
рекреацију инвалида РС

63.

1. алпско смучање
2. атлетика
3. стреличарство
4. мали фудбал (футсал)
5. голбал
6. џудо
7. куглање са осам и девет
чуњева
8. нордијско смучање
9. дизање тегова
10. шоудаун (showdown)
СПОРТОВИ ЗА
СЛИЈЕПА И СЛАБО- 11. стрељаштво
ВИДА ЛИЦА
12. пливање
13. тандем бициклизам
14. торбол (torball)
15. бејзбол
16. шах
17. крикет
18. коњички спорт
19. голф
20. једрење
21. веслање
22. скијање на води

Спортски савез слијепих и
слабовидих РС / Савез за
IBSA
спорт и рекреацију инвалида
РС

ICSD

GASIF

/
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64.

СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА ЛИЦА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

1. билијар
2. друштвене игре
3. куглање на трави (lawn
bowing)
4. мисаоне игре
5. пикадо
6. плес у колицима
7. трке “race running”
8. спорт за све
9. спортски риболов
10. хокеј на електричним
колицима
11. карамбол (carambolage
billiards) / француски билијар
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Савез за спорт и рекреацију
инвалида РС

1080
На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18),
а у вези са чланом 14. став 3. Закона о извршењу Буџета
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 131/20), министар просвјете и културе, 2. јуна 2021.
године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ РАСПОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми и поступак за расподјелу средстава за суфинансирање пројеката
културног стваралаштва националних мањина у Републици
Српској (у даљем тексту: Република), као и начин извјештавања и праћења њиховог намјенског коришћења.
Члан 2.
(1) Расподјелу средства за суфинансирање пројеката
културног стваралаштва националних мањина у Републици (у даљем тексту: пројекат) Министарство просвјете и
културе (у даљем тексту: Министарство) врши на основу
резултата јавног конкурса.
(2) Јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројекта објављује се у најмање једном дневном
штампаном медију доступном на територији Републике и
на интернет страници Министарства.
(3) Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.
(4) Конкурс садржи информације о врсти пројекта за
које се средства могу додијелити, ко може бити учесник
јавног конкурса, услове под којима се може поднијети пријава за додјелу средстава, рок за подношење пријава, детаљан опис циљева који се желе постићи и критеријуме за
одабир пројекта.
Члан 3.
(1) У расподјели средстава из члана 2. став 1. овог правилника могу да учествују:
1) удружења националних мањина регистрована на локалном нивоу и
2) удружења националних мањина од јавног интереса
за Републику.
(2) У расподјели средстава из члана 2. став 1. овог правилника не може учествовати удружење које није обезбиједило више извора суфинансирања пројекта.
(3) У расподјели средстава из члана 2. став 1. овог правилника не може учествовати корисник средстава којем су
по ранијем конкурсу одобрена средства ако није у прописаном року оправдао утрошак или који није намјенски утрошио одобрена средства по претходном конкурсу.

Члан 4.
(1) Јавни конкурс расписује се за пројекте:
1) који афирмишу културу и културну разноликост путем очувања, заштите и презентације културног насљеђа
националних мањина,
2) који су истраживачки, едукативни и промотивни за
културу националних мањина,
3) који су намијењени дјеци и младима, а у сврху очувања културе националних мањина,
4) којима се врши повезивање више удружења исте
националне мањине у Републици ради очувања и свестранијег презентовања њихове културне традиције,
5) којима се унапређује сарадња са сродним удружењима националних мањина изван Републике,
6) којима се унапређује сарадња између различитих
удружења националних мањина с циљем промоције богатства различитости и
7) којима се кроз континуирану презентацију и промоцију доприноси одржавању вишегодишњих програмских
активности националних мањина.
(2) Пројекти из става 1. овог члана треба да допринесу очувању културе и традиције националних мањина,
те да промовишу и популаришу културу националних
мањина.
(3) Изузетно, пројекат израде билтена који обједињује
рад и заступа интересе свих удружења може аплицирати
само удружење од јавног интереса за Републику.
Члан 5.
(1) Оцјењивање и вредновање пројеката из члана 4.
овог правилника врши се на основу сљедећих критеријума:
1) допринос очувању културе и традиције националних
мањина,
2) промоција и популаризација културе националних
мањина,
3) квалитет пројекта,
4) едукативни, истраживачки и промотивни дио пројекта,
5) традиција одржавања,
6) степен остварене сарадње и подршка јединица локалне самоуправе,
7) очување и промовисање културе народа који представљају,
8) унапређење сарадње између сродних удружења изван
Републике,
9) усклађеност буџета са планом активности и
10) доказ о средствима за суфинансирање обезбијеђеним из других извора.
(2) Максималан број бодова које пројекат може остварити у поступку оцјењивања и вредновања на основу
збира додијељених бодова по свим критеријумима је 100
бодова.
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(3) Пројекат који у поступку оцјењивања и вредновања
оствари мање од 60 бодова не може бити предложен за суфинансирање.
Члан 6.
(1) Подносилац пријаве на јавни конкурс из члана 2.
став 2. овог правилника треба да приложи сљедећу документацију:
1) административни образац,
2) пројектни образац,
3) финансијски образац,
4) овјерену копију рјешења о регистрацији,
5) статут,
6) рјешење о именовању овлашћеног лица, не старије
од шест мјесеци,
7) радне биографије организационог тима и
8) биланс стања и успјеха, овјерен од АПИФ-а за претходну годину.
(2) Документација из става 1. т. 1), 2) и 3) овог члана
доставља се искључиво на обрасцима који су доступни на
интернет порталу е-култура (www.ekulturars.com) и вебстраници Министарства и попуњавају се електронски.
(3) Документација која не буде попуњена и достављена
на прописаним обрасцима из става 2. овог члана неће се
разматрати.
(4) Сва документација доставља се у три примјерка у
електронској форми (CD, USB) и један примјерак у штампаној верзији.
Члан 7.
(1) Вредновање пројеката врши комисија за вредновање
пројеката (у даљем тексту: комисија).
(2) Чланови комисије су из реда стручњака и познавалаца културе и културне баштине.
(3) Лице које је на било који начин учесник програмске
активности не може бити члан комисије.
(4) Чланови комисије дају писмену изјаву да нису у сукобу интереса.
Члан 8.
(1) Након запримања пријава комисија има задатак да:
1) утврди да ли су пристигле пријаве благовремене, а
то подразумијева провјеру да ли је пријава достављена у
конкурсом утврђеном року,
2) утврди да ли су пристигле пријаве потпуне, а то подразумијева провјеру да ли су у пријави наведени сви потребни подаци и да ли су уз пријаву достављени сви тражени документи,
3) утврди да ли су пристигле пријаве допуштене, а то
подразумијева провјеру да ли је пријаву поднијело лице
које има право на средства у складу са овим правилником,
4) изврши оцјену пројеката системом бодовања који
сама одреди, а који обезбјеђује јединствено и објективно
оцјењивање у складу са критеријумима,
5) утврди листу вредновања и рангирања пријављених
пројеката,
6) предложи износ средстава за суфинансирање сваког
пројекта појединачно, у складу са расположивим средствима и листом вредновања и
7) достави министру записник са приједлозима износа
средстава за суфинансирање пројеката.
(2) Неблаговремене, непотпуне или недопуштене пријаве, на приједлог Комисије, одбацују се у складу са законом.
Члан 9.
(1) На основу записника са приједлозима износа средстава за суфинансирање пројеката из члана 8. став 1. тачка
7) овог правилника, одобравају се средстава за суфинансирање, у складу са законом.
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(2) Са корисником буџетских средстава коме су одобрена средства за суфинансирање одређеног пројекта
закључује се уговор којим се уређују услови, начин, рокови, исплата и намјенско коришћење одобрених буџетских
средстава.
(3) Министарство, по завршетку расподјеле средстава
за суфинансирање, обавјештава подносиоце пријава о резултатима конкурса.
(4) Резултате спроведеног конкурса Министарство објављује на својој интернет страници.
Члан 10.
(1) Корисник буџетских средстава дужан је да средства
користи намјенски у реализацији пројекта, и то како је дефинисано у уговору.
(2) Одобрена средства не могу се користи за набавку
опреме, набавку хране и пића, односно за репрезентацију.
(3) Корисник буџетских средстава дужан је да достави
детаљан наративни и финансијски извјештај о намјенском
утрошку средстава до 31. децембра текуће године или мјесец дана од дана исплате буџетских средстава.
(4) Уколико корисник буџетских средстава не достави
наративни и финансијски извјештај у наведеном року, Министарство писменим путем тражи достављање извјештаја.
(5) Уколико корисник средстава из става 3. овог члана
не достави тражене податке или уколико Министарство
уочи неправилности у извјештају, Министарство тражи поврат средстава у буџет Републике Српске.
(6) Уколико корисник не изврши поврат средстава у
буџет Републике Српске, Министарство покреће поступак
код надлежног суда.
Члан 11.
(1) Министарствo спроводи мониторинг и евалуацију
ради провјере успјешности и оправданости пројеката који
се суфинансирају.
(2) Министарство, на основу прикупљених података,
врши провјеру успјешности и оправданости пројеката из
става 1. овог члана.
(3) На основу података из става 2. овог члана, Министарство сачињава и објављује листу корисника буџетских
средстава који не могу учествовати у расподјели средстава
у наредне три године.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о суфинансирању културног стваралаштва националних мањина Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/15).
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/020-845/21
2. јуна 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 3, а у вези са
чланом 34. став 1. тачка 3. Закона о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрјешења дужности
директора ЈУ Народна библиотека “Ћирило и Методије”
Приједор, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ПРИЈЕДОР

1. Мара Ећим из Приједора разрјешава се дужности
директора ЈУ Народна библиотека “Ћирило и Методије”
Приједор са 13.6.2021. године због испуњавања услова за
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престанак радног односа у складу са законом којим се прописују радни односи.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/620-151/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/18), члана 31. став 3. Закона
о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18) и члана 4.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 41/03), у поступку именовања вршиоца дужности
директора ЈУ Народна библиотека “Ћирило и Методије”
Приједор, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ЋИРИЛО И
МЕТОДИЈЕ” ПРИЈЕДОР

1. Гордана Вила из Приједора именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ Народна библиотека “Ћирило и
Методије” Приједор, почевши од 14. јуна 2021. године до
окончања законом прописане процедуре избора новог директора, а најдуже на период од два мјесеца.
2. Именована обавља послове заступања и представљања ЈУ Народна библиотека “Ћирило и Методије” Приједор
у правном промету без ограничења.
3. Овлашћује се Гордана Вила да изврши промјену овлашћења лица за заступање ЈУ Народна библиотека “Ћирило
и Методије” Приједор у судском регистру надлежног суда.
4. Права, обавезе и одговорности директора Библиотеке
односе се и на вршиоца дужности директора.
5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/620-151-1/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Наталија Тривић, с.р.

1081
На основу члана 15. став 8. Закона о нотарској служби у Републици Српској (“Службени гласник Републике
Српске”, број 28/21) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар правде, 7. јуна 2021. године, д о н о с и

УПУТСТВО
О ПРОСТОРУ И ОПРЕМИ НОТАРСКЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ

1. Овим упутством прописују се услови које канцеларија нотара треба да испуњава, врста и изглед опреме канцеларије нотара, изглед табле која обиљежава службено
сједиште нотара и друга питања која су од значаја за канцеларију.
2. Канцеларија нотара (у даљем тексту: канцеларија)
може да буде смјештена у пословној или стамбеној згради
или породичној кући, која својим спољним и унутрашњим
стањем осигурава одговарајуће услове за рад нотара.
3. Канцеларија има посебан улаз и састоји се од најмање
три пословне просторије (двије радне собе и чекаонице) и
тоалета одговарајуће стандардне величине.
4. Kанцеларија може имати и посебну, специјално опремљену просторију за чување архиве нотара, обложену материјалом отпорним на ватру и влагу, што се доказује атестом лиценцираних организација, као и да архиви нотара
пружа заштиту од крађе, провале и других оштећења.
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5. Просторије које нотар користи као канцеларију морају по опреми одговарати угледу нотарске службе.
6. Канцеларија има сљедећу опрему:
1) ормаре за архиву од метала или другог материјала
отпорног на ватру и влагу,
2) апарат за фотокопирање,
3) рачунаре,
4) телефон, факс и другу опрему.
7. Канцеларија има противпожарни уређај и средства
противпожарне заштите према прописима којима се уређује заштита од пожара.
8. Нотар поставља табле које обиљежавају службено
сједиште нотара (у даљем тексту: службене табле), и то:
1) поред улаза у зграду у којој се налази канцеларија,
2) поред улаза у канцеларију.
9. Службена табла из тачке 8. подтачка 1) овог упутства
садржи:
1) грб Републике Српске (амблем Републике Српске),
2) натпис “Нотар”,
3) име и презима нотара, на ћириличном и латиничном
писму.
10. Службена табла из тачке 8. подтачка 1) овог упутства израђује се у боји месинга, димензија од 70 цм до 50
цм.
11. Службена табла из тачке 8. подтачка 2) овог упутства садржи:
1) грб Босне и Херцеговине,
2) грб Републике Српске (амблем Републике Српске),
3) натпис “Нотар” на ћириличном и латиничном писму.
12. Службена табла из тачке 8. подтачке 2) овог упутства израђује се од месинга, димензија од 30 цм до 20 цм.
13. Нотар може поставити једну додатну таблу или један путоказ, и то на удаљености до 50 м од канцеларије.
14. Додатна табла или путоказ је боје месинга, садржи
натпис “Нотар” црне боје, не прелази димензије од 60 цм
до 40 цм.
15. Нотар који постави додатну таблу или путоказ обавјештава о томе Нотарску комору Републике Српске (у
даљем тексту: Нотарска комора).
16. Лице које буде изабрано за нотара, најкасније у року
од 30 дана од дана пријема повеље о именовању, обезбјеђује услове за рад канцеларије у складу са овим упутством.
17. Министар правде (у даљем тексту: министар) рјешењем именује посебну комисију, коју чине два државна
службеника Министарства правде и један нотар којег предложи Нотарска комора, у складу са Законом о нотарској
служби у Републици Српској (у даљем тексту: Закон).
18. Након извршеног прегледа просторија и опреме за
рад нотара Комисија за преглед просторија и опреме за рад
нотара (у даљем тексту: Комисија) сачињава записник и
даје мишљење да ли су испуњени прописани услови потребни за рад нотара.
19. Министар рјешењем одређује дан почетка рада именованог нотара најкасније у року од 30 дана након што прими мишљење Комисије из тачке 18. овог упутства и након
што именовани нотар достави доказ да је прибавио службени печат, у складу са Законом.
20. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 08.021/020-1745/21
7. јуна 2021. године
Бањалука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.
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На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)

22.6.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

и члана 6. Закона о вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/17), министар
правде д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА,
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И
ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

1. У Рјешењу о именовању Комисије за утврђивање
приједлога листе вјештака, поступање по примједбама
за рад и предлагање мјера за грађевинску област, број:
08.020/111-31-/21, од 26.02.2021. године, у тачки I послије
подтачке 5) додаје се нова подтачка 6), која гласи:
1. “6. Миладин Гаћановић, стручњак за грађевинску
област, члан Комисије.”.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 08.020/111-31-1/21
9. јуна 2021. године
Бањалука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.

1083
На основу члана 12. Закона о вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
74/17), а на захтјев Марије Алексић из Бијељине, министар
правде Републике Српске д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
Мијења се став 1. Рјешења Министарства правде Републике Српске, број: 08.040/704-538/11, од 13.12.2021.
године, тако да умјесто: “Марија (Милан) Цветиновић из
Бијељине” треба да стоји: “Марија (Милан) Алексић из
Бијељине”.
У осталом дијелу Рјешење остаје неизмијењено.
Број: 08.040/704-538/11
1. јуна 2021. године
Бањалука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.

1084
На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Закона о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 62/18)
и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузимању лиценци за обављање послова у области рударства (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19), рјешавајући
по захтјеву привредног друштва “Елнос БЛ” д.о.о. Бања Лука
за издавање лиценце за обављање послова монтаже рударске
електро опреме, уређаја и инсталација на површинским коповима, министар енергетике и рударства д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНТАЖЕ РУДАРСКЕ
ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА НА
ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА

1. Утврђује се да “Елнос БЛ” д.о.о. Бања Лука, Улица
Благоја Паровића број 100 Е, Бања Лука, испуњава услове
за издавање лиценце за обављање послова монтаже рударске електро опреме, уређаја и инсталација на површинским
коповима.
2. Лиценца важи од 1.6.2021. године до 1.6.2025. године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.04/310-301-2/21
1. јуна 2021. године
Бањалука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
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Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 1,
ГРАД ГРАДИШКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио
катастарске општине Градишка 1, град Градишка, и то за
катастарску парцелу број: 2829, уписану у Привремени
лист непокретности број: 1650 к.о. Градишка 1, укупне површине 885 м², основан у складу са Законом о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Градишка 1, град Градишка, за
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења, ставља се ван снаге и престаје да важи катастар непокретности по корисницима за парцелу број: 2829, уписану у Лист
непокретности број: 1650 к.о. Градишка 1.
3. Катастар непокретности за непокретност поближе
описану у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-1649/21
10. јуна 2021. године
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ОТОКА 2,
ОПШТИНА КРУПА НА УНИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за катастарску општину Отока 2, општина Крупа на Уни, укупне површине 1 300 499 м², основан у складу са Законом о
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
катастарску општину Отока 2, општина Крупа на Уни, ставља се ван снаге и престаје да важи пописни катастар за к.о.
Отока 2, општина Крупа на Уни.
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: 21.08/951-37/21
2. јуна 2021. године
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ИВАЊСКА,
ОПШТИНА КРУПА НА УНИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за катастарску општину Ивањска, општина Крупа на Уни, површине од 55 641 м², основан у складу са Законом о премјеру
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и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
катастарску општину Ивањска, општина Крупа на Уни, ставља се ван снаге и престаје да важи:
- пописни катастар за к.о. Ивањска.
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: 21.08/951-36/21
3. јуна 2021. године
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. Закона
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ВЕЛИКИ ДУБОВИК,
ОПШТИНА КРУПА НА УНИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за катастарску општину Велики Дубовик, општина Крупа на Уни,
укупне површине 906 421 м², основан у складу са Законом
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
катастарску општину Велики Дубовик, општина Крупа на
Уни, ставља се ван снаге и престаје да важи пописни катастар за к.о. Велики Дубовик.
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: 21.08/951-35/21
4. јуна 2021. годинe
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. Закона
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ
МОСТАЋИ 1, ГРАД ТРЕБИЊЕ

1. Мијења се Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Мостаћи 1, град Требиње, број: 21.08/951-131/19, од 1.3.2021. године, на начин
да се у тачки 1. диспозитива Рјешења умјесто: “Потврђује
се да је катастар непокретности за катастарску општину
Мостаћи 1, град Требиње, у површини од 1 275 675 м²,
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (‘Службени гласник Републике Српске’, бр.
6/12, 110/16 и 62/18)” треба да стоји: “Потврђује се да је
катастар непокретности за катастарску општину Мостаћи
1, град Требиње, у површини од 1 275 017 м², основан у
складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске
(‘Службени гласник Републике Српске’, бр. 6/12, 110/16 и
62/18)”, док се у тачки 2. диспозитива Рјешења иза текста:
“Даном ступања на снагу катастра непокретности за катастарску општину Мостаћи 1, град Требиње, ставља се ван
снаге и престаје да важи катастар земљишта за катастарску
општину Мостаћи 1, и земљишна књига по старом премјеру за катастарску општину Мостаћи 1” додаје текст, који
гласи: “Осим за парцеле новог премјера које су означене
као к.ч. бр. 4/10, 4/11 и 4/12 к.о. Мостаћи 1, као и парцеле старог премјера које су означене као к.ч. бр. 356/128,
356/129 и 356/130 к.о. Мостаћи.”.

56

22.6.2021.

2. Ово рјешење за непокретности поближе описане у
тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.08/951-131/19
1. јуна 2021. године
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, на основу члана 207. Закона о општем
управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

1. Исправља се техничка грешка у називу акта и цијелом тексту Рјешења о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Градишка 1, град Градишка, број: 21.04/951-887/18, од 14.5.2021. године, тако да у
називу акта и у цијелом тексту треба да стоји дио катастарске општине Градишка 2.
2. Ова исправка има правно дејство од дана од којег
правно дејство има Рјешење које се исправља.
Број: 21.04/951-887/18
9. јуна 2021. године
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 50. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 39/16, 110/16,
94/19 и 44/20) и члана 24. Статута Фонда здравственог
осигурања Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 94/18 и 3/20), а у складу са чланом 27.
став 1. Правилника о остваривању права на накнаду плате
за вријеме привремене неспособности за рад (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12,
100/14, 4/15, 8/16, 112/18, 87/19, 40/21 и 51/21), в.д. директора Фонда здравственог осигурања Републике Српске д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О БРОЈУ ПРВОСТЕПЕНИХ КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ
ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

I
Утврђује се број првостепених комисија за оцјену привремене неспособности за рад:
1. у Филијали Источно Сарајево:
- једна првостепена комисија за оцјену привремене неспособности за рад, са сједиштем у Источном Новом Сарајеву, за општине: Источно Ново Сарајево, Источни Стари
Град, Хан Пијесак, Соколац, Пале, Трново, Источна Илиџа
и Рогатица;
2. у Филијали Фоча:
- једна првостепена комисија за оцјену привремене
неспособности за рад, са сједиштем у Фочи, за општине:
Фоча, Чајниче, Калиновик, Вишеград, Рудо и Ново Горажде.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге
Одлука о броју првостепених комисија за оцјену привремене неспособности за рад (“Службени гласник Републике
Српске”, број 13/16).
Број: 01/004-2363/21
16. јуна 2021. године
Бања Лука

В.д. директора,
Дејан Кустурић, с.р.

22.6.2021.
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На основу члана 50. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 39/16, 110/16, 94/19
и 44/20) и члана 24. Статута Фонда здравственог осигурања
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 94/18 и 3/20), а у складу са чланом 28. став 1. Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме
привремене неспособности за рад (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 100/14,
4/15, 8/16, 112/18, 87/19, 40/21 и 51/21) и Одлуком о броју
првостепених комисија за оцјену привремене неспособности за рад, број: 01/004-2363/21, од 16.6.2021. године, в.д.
директора Фонда здравственог осигурања Републике Српске д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНИХ КОМИСИЈА ЗА
ОЦЈЕНУ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД
ПРЕКО 30 ДАНА

1. У првостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад преко 30 дана (у даљем тексту: Комисије)
именују се:
1. у Филијали Источно Сарајево Комисија са сједиштем у Источном Новом Сарајеву:
1) др Радојка Тришић, специјалиста медицине рада предсједник,
2) др Данко Васиљевић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације - замјеник предсједника,
3) Стојанка Матић, дипл. правник - члан,
4) Наташа Пинџо, професор - замјеник члана,
5) Љиљка Родић, дипл. економиста - члан,
6) Божана Игњатовић, професор - замјеник члана:
2. у Филијали Фоча Комисија са сједиштем у Фочи:
1) др Миљана Суботић, специјалиста медицине рада предсједник,
2) др Радмила Милић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације - замјеник предсједника,
3) др Вера Сандев, специјалиста медицине рада - члан,
4) Велимир Вуковић, дипл. економиста - замјеник члана,
5) Славица Пејовић, дипл. правник - члан,
6) Јока Живановић, дипл. економиста - замјеник члана.
2. Комисије из тачке 1. овог рјешења дужне су да оцјену
привремене неспособности за рад врше у складу са Законом о здравственом осигурању и Правилником о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад.
3. Комисије из тачке 1. овог рјешења дужне су да о мјесту и времену свог засједања обавијесте директоре надлежних домова здравља.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
5. Ступањем на снагу овог рјешења ставља се ван снаге Рјешење о именовању првостепених комисија за оцјену
привремене неспособности за рад преко 30 дана (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/16 и 40/19).
Број: 01/004-2364/21
16. јуна 2021. године
Бања Лука

В.д. директора,
Дејан Кустурић, с.р.

Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона
о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и
члана 27а. став 5. Закона о инвестиционим фондовима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 82/15 и 94/19),
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на
сједници одржаној 10.6.2021. године, д о н и ј е л а ј е

56

29

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ
ФОНДОВИМА

Члан 1.
У Правилнику о условима и поступку издавања дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва
за управљање инвестиционим фондовима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 105/15 и 28/19) у члану 5.
мијења се став 2. и гласи:
“Под искуством у обављању послова који се могу упоредити са дјелатношћу друштва за управљање сматра се
искуство у обављању послова на кључним мјестима са
високим степеном самосталности, као и обављање правних дјелатности и у дјелатностима високог образовања у
области права и економије, за које Комисија оцијени да су
по својој природи омогућили кандидату да стекне потребна знања за обављање функције члана управе друштва за
управљање о пословању друштва за управљање и функционисању тржишта капитала, законодавном оквиру и
захтјевима, стратешком планирању и повезивању пословне
стратегије, пословног плана и његовог извршења, управљању ризицима, процјени ефикасности надзора и контроле те
тумачењу финансијских података”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-11-LXIII-364/21
10. јуна 2021. године
Бања Лука

Предсједник
Комисије за ХОВ РС,
Огњен Михајловић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у
предмету број АП 4027/19, рјешавајући апелацију Самире Хамидовић, на основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине,
члана 57 став (2) тачка б) и члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став
(1) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине-пречишћени
текст (“Службени гласник Босне и Херцеговине” број 94/14), у
саставу:
- Златко М. Кнежевић, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 7. априла 2021. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усваја се апелација Самире Хамидовић.
Утврђује се повреда права из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода.
Укида се Пресуда Окружног суда у Бијељини број 83 0 Рс
033063 19 Рсж 2 од 16. априла 2019. године.
Предмет се враћа Окружном суду у Бијељини, који је дужан
да по хитном поступку донесе нову одлуку у складу са чланом
II/3е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6 став 1 Европске
конвенције за заштиту људских права и основних слобода.
Налаже се Окружном суду у Бијељини да, у складу са чланом
72 став (5) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у року
од 60 дана од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни
суд Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине”.
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Образложење
I - Увод
1. Самира Хамидовић (у даљњем тексту: апеланткиња) из
Бијељине, коју заступа Дијана Максимовић из Савеза синдиката
Републике Српске - Служба за бесплатну правну помоћ - Канцеларија Зворник, поднијела је 23. октобра 2019. апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд)
против Рјешења Врховног суда Републике Српске (у даљњем
тексту: Врховни суд) број 83 0 Рс 033063 19 Рев од 11. септембра
2019. године и Пресуде Окружног суда у Бијељини (у даљњем
тексту: Окружни суд) број 83 0 Рс 033063 19 Рсж 2 од 16. априла
2019. године.
2. Апелација је допуњена 26. новембра 2019. године.
II - Поступак пред Уставним судом
3. Уставни суд је претходно Одлуком о допустивости број
АП 2698/19 од 10. септембра 2019. године (доступна на wеbстраници Уставног суда www.ustavnisud.ba) одбацио као преурањену апелацију коју је апеланткиња поднијела против пресуде Окружног суда из претходне тачке ове одлуке због тога што
у вријеме доношења одлуке о тој апелацији није био окончан
поступак пред Врховним судом поводом изјављене ревизије
против те пресуде.
4. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Окружног
суда, Основног суда у Зворнику (у даљњем тексту: Основни суд)
и тужене Републике Српске - Министарства правде Републике
Српске - Основног суда у Бијељини, коју заступа Правобранилаштво Републике Српске - сједиште замјеника у Бијељини (у
даљњем тексту: тужена) 30. августа 2020. године затражено је да
доставе одговоре на апелацију.
5. Тужена је доставила одговор 10. септембра 2020. године,
Основни суд 23. септембра 2020. године, а Окружни суд 20. новембра 2020. године.
III - Чињенично стање
6. Чињенице предмета које произилазе из апеланткињиних
навода и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на сљедећи начин:
7. Првостепеном Пресудом Основног суда број 83 0 Рс
033063 18 Рс 2 од 4. јануара 2019. године одбијен је апеланткињин захтјев да се утврди да је ништав став 3 изреке Рјешења
тужене број 080-0-Су-16-000 332 од 17. маја 2016. године којим је
апеланткиња обавезана да до 31. децембра 2016. године положи
стручни испит за рад у органима управе, а да јој, у противном,
престаје радни однос. Истом пресудом поништена су као незаконита рјешења тужене број 080-0-Су-16-000 900 од 28. децембра
2016. године којим је апеланткињи утврђен престанак радног односа и број 080-0-Су-17-000 093 од 23. јануара 2017. године којим
је одбијен апеланткињин приговор изјављен против рјешења о
престанку радног односа, те је тужена обавезана да апеланткињу
врати на рад и да јој исплати 8.761,14 КМ на име неисплаћених
плата за период од 1. фебруара 2017. године до 31. децембра
2018. године, 2.815,34 КМ на име доприноса надлежним фондовима, те 750,92 КМ мјесечно на име плате од 1. новембра 2018.
године до дана враћања на рад, све са законском затезном каматом, на начин ближе описан у пресуди. Тужена је обавезана да
апеланткињи накнади трошкове парничног поступка у износу од
1.950,00 КМ.
8. Из образложења пресуде произилази да је током поступка
утврђено да је апеланткиња засновала радни однос код тужене
2010. године на радном мјесту спремачице по пријави на конкурс
на одређено вријеме, да посједује средњу стручну спрему - IV
степен, да је 2012. године била привремено распоређена на радно
мјесто референта за пријем поште и овјеру рукописа и преписа,
а од 17. маја 2016. године је примљена у стални радни однос, те
да јој је тим рјешењем наложено да до 31. децембра 2016. године
положи стручни испит и да ће јој, у противном, престати радни
однос. Даље је утврђено да апеланткиња није положила стручни
испит у остављеном року и да јој је тужена рјешењем отказала
уговор о раду 28. децембра 2016. године, омогућила отказни рок
и исплату отпремнине, те да је тужена након отказа уговора о
раду апеланткињу примила у радни однос на одређено вријеме
на радно мјесто спремачице. Даље, утврђено је да је, одлучујући
о апеланткињином приговору против рјешења о отказу уговора
о раду, тужена ставила ван снаге рјешење којим је апеланткињу
примила на одређено вријеме на радно мјесто спремачице, те да
је, поступајући по мјери обезбјеђења Основног суда, тужена апеланткињу вратила на рад на послове спремачице, а након што је
по жалби тужене укинуто рјешење Основног суда о одређивању
мјере обезбјеђења, апеланткиња је престала да ради по тој мјери,
а у међувремену је положила стручни испит.
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9. Према оцјени Основног суда, рјешење тужене којим је
апеланткињи отказан уговор о раду и рјешење којим је одбијен
приговор против тог рјешења су незаконити. Наиме, у рјешењу
о отказу уговора о раду апеланткињи тужена се позвала на
одредбу члана 179 став 1 тачка 1 Закона о раду којом је прописано да послодавац може раднику да откаже уговор о раду ако
за то постоји оправдани разлог, и то ако не остварује резултате
рада, или ако нема потребно знање и способности за обављање
послова на којима ради. Ову одредбу послодавац може, али и не
мора да примијени. При њеној примјени послодавац је дужан,
сходно члану 181 истог закона, да раднику претходно да писано
упозорење у вези са недостацима у његовом раду, упутствима и
примјереним роком за побољшање рада, па ако их радник у том
року не отклони, да га распореди на друге послове, а ако таквих
послова нема, да му откаже уговор о раду. У конкретном случају
тужена је морала, ако се одлучила да апеланткињи откаже уговор о раду због тога што није положила стручни испит за радно
мјесто на које је распоређена, да писмено упозори апеланткињу
дајући јој примјерен рок, па тек онда, ако у том року не отклони недостатак, односно не положи стручни испит, да јој откаже
уговор о раду, што тужена није учинила. Стога је суд закључио
да тужена као послодавац, сходно члану 187 Закона о раду, није
доказала постојање разлога за отказ уговора о раду. Суд је сматрао да рјешење којим је апеланткиња стално распоређена на
радно мјесто у којем је наведено да, уколико до 31. децембра
2016. године не положи стручни испит, престаје јој радни однос
не може представљати обавјештење у смислу члана 181 Закона
о раду којим је прописано да отказ уговора о раду из члана 179
став 1 тачка 1 и ст. 2 и 3 тог закона послодавац може дати раднику у року од три мјесеца од дана сазнања за чињенице које су
основ за давање отказа, односно у року од шест мјесеци од дана
наступања чињеница које су основ за давање отказа. При томе
Основни суд је сматрао да рок од шест мјесеци може да представља “разумни рок“, како је то тужена у свом рјешењу о распореду апеланткиње одредила. У вези с тим је истакнуто да је
неосновано апеланткињино позивање на члан 23 Правилника о
измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста (у даљњем тексту: Правилник
о измјенама и допунама), јер се ова измјена искључиво односи на лица која за пет година стичу услов за пензију, те се ова
одредба не односи на друге запосленике, па тако и на апеланткињу. Исто тако, Основни суд је из спроведених материјалних
доказа закључио да је апеланткиња стављена у неравноправан
положај у односу на Османа Церјаковића, којем је рјешењем о
распореду на радно мјесто референта за пријем поште и овјеру
потписа од 3. октобра 2016. године дат рок од годину дана за полагање стручног испита, а апеланткињи шест мјесеци. Такође је
истакнуто да је постојање објективних околности-болести дјетета био додатни разлог да тужена поступи у смислу члана 181
Закона о раду, што тужена није учинила.
10. Другостепеном Пресудом Окружног суда број 83 0 Рс
033063 19 Рсж 2 од 16. априла 2019. године апеланткињина
жалба је одбијена, те првостепена пресуда у одбијајућем дијелу
преиначена тако што је апеланткињина тужба одбачена. Истом
пресудом жалба тужене је усвојена, те је првостепена пресуда
преиначена у досуђујућем дијелу, тако што је апеланткињин захтјев одбијен.
11. У образложењу пресуде је истакнуто да је рјешењем
од 17. маја 2016. године тужена ставила ван снаге рјешење од
2. априла 2012. године којим је апеланткиња била привремено
распоређена на послове референта за пријем поште и овјеру потписа, те да ју је распоредила на исте послове, а ставом 3 изреке
рјешења апеланткиња је обавезана да до 31. децембра 2016. године положи стручни испит за рад у органима управе, а да јој, у
противном, престаје радни однос. У образложењу рјешења тужена се позвала на Правилник о унутрашњој организацији радних
мјеста Основног суда у Бијељини (у даљњем тексту: Правилник
о унутрашњој организацији) из 2013. године, те навела услове
који су предвиђени наведеним правилником за наведено радно
мјесто, укључујући и положен стручни испит. С обзиром на то
да је утврђено да овај услов апеланткиња није испунила, образложено је да је обавезна да положи стручни испит у остављеном
року. Из наведеног рјешења, како је даље навео Окружни суд,
произилази да га је апеланткиња примила 19. маја 2016. године,
па је на овај дан сазнала и за евентуалну повреду права. Према
члану 201 став 4 Закона о раду, апеланткиња је имала могућност
да захтијева од суда заштиту права из радног односа у наредном
року од шест мјесеци, дакле, најкасније до 20. новембра 2016.
године. Имајући у виду да је наведени захтјев истакнут у току
спора на припремном рочишту 5. септембра 2018. године, по
протеку двије године од дана пријема, Окружни суд је утврдио да
је протекао преклузивни рок у коме је апеланткиња могла да тражи заштиту права из радног односа, па је настала пресумпција
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законитости оспореног рјешења, дакле, и у побијаном дијелу, те
закључио да првостепени суд о овом апеланткињином захтјеву
није могао да одлучи мериторно, већ да тужбу у том дијелу одбаци као неблаговремену.
12. Окружни суд је, даље, истакао да је у образложењу
рјешења даље наведено да послове из дјелокруга републичких органа управе обављају државни службеници и намјештеници као запослени без статуса државног службеника (члан 2
Закона о државним службеницима), а према члану 112 став 1
истог закона, о правима и дужностима намјештеника рјешењем
одлучује руководилац органа. Даље, Правилник о унутрашњој
организацији, који је ступио на снагу 27. априла 2013. године
и на који се позвала тужена у рјешењу о распореду од 17. маја
2016. године, у члану 26 предвиђа обавезу полагања стручног
испита и налагање предсједника суда да се стручни испит положи у разумном року. Такође је истакнуто да обавезу полагања
стручног испита у члану 23 предвиђа и Правилник о измјенама и допунама наведеног Правилника о унутрашњој организацији из априла 2016. године. Међутим, овим правилником се
не мијења наведени члан 26 Правилника, већ члан 27 који се
односио на запослене који имају највише пет година до испуњавања услова за пензију, а који нису имали положен стручни
испит. Стога се, како је истакао Окружни суд, рок од годину
дана из члана 23 Правилника о измјенама и допунама не односи
на намјештенике који нису положили стручни испит, које има
у виду члан 26 Правилника о унутрашњој организацији, који
је, с обзиром на то да није мијењан, био на снази у вријеме доношења рјешења о апеланткињином распореду 17. маја 2016.
године. Оцјена шта у конкретној ситуацији представља разуман
рок за полагање стручног испита, у складу са наведеним прописима, јесте дискрециона оцјена предсједника суда. Имајући
у виду да је у образложењу рјешења од 2. априла 2012. године,
када је апеланткиња привремено распоређена на наведене послове, назначено да то радно мјесто подразумијева и положен
стручни испит, апеланткиња не може да се позива да је сазнала за тај услов тек доношењем рјешења о распореду 17. маја
2016. године. Како је имала период дужи од четири године за
полагање стручног испита, рок до истека 2016. године, дакле
период од шест и по мјесеци, и према оцјени Окружног суда,
представља разуман рок који јој је остављен у смислу члана 26
Правилника. Имајући у виду да је у изреци побијаног рјешења
јасно наведена обавеза полагања стручног испита и да је услов
за одржавање радноправног статуса након 31. децембра 2016.
године, Окружни суд је закључио да је тужена у жалби основано
истицала да у наведеним околностима није постојала потреба
за додатним обавјештењем апеланткиње о обавези полагања
наведеног испита а сходно одредби члана 180 ст. 1 и 2 Закона о
раду. Према оцјени Окружног суда, неположен стручни испит у
року одређеном рјешењем послодавца на основу Правилника не
представља основ из члана 179 став 1 тачка 1 Закона о раду, јер
се неиспуњење наведеног услова не односи на остваривање резултата рада апеланткиње, нити непостојање потребног знања
и способности за обављање послова на којима ради које има
у виду наведена законска одредба. Наиме, како је даље истакао Окружни суд, члан 7 тачка 6 Закона о радним односима у
државним органима прописује да у радни однос у државном
органу може да се прими лице под сљедећим условима: “(…)
да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима
и актом о систематизацији радних места у органу. Ова законска одредба предвиђа да у државни орган може бити примљено
лице које испуњава напријед наведене услове међу којима су
и услови предвиђени актом о систематизацији, у конкретном
случају наведеним Правилником. Наведени услови, које предвиђа члан 7 тачка 6 Закона о радним односима у државним
органима, представљају обавезне услове за заснивање радног
односа у државним органима. Стога, неиспуњење било ког од
ових услова, што укључује и положен стручни испит предвиђен
актом о систематизацији, има за посљедицу немогућност заснивања радног односа у државном органу.“
13. Даље, истакнуто је да је, према члану 74 став 1 Закона о
облигационим односима (у даљњем тексту: ЗОО), уговор закључен под условом ако његов настанак или престанак зависи од неизвјесне чињенице. Према ставу 2 наведеног члана, ако је закључен под одложним условом, па се услов испуни, уговор дјелује од
тренутка закључења осим ако из закона, природе посла или воље
страна не проистиче нешто друго. Апеланткиња је распоређена
код тужене на наведене послове под одложним условом који није
испуњен, јер апеланткиња није положила стручни испит у остављеном року и тиме испунила облигаторни услов за заснивање
радног односа, у смислу члана 7 тачка 6 Закона о радним односима у државним органима. Примјеном наведеног општег правила
ЗОО о дејству одложног услова, оцјењујући природу посла, да
се ради о радном односу, те вољу обје парничне странке, јер апе-
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ланткиња није оспорила рјешење од 17. маја 2016. године којим
је наведени услов одређен, радни однос заснован рјешењем под
одложним условом је престао протеком посљедњег дана рока
када је овај услов морао бити испуњен.
14. Коначно, истакнуто је да одредбе Главе XIV Закона о раду
имају у виду престанак радног односа из законских основа који
су у овој глави предвиђени, али да сваки од њих, укључујући
и одредбе члана 179 став 1 тачка 1 тог закона, подразумијевају
претходно постојање радног односа заснованог у складу са законом. У конкретном случају апеланткињи радни однос код тужене
престаје због непостојања услова за његово заснивање, а не због
стицања неког од законских основа за престанак радног односа
који је претходно законито заснован. Међутим, погрешна правна
квалификација тужене наведена у оспореном рјешењу, на коју се
тужена позвала и у жалби, нема утицаја на законитост оспореног
рјешења, као ни рјешења донесеног по њеном приговору на ово
рјешење с обзиром на јасан и одређен разлог престанка радног
односа који је у рјешењу наведен. С обзиром на наведено, Окружни суд је жалбу тужене у цијелости оцијенио основаном.
15. Рјешењем Врховног суда број 83 0 Рс 033063 19 Рев од 11.
септембра 2019. године одбачена је, с обзиром на вриједност спора, апеланткињина ревизија као недозвољена у складу са одредбом члана 237 став 2 Закона о парничном поступку (у даљњем
тексту: ЗПП), а нису били испуњени ни услови прописани одредбом члана 237 ст. 3 и 4 ЗПП, јер апеланткиња није јасно назначила правно питање због којег је поднијела ревизију уз одређено
навођење прописа и других важећих извора права који се на њега
односе, те изложила разлоге због којих сматра да је оно важно за
обезбјеђење јединствене примјене права и равноправности свих
у његовој примјени.
IV - Апелација
a) Наводи из апелације
16. Апеланткиња сматра да јој је оспореним пресудама
повријеђено право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљњем тексту:
Европска конвенција) и право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те да је прекршена забрана дискриминације из
члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске
конвенције у вези са чланом 4 Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, чланом 11 став 1 тачка ц) и став 2
тачка а) Конвенције о уклањању свих облика дискриминације
у односу на жене, као и члан 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију у вези са чланом 16 Закона о заштити права
припадника националних мањина Републике Српске и чланом
13 Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини и
чланом 111 Закона о раду.
17. Образлажући наводе о повреди права на која се позвала
апеланткиња је првенствено истакла да се повреда права на правично суђење огледа у произвољном закључку Окружног суда
да су рјешења којим је апеланткињи утврђен престанак радног
односа, чија се законитост преиспитивала у парничном поступку,
законита. Истиче да је неспорно да је одредбом члана 23 Измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији из априла
2016. године измијењен члан 27 Правилника о унутрашњој организацији који се односио на запослене који имају највише пет
година до испуњавања услова за пензију, а који нису имали положен стручни испит. Међутим, апеланткиња сматра да је другостепени суд занемарио садржај измијењене одредбе Правилника о
унутрашњој организацији, која се након измјена није односила
на лица која за пет година стичу услов за пензију, него на све раднике који нису имали положен стручни испит у моменту ступања
на снагу измјена Правилника. Измијењена одредба члана 27 Правилника о унутрашњој организацији није била везана уз одређени
налог, већ је садржавала рок у коме су радници требали да положе стручне испите, рачунајући од дана ступања на снагу измјена
и допуна Правилника о унутрашњој организацији. Све наведено
указује да су у односу на апеланткињу примијењени неповољнији право и услови рада, сходно чему је одредба рјешења од 17.
маја 2016. године, којом је дефинисан рок за полагање стручног
испита и одређена незаконита санкција за неиспуњавање наведеног услова, ништава у смислу одредаба члана 10 Закона о раду.
На ову ништавост указују и чињенице неспорно утврђене у току
првостепеног поступка а које упућују на закључак да је тужена
само у односу на апеланткињу примијенила санкцију престанка
радног односа, чиме је апеланткиња директно дискриминисана у
односу на друге раднике тужене. Наиме, апеланткиња је неспорно доказала да је радник Осман Церјаковић рјешењем тужене од
3. октобра 2016. године распоређен на радно мјесто референт за
пријем поште и овјеру потписа, те да му је наложено полагање
стручног испита за рад у органима управе до 30. новембра 2017.
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године. Такође, истиче да другостепени суд погрешно наводи у
образложењу пресуде да апеланткињино неиспуњавање услова
(да положи стручни испит) има као посљедицу немогућност да
заснује радни однос.
18. Апеланткиња, даље, наводи да јој је право на правично суђење повријеђено и због тога што јој је нарушено право
на приступ суду због паушалног образложења Врховног суда
услијед чега апелација не испуњава критеријуме.
19. Даље, апеланткиња сматра да јој је право на правично
суђење, такође, повријеђено због објективне и разумне сумње у
независност и непристрасност Окружног суда, а сумњу изазива
чињеница да су узрок радног спора одлуке правосудне администрације тужене (Основног суда у Бијељини), дакле, у сједишту
Окружног суда, који се налази у истој згради као и Основни суд у
Бијељини. Узроци предметног радног спора који су резултат нарушених међуљудских односа у администрацији Основног суда
у Бијељини познати су и особљу Окружног суда, а и само особље
оба суда се добро познаје и блиско сарађује. Осим тога, након
што је предмет компјутерски додијељен једном судском вијећу,
извршена је пресигнација предмета судском вијећу које је донијело оспорену одлуку.
20. Апеланткиња, коначно, наводи да је дискриминисана
јер је по националности Албанка, па је отказивањем уговора о
раду апеланткињи и постављањем лица које није из реда мањина на њено мјесто, а које, такође, није испуњавало услов да има
положен стручни испит, поступљено супротно међународној и
законској обавези државних органа да обезбиједе равноправно
учешће националних мањина у вршењу јавне службе, у конкретном случају судске администрације. Такође, сматра да је дискриминисана и по основу пола и мајчинства у остваривању права на
сигурност запослења, јер није узето у обзир да је апеланткиња,
као самохрана мајка која се брине о дјетету са сметњама у развоју, стављена у неповољнију ситуацију у односу на лица мушког
пола, па чак и лица која немају дјецу са сметњама у развоју, или
немају дјецу уопште.
б) Одговор на апелацију
21. Окружни и Основни суд, те тужена су навели да у конкретном случају није било кршења апеланткињиних права на која се
позива у апелацији, те да апелацију треба одбити као неосновану.
V - Релевантни прописи
22. Закон о државним службеницима (“Службене гласник
РС“ бр.118/08, 117/11, 37/12 и 57/2016) у релевантном дијелу гласи:
Члан 2.
(1) Послове из дјелокруга републичких органа управе обављају државни службеници и намјештеници као запослени без
статуса државног службеника.
Члан 112.
(1) О правима и дужностима намјештеника рјешењем одлучује руководилац органа.
23. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду Бијељина (“Службени гласник
Републике Српске” број 32/13) у релевантном дијелу гласи:
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
У року од 60 дана по ступању на снагу овог правилника,
радницима који немају положене одговарајуће стручне испите,
односно немају одговарајуће цертификате за рад у Суду, који се
траже овим правилником, биће наложено од стране предсједника
Суда да у разумном року положе овај испит, а у супротном, престаће им радни однос.
Члан 27.
Радници који не испуњавају услове у погледу стручне спреме
за обављање послова и задатака, појединих радних мјеста прописаних овим правилником, а којима је остало највише пет година
до остваривања права на пензију, остају на тим радним мјестима
и нису дужни полагати стручни испит за рад у органима управе
или испуњавати други услов предвиђен овим правилником, уколико то није неопходно за рад на тим пословима.
24. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном
суду Бијељина (донесен 28. априла 2016. године, објављен на
огласној табли, ступио на снагу 22. јуна 2016. године) у релевантном дијелу гласи:
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XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Члан 27. Правилника мијења се и гласи: радници који немају
положен стручни испит за рад у органима управе или не посједују потребни цертификат о оспособљености, дужни су у року
од годину дана од дана ступања на снагу измјена и допуна овог
Правилника, положити стручни испит и прибавити доказ о оспособљености за одговарајуће радно мјесто.
25. Закон о раду Републике Српске (“Службени гласник РС“
бр. 1/16 и 66/18)
У конкретном случају примјењује се Закон о раду (“Службени гласник РС“ број 1/16) који је важио у вријеме доношења рјешења тужене која су била предмет оспорених одлука, а који у
релевантном дијелу гласи:
2.1. Разлози за отказ уговора о раду
Члан 179. став (1) тачка 1)
(1) Послодавац може раднику да откаже уговор о раду ако за
то постоји оправдан разлог, и то:
1) ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и
способности за обављање послова на којима ради;
Члан 181.
Послодавац може раднику из члана 179. став 1. тачка 1) овог
закона да откаже уговор о раду ако му је претходно дао писмено
упозорење у вези са недостацима у његовом раду, упутствима и
примјереним роком за побољшање рада, ако радник не побољша
рад у остављеном року, а послодавац не може да му осигура други одговарајући посао.
Члан 187.
У случају спора пред надлежним органом, послодавац је дужан да докаже постојање разлога за отказ уговора о раду.
26. Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ“
бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и “Службени гласник РС“ бр.
17/93, 3/96, 39/03 и 74/04)
За потребе ове одлуке користи се текст прописа како је објављен у службеним гласилима, јер није објављен на свим службеним језицима и писмима, а који у релевантном дијелу гласи:
Услови и њихово дејство
Члан 74. ст. (1), (2) и (3)
(1) Уговор је закључен под условом ако његов настанак или
престанак зависи од неизвесне чињенице.
(2) Ако је закључен под одложним условом па се услов испуни, уговор делује од тренутка његовог закључења, осим ако из закона, природе посла или воље страна не проистиче нешто друго.
(3) Ако је закључен под раскидним условом, уговор престаје
важити кад се услов испуни.
VI - Допустивост
27. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима
која су садржана у овом уставу када она постану предмет спора
због пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.
28. У складу са чланом 18 став (1) Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме побија, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе
у року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио
одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку којег је користио.
29. Испитујући допустивост апелације у смислу члана 18
став (1) Правила Уставног суда, Уставни суд подсјећа на то да је
Одлуком о допустивости број АП 2698/19 од 10. септембра 2019.
године одбацио као преурањену апеланткињину апелацију поднесену против Пресуде Окружног суда број 83 0 Рс 033063 19
Рсж 2 од 16. априла 2019. године, будући да је пред Врховним
судом у току био поступак поводом апеланткињине ревизије. С
обзиром на то да је Рјешењем Врховног суда број 83 0 Рс 033063
19 Рев од 11. септембра 2019. године ревизија одбачена као недопуштена због формалних разлога, коначну одлуку у овом предмету представља Пресуда Окружног суда број 83 0 Рс 033063 19
Рсж 2 од 16. априла 2019. године, па ће Уставни суд апелационе
наводе испитати у односу на ту пресуду.
30. У том контексту Уставни суд, у складу са својом праксом
(види, Уставни суд, Одлука број АП 2884/06 од 10. јануара 2008.
године, доступна на интернетској страници Уставног суда www.
ustavnisud.ba), као релевантан датум подношења апелације узи-
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ма у обзир датум када је поднесена апелација која је одбачена
као преурањена. С обзиром на то да је апелација против Пресуде Окружног суда број 83 0 Рс 033063 19 Рсж 2 од 16. априла
2019. године, коју је апеланткиња примила 20. маја 2019. године, у предмету број АП 2698/19 поднесена 27. јуна 2019. године,
произилази да је апелација поднесена у року од 60 дана, како је
прописано чланом 18 став (1) Правила Уставног суда, чиме је
испуњен овај услов допустивости предметне апелације. Коначно, апелација испуњава и услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила
Уставног суда зато што није очигледно (prima facie) неоснована,
нити постоји неки други формални разлог због којег апелација
није допустива.
31. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног суда,
Уставни суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове
у погледу допустивости.
VII - Меритум
32. Апеланткиња сматра да јој је оспореним одлукама повријеђено право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције и право
на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана
1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те да је прекршена
забрана дискриминације из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције у вези са чланом 4 Оквирне
конвенције за заштиту националних мањина, чланом 11 став 1
тачка ц) и став 2 тачка а) Конвенције о уклањању свих облика
дискриминације у односу на жене, као и члан 1 Протокола број
12 уз Европску конвенцију у вези са чланом 16 Закона о заштити
права припадника националних мањина Републике Српске и чланом 13 Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини
и чланом 111 Закона о раду.
Право на правично суђење
33. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном
дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају:
е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.
34. Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном дијелу
гласи:
1. Приликом утврђивања његових грађанских права и обавеза или кривичне оптужбе против њега, свако има право на
правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и
непристрасним судом установљеним законом.
35. Уставни суд запажа да се у конкретном случају поступак
из којег су произашле оспорене пресуде односи на утврђивање
права из радног односа, дакле, ради се о предмету грађанскоправне природе (види, Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму број АП 2184/09 од 13. јуна 2012. године, доступна на
www.ustavnisud.ba, тачка 24) па, стога, апеланткиња у предметном поступку ужива гаранције права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске
конвенције.
36. У вези с тим, Уставни суд указује да, према пракси
Европског суда за људска права (у даљњем тексту: Европски
суд) и Уставног суда, задатак ових судова није да преиспитују
закључке редовних судова у погледу чињеничног стања и примјене материјалног права (види, Европски суд, Pronina против
Русије, одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, апликација број 65167/01). Наиме, Уставни суд није надлежан да супституише редовне судове у процјени чињеница и доказа, већ је
уопштено задатак редовних судова да оцијене чињенице и доказе
које су извели (види, Европски суд, Thomas против Уједињеног
Краљевства, пресуда од 10. маја 2005. године, апликација број
19354/02). Задатак Уставног суда је да испита да ли је евентуално
дошло до повреде или занемаривања уставних права (право на
правично суђење, право на приступ суду, право на дјелотворан
правни лијек и др.), те да ли је примјена закона била, евентуално, произвољна или дискриминациона. Такође, Уставни суд подсјећа на то да је ван његове надлежности да процјењује квалитет
закључака редовних судова у погледу оцјене доказа уколико се
ова оцјена не доима очигледно произвољном. Уставни суд наглашава да при томе редовни суд није везан, ни ограничен посебним
формалним доказним правилима, али да слободна оцјена доказа захтијева образложење како сваког доказа појединачно, тако
и свих доказа заједно, те довођење свих спроведених доказа у
међусобну логичну везу.
37. Уставни суд ће се, дакле, изузетно упустити у испитивање
начина на који су надлежни судови утврђивали чињенице и на
тако утврђене чињенице примијенили позитивноправне прописе
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када је очигледно да је у одређеном поступку дошло до произвољног поступања редовног суда како у поступку утврђивања
чињеница, тако и примјене релевантних позитивноправних прописа (види, Уставни суд, Одлука број АП 311/04 од 22. априла
2005. године, став 26, доступна на интернетској страници Уставног суда www.ustavnisud.ba). У контексту наведеног Уставни суд
подсјећа и да је у више својих одлука указао да очигледна произвољност у примјени релевантних прописа никада не може да
води правичном поступку (види, Уставни суд, Одлука број АП
1293/05 од 12. септембра 2006. године, тачка 25 и даље, доступна
на www.ustavnisud.ba, те, mutatis mutandis, Европски суд, Анђелковић против Србије, пресуда од 9. априла 2013. године, тачка
24). Имајући у виду наведено, Уставни суд ће у конкретном случају, с обзиром на питања која апеланткиња поставља, испитати
да ли је оспорена одлука заснована на произвољној примјени
права.
38. Такође, Уставни суд указује да, према устаљеној пракси
Европског суда и Уставног суда, члан 6 став 1 Европске конвенције обавезује судове, између осталог, да образложе своје пресуде. Ова обавеза, међутим, не може бити схваћена као обавеза да
се у пресуди изнесу сви детаљи и дају одговори на сва постављена питања и изнесене аргументе (види, Уставни суд, одлуке бр. У
62/01 од 5. априла 2002. године и АП 352/04 од 23. марта 2005. године). Мјера у којој ова обавеза постоји зависи од природе одлуке (види, Европски суд за људска права, Ruiz Torija против Шпаније, пресуда од 9. децембра 1994. године, Серија А, број 303-А,
став 29). Европски и Уставни суд су у бројним одлукама указали
да домаћи судови имају одређену дискрециону оцјену у вези с
тим које ће аргументе и доказе прихватити у одређеном предмету,
али, истовремено, имају обавезу да образложе своју одлуку тако
што ће навести јасне и разумљиве разлоге на којима су ту одлуку
засновали (види, Европски суд, Suominen против Финске, пресуда од 1. јула 2003. године, апликација број 37801/97, став 36, и,
mutatis mutandis, Уставни суд, Одлука број АП 5/05 од 14. марта
2006. године).
39. Стога ће Уставни суд у конкретном случају испитати да
ли је побијана одлука Окружног суда заснована на произвољној
примјени материјалног права, односно да ли образложење те
пресуде задовољава стандарде из члана 6 став 1 Европске конвенције.
40. Из образложења првостепене и другостепене пресуде
произилази да је током поступка утврђено да је апеланткињи
рјешењем од 17. маја 2016. године којим је стално распоређена
на радно мјесто референта за пријем поште и овјеру рукописа
и преписа наложено да до 31. децембра 2016. године положи
стручни испит и да ће јој, у противном, престати радни однос,
те да апеланткиња до тог рока није положила стручни испит и
да јој је тужена рјешењем од 28. децембра 2016. године отказала
уговор о раду.
41. Основни суд је сматрао да су рјешење тужене којим је
апеланткињи отказан уговор о раду и рјешење којим је одбијен
приговор против тог рјешења незаконити, јер тужена, сходно члану 181 Закона о раду, апеланткињи није претходно дала писмено
упозорење у вези са недостацима у њеном раду, упутствима и
примјереним роком за побољшање рада. Исто тако, Основни суд
је из спроведених материјалних доказа закључио да је апеланткиња стављена у неравноправан положај у односу на запосленика Османа Церјаковића, којем је рјешењем о распореду на радно
мјесто референта за пријем поште и овјеру потписа од 3. октобра
2016. године остављен рок од годину дана за полагање стручног
испита, а апеланткињи шест мјесеци. Такође је истакнуто да је
постојање објективних околности - болести дјетета било додатни
разлог да тужена поступи у смислу члана 181 Закона о раду, што
тужена није учинила.
42. С друге стране, Окружни суд је сматрао да је апеланткињи радни однос код тужене престао због непостојања услова за
његово заснивање, а не због стицања неког од законских основа
за престанак радног односа који је претходно заснован законито
с обзиром на то да је апеланткиња распоређена код тужене на
наведене послове под одложним условом који није испуњен, јер
апеланткиња није положила стручни испит у остављеном року и
тиме испунила облигаторни услов за заснивање радног односа,
у смислу члана 7 тачка 6 Закона о радним односима у државним
органима. Окружни суд је, такође, закључио да рок од годину
дана из члана 23 Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији није могао да се примијени у
апеланткињином случају.
43. У вези са наведеним, Уставни суд запажа да је положен стручни испит посебан услов за радно мјесто референта за
пријем поште и овјеру потписа прописан Правилником о унутрашњој организацији. Рок од шест мјесеци, како је то тужена у свом
рјешењу о распореду апеланткиње на наведено радно мјесто од-
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редила, може да представља “разумни рок“, како је то утврдио
и Основни суд, те Уставни суд не види произвољност у овом
закључку редовних судова. Уставни суд, даље, запажа да је у
изреци рјешења наведено да ће апеланткињи, уколико не положи
стручни испит у остављеном року, престати радни однос, како је
то прописано чланом 26 Правилника о унутрашњој организацији
који је био на снази у вријеме доношења рјешења. У том смислу
апеланткиња је већ тада била обавијештена да ће јој радни однос
престати уколико у року који јој је одређен тим рјешењем не положи стручни испит.
44. Међутим, Уставни суд сматра да је произвољан закључак судова да је неосновано апеланткињино позивање на члан 23
Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији, те да се ова измјена искључиво односи на лица
која за пет година стичу услов за пензију и да се ова одредба не
односи на друге запосленике, па тако и на апеланткињу. Наиме,
апеланткиња је рјешењем од 17. маја 2016. године за стално распоређена на радно мјесто референта за пријем поште и овјеру
рукописа и преписа, те јој је наложено да до 31. децембра 2016.
године положи стручни испит и да ће јој, у противном, престати
радни однос у складу са чланом 26 Правилника о унутрашњој
организацији из 2013. године који је био на снази у вријеме доношења тог рјешења. Одредбом члана 27 истог правилника је прописано да радници који не испуњавају услове у погледу стручне
спреме за обављање послова и задатака појединих радних мјеста,
а којима је остало највише до пет година за остваривање права
на пензију, остају на тим радним мјестима и они нису дужни да
полажу стручни испит за рад у органима управе, или да испуњавају други услов предвиђен овим правилником уколико то није
неопходно за рад на тим пословима. У вези с тим, Уставни суд
запажа да је одредбом члана 23 Измјена и допуна Правилника о
унутрашњој организацији из априла 2016. године, који је ступио
на снагу 22. јуна 2016. године, измијењен члан 27 Правилника
о унутрашњој организацији који се односио на запослене који
имају највише пет година до испуњавања услова за пензију а
нису имали положен стручни испит. Измијењена одредба члана
27 Правилника о унутрашњој организацији гласи: “Радници који
немају положен стручни испит за рад у органима управе, или не
посједују потребни цертификат о оспособљености, дужни су у
року од годину дана од дана ступања на снагу измјена и допуна
овог правилника положити стручни испит и прибавити доказ о
оспособљености за одговарајуће радно мјесто.“ Дакле, из садржаја наведене одредбе не произилази да се она више веже за раднике којима је остало највише до пет година за остваривање права на пензију, већ да, управо супротно, произилази да се она односи на све раднике који у вријеме ступања на снагу ових измјена
нису имали положен стручни испит, или им је недостајао неки
други вид оспособљености за одговарајуће радно мјесто. Чињеница је да је одредба члана 26 основног текста Правилника о
унутрашњој организацији остала на снази и након што су ступиле на снагу његове измјене и допуне, али Окружни суд није смио
да занемари садржај измијењене одредбе члана 27 Правилника о
унутрашњој организацији која се након измјена није односила на
лица која за пет година стичу услов за пензију, него на све раднике који нису имали положен стручни испит у моменту ступања
на снагу измјена Правилника, те да рјешења о отказу уговора о
раду апеланткињи размотри и у свјетлу наведене одредбе. Ово
нарочито због тога што из чињеница утврђених током поступка
произилази да је управо измијењена одредба члана 27 Правилника о унутрашњој организацији примијењена у случају другог
запосленика који, према чињеницама презентованим у пресудама у предметном парничном поступку који је окончан оспореном пресудом Окружног суда, није у категорији запосленика који
имају највише пет година до испуњавања услова за пензију. Штавише, Уставни суд запажа да у апеланткињином случају не само
да није примијењена измијењена одредба члана 27 Правилника
о унутрашњој организацији (што је учињено у случају другог
запосленог) већ да је апеланткињи радни однос престао прије
истека и првобитног рока у којем је апеланткиња била дужна да
положи стручни испит. Наиме, према рјешењу послодавца од 17.
маја 2016. године, апеланткиња је била дужна да положи стручни
испит до 31. децембра 2016. године, у противном, престаће јој
радни однос. Међутим, рјешење о престанку радног односа апеланткињи тужени је донио 28. децембра 2016. године, тј. три дана
прије истека рока у којем је апеланткиња била дужна да положи
стручни испит. Та чињеница, према мишљењу Уставног суда,
нарочито је релевантна за образложење другостепене пресуде у
дијелу у којем Окружни суд образлаже да је примјеном правила
о дејству одложног услова радни однос заснован рјешењем под
одложним условом престао протеком посљедњег дана рока када
је овај услов морао бити испуњен, занемарујући при томе чињеницу да посљедњи дан када је апеланткиња требало да положи
стручни испит није 28. децембар 2016. године, већ да је то 31. децембар 2016. године, иако је рјешење о престанку радног односа
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апеланткињи донесено 28. децембра 2016. године, прије истека
остављеног рока за полагање стручног испита.
45. Стога, Уставни суд закључује да је у конкретном случају
дошло до повреде члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
46. У погледу апеланткињиних навода којим указује на
пристрасност судија Окружног суда, из оспорене пресуде Окружног суда, као и цјелокупне документације достављене уз апелације не произилази да је апеланткиња у одговору на жалбу указивала на евентуалне разлоге који би указивали на пристрасност
судија тог суда, или да је тражила њихово изузеће, иако је неспорно и у вријеме давања одговора на жалбу знала да ће одлучивати о предмету Окружни суд, који се налази у истој згради као и
тужена. При томе је евидентно и да је апеланткиња била свјесна
да ће о њеној тужби за остваривање права из радног односа одлучивати Основни суд, који у предметном поступку, заправо, има
процесну позицију туженог, али ни приликом подношења тужбе
није проблематизовала то питање Имајући у виду наведено, те
подржавајући своју праксу у оваквим случајевима, када апелант
одређене наводе први пут истиче у апелацији, Уставни суд сматра
да апеланткиња ове наводе у том правцу није могла успјешно да
истиче тек у поступку пред Уставним судом, будући да је била
дужна да их користи у поступку пред редовним судовима (види,
mutatis mutandis, Уставни суд, одлуке о допустивости и меритуму бр. АП 476/04 од 17. децембра 2004. године, тачка 26, и АП
1766/17 од 10. априла 2019. године, тачка 35, доступне на интернетској страници Уставног суда www.ustavnisud.ba).
Право на имовину
47. С обзиром на закључак у погледу повреде члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, Уставни суд сматра да није потребно посебно разматрати
наводе о повреди члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те наводе о повреди члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске
конвенције, као и члана 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију.
VIII - Закључак
48. Уставни суд закључује да постоји кршење права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана
6 став 1 Европске конвенције када су редовни судови при доношењу своје одлуке очигледно произвољно тумачили и примијенили поједине релевантне одредбе Правилника о унутрашњој
организацији тужене, а друге релевантне одредбе нису уопште
примијенили.
49. На основу члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву
ове одлуке.
50. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Златко М. Кнежевић, с.р.

Централна изборна комисија
Босне и Херцеговине
На основу члана 2.9 став (1) тачка 9, а у вези са чл. 10.15
и 10.17 Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), те члана 35. став (1)
Упутства о поступку проведбе посредних избора за органе власти у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним
законом Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
бр. 38/14, 90/16, 8/17 и 91/18), Централна изборна комисија
Босне и Херцеговине је на 49. сједници, одржаној 3.6.2021.
године, д о н и ј е л а

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСРЕДНИХ ИЗБОРА
И ДОДЈЕЛИ МАНДАТА ДЕЛЕГАТА У ДОМУ НАРОДА
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИЗ ПОСАВСКОГ КАНТОНА

Члан 1.
На основу достављених резултата гласања спроведеног
у Скупштини Посавског кантона, Централна изборна коми-

22.6.2021.
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сија Босне и Херцеговине потврђује резултате посредних
избора и додјељује мандат за Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине сљедећем делегату:
c) делегат из реда српског народа:
1. Елвис Живковић.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, а објавиће се и у “Службеном гласнику Републике Српске”, “Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ” и
на интернет страници Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине www.izbori.ba.
Број: 06-1-07-1-92/21
3. јуна 2021. године
Сарајево

Предсједник,
Жељко Бакалар, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка д), а у вези са чл.
12, 14, 16, 17. и 18. Закона о конкуренцији (“Службени гласник
БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта “МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град,
Подбрдо бб, 70 260 Мркоњић Град, заступан по Брокерско-дилерском друштву “Монет брокер” а.д. Бања Лука, Јована Дучића
број 23а, 78 000 Бања Лука, запримљеној 27.10.2020. године под
бројем УП-06-26-1-030-1/20, на 84. сједници, одржаној 12.3.2021.
године, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга универзалног банкарства у Босни и Херцеговини,
која ће настати стицањем контроле привредног субјекта “МГ
Минд” д.о.о. Мркоњић Град куповином већине акција привредног субјекта Нова банка а.д. Бања Лука.
2. Ово рјешење о концентрацији уписује се у Регистар концентрација.
3. Ово рјешење биће објављено у “Службеном гласнику
БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне
и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) запримио је, под бројем: УП-0626-1-030-1/20, 27.10.2020. године (препоручена пошиљка од
23.10.2020. године), Пријаву концентрације (у даљем тексту:
Пријава) привредног субјекта “МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град,
Подбрдо бб, 70 260 Мркоњић Град, заступаног по Брокерско-дилерском друштву “Монет брокер” а.д. Бања Лука, Јована Дучића
број 23а, 78 000 Бања Лука (у даљем тексту: Подносилац пријаве
или “МГ Минд”), који намјерава стећи 100% акција привредног
субјекта Нова банка а.д. Бања Лука, Улица краља Алфонса XIII
број 37А, 78 000 Бања Лука (у даљем тексту: Нова банка или
Циљно друштво), куповином акција на Бањалучкој берзи хартија
од вриједности, у складу са чланом 12. став (1) тачка б) подтачка
1) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05,
76/07 и 80/09 - у даљем тексту: Закон).
Увидом у Пријаву концентрације утврђено је да иста није
потпуна у смислу члана 30. Закона и чл. 9, 10, 11. и 12. Одлуке
о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрације привредних субјеката (“Службени гласник БиХ”,
број 34/10), те је Конкуренцијски савјет 18.11.2020. године
затражио допуну Пријаве концентрације (акт број: УП-06-261-030-3/20).
Привредни субјекат “МГ Минд” доставио је допуну Пријаве
концентрације 2.12.2020. године под бројем: УП-06-26-1-0304/20, те 4.1.2021. године под бројем: УП-06-26-1-030-6/20.
По пријему тражене документације Конкуренцијски савјет је
утврдио да је Пријава комплетна, те у складу са чланом 30. став
(3) Закона издао потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве
12.3.2021. године број: УП-06-26-1-030-9/20.
Подносилац пријаве је, у смислу члана 30. став (2) Закона,
навео да нема обавезу поднијети захтјев за оцјену концентрације
неком другом тијелу за конкуренцију изван територије Босне и
Херцеговине.
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Конкуренцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је пријава поднесена у смислу члана 16. став (1)
Закона.
Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4)
Закона, издао Обавјештење о пријави концентрације број: УП06-26-1-030-7/20, од 11.2.2021. године, које је у дневној штампи
објављено 15.2.2021. године, у којем су позване све заинтересоване стране на достављање писаних коментара у вези са спровођењем исте. На предметно обавјештење нису достављени коментари.
1. Учесници концентрације
Учесници предметне концентрације су Трговинско друштво
“МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70 260 Мркоњић
Град, и Акционарско друштво Нова банка Бања Лука, Краља Алфонса XIII 37а, 78 000 Бања Лука.
1.1. Привредни субјекат “МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град
(Подносилац пријаве)
Трговинско друштво “МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70 260 Мркоњић Град, према Актуелном изводу из судског регистра број: 057-0-Рег-З-20-003793 од 23.9.2020. године
регистровано је под матичним бројем: 1-11812-00, основним уговореним капиталом у износу од 687.736,00 КМ.
Привредни субјекат “МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град је у
100% власништву физичког лица Младена Милановића.
Претежна регистрована дјелатност Подносиоца пријаве је
трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама.
1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта “МГ Минд”
д.о.о. Мркоњић Град
Повезани привредни субјекти Подносиоца пријаве у Босни
и Херцеговини су:
- “Тржница” д.о.о. Бања Лука са 100% власничког учешћа,
- “Еуро панели” д.о.о. Бијељина, са 100% власничког учешћа,
- “Рудкоп МГ” д.о.о. Бања Лука, са 100% власничког учешћа,
- “Градња плус” д.о.о. Бања Лука, са 100% власничког учешћа,
- “City Mall” д.о.о. Бања Лука, са 100% власничког учешћа,
- ТАМ д.о.о. Бања Лука, са 100% власничког учешћа,
- “Чистоћа” а.д. Бања Лука, са 51,0285% власничког учешћа.
Власник привредног субјекта “МГ Минд” физичко лице
Младен Милановић у 100% власништву у Босни и Херцеговини
има сљедеће привредне субјекте:
- “Мркоњићпутеви” д.о.о. Мркоњић Град,
- “Меркур” д.о.о. Бања Лука.
1.1.1.1. Привредни субјекат “Тржница” д.о.о. Бања Лука
Привредни субјекат “Тржница” д.о.о. Бања Лука, Ул. Иве
Лоле Рибара број 4, 78 000 Сарајево, према Актуелном изводу
из судског регистра, број: 057-0-Рег-З-20-001769, од 19.5.2020.
године, регистрован je у судском регистру Окружног привредног
суда у Бањој Луци под матичним бројем: 1-42-00, са уписаним
основним капиталом у износу од 26.227.899,00 КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта “Тржница “ д.о.о. Бања Лука је трговина на мало у неспецијализованим продавницама.
1.1.1.2. Привредни субјекат “Градња плус” д.о.о. Бања Лука
Привредни субјекат “Градња плус” д.о.о. Бања Лука, Ул. Иве
Лоле Рибара број 4, 78 000 Бања Лука, према Актуелном изводу
из судског регистра, број: 057-0-Рег-З-20-001769, од 19.5.2020.
године, регистрован је у судском регистру Окружног привредног
суда у Бањој Луци под матичним бројем: 57-01-0430-16, са уписаним основним капиталом у износу од 1,00 КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта
“Градња плус” д.о.о. Бања Лука је изградња стамбених и нестамбених зграда.
1.1.1.3. Привредни субјекат “Еуро панели” д.о.о. Дворови
Привредни субјекат “Еуро панели” д.о.о. Дворови, Бијељина,
Павловића пут број 19, 76311 Дворови, према Актуелном изводу
из судског регистра, број: 059-0-Рег-З-20-001-608, од 17.8.2020.
године, регистрован је у судском регистру Окружног привредног
суда у Бијељини под матичним бројем: 59-01-0065-15, са уписаним основним капиталом у износу од 1.000,00 КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта
“Еуро панели” д.о.о. Дворови је производња производа од жице,
ланаца и опруга.
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1.1.1.4. Привредни субјекат ТАМ д.о.о. Бања Лука
Привредни субјекат ТАМ д.о.о. Бања Лука, Улица Бранка
Поповића број 312, 78 000 Бања Лука, регистрован је у судском
регистру Окружног привредног суда у Бањој Луци (Рјешење о регистрацији број: 057-0-Рег-20-000673, од 10.6.2020. године) под
матичним бројем: 1-278-00, са уписаним основним капиталом у
износу од 4.211.069,00 КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта
ТАМ д.о.о. Бања Лука је одржавање и поправка моторних возила.
1.1.1.5. Привредни субјекат “Рудкоп МГ” д.о.о. Бања Лука
Привредни субјекат “Рудкоп МГ” д.о.о. Бања Лука, Улица
Иве Лоле Рибара 4, 78 000 Бања Лука, према Актуелном изводу
из судског регистра, број: 057-0-Рег-З-20-003201, од 14.8.2020.
године, регистрован је у судском регистру Окружног привредног
суда у Бањој Луци под матичним бројем: 57-01-0249-17, са уписаним основним капиталом у износу од 1.000,00 КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта
“Рудкоп МГ” д.о.о. Бања Лука је вађење осталих руда обојених
метала.
1.1.1.5. Привредни субјекат “Чистоћа” а.д. Бања Лука
Привредни субјекат “Чистоћа” а.д. Бања Лука, Браће Подгорника број 2, 78 000 Бања Лука, према Актуелном изводу из судског регистра, број: 057-0-Рег-З-20-003389, од 27.8.2020. године,
регистрован је у судском регистру Окружног привредног суда у
Бањој Луци под матичним бројем: 1-10-00, са уписаним основним капиталом у износу од 9.603.944,00 КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта
“Чистоћа” а.д. Бања Лука је прикупљање неопасног отпада.
1.1.1.6. Привредни субјекат “City Mall” д.о.о. Бања Лука
Привредни субјекат “City Mall” д.о.о. Бања Лука, Улица
Веселина Маслеше број 15, 78 000 Бања Лука, регистрован је
у судском регистру Окружног привредног суда у Бањој Луци
(Рјешење о регистрацији број: 057-0-Рег-20-000722, од 4.6.2020.
године) под матичним бројем: 57-01-0175-16, са уписаним основним капиталом у износу од 18.933.673,91 КМ.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта
“City Mall” д.о.о. Бања Лука је изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама.
1.1.1.7. Привредни субјекат “Мркоњићпутеви” д.о.о. Мркоњић Град
Привредни субјекат “Мркоњићпутеви” д.о.о. Мркоњић Град,
Подбрдо бб, 70 260 Мркоњић Град, према Актуелном изводу из
судског регистра, број: 057-0-Рег-З-20-003794, од 23.9.2020. године, регистрован је у судском регистру Окружног привредног
суда у Бањој Луци под матичним бројем: 1-348-00, са основним
капиталом у износу од 2.940.150,00 КМ.
Привредни субјекат “Мркоњићпутеви” д.о.о. Мркоњић Град
је у 100% власништву физичког лица Младена Милановића.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта
“Мркоњићпутеви” д.о.о. Бања Лука је изградња путева и аутопутева.
1.1.1.8. Привредни субјекат “Меркур” д.о.о. Бања Лука
Привредни субјекат “Меркур” д.о.о. Бања Лука, Улица Иве
Лоле Рибара број 4, 78 000 Бања Лука, регистрован је у судском
регистру Окружног привредног суда у Бањој Луци (Рјешење о
регистрацији, број: 057-0-Рег-20-000675, од 7.5.2020. године) под
матичним бројем: 1-41-00, са уписаним основним капиталом у
износу од 3.684.641,00 КМ.
Привредни субјекат “Меркур” д.о.о. Бања Лука је у 100%
власништву физичког лица Младена Милановића.
Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта
“Меркур” д.о.о. Бања Лука је изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг).
1.2. Привредни субјекат Нова банка а.д. Бања Лука
Привредни субјекат Нова банка а.д. Бања Лука, Улица краља
Алфонса XIII број 37А, 78 000 Бања Лука, према Актуелном изводу из судског регистра, број: 057-0-Рег-20-000062, од 11.2.2020.
године, регистрован је у судском регистру Окружном привредног
суда у Бањој Луци под бројем: МБС 3-38-00, са уписаним основним капиталом у износу од 134.637.768,00 КМ, који је подијељен
на 134.637.768 акција.
Претежна дјелатност привредног субјекта Нова банка је банкарско пословање и остало новчано пословање.
Привредни субјекат Нова банка је у Републици Српској регистрован за обављање свих банкарских послова: депозитне по-

56

22.6.2021.

слове, кредитне послове, гаранцијске послове, послове са ефективом, девизне и мјењачке послове, емисионе и депо-послове,
послове платног промета, послове посредовања у трговини хартијама од вриједности, куповину и наплату потраживања и друге
банкарске и финансијске послове у складу са Законом о банкама
Републике Српске.
Банка послује преко Централе са сједиштем у Бањој Луци
и тринаест филијала које су лоциране у Бијељини, Бањој Луци,
Источном Сарајеву, Зворнику, Брчком, Требињу, Добоју, Сарајеву, Тузли, Мостару, Фочи, Приједору и Мркоњић Граду и посебног организационог дијела за трговање хартијама од вриједности
- Брокер Нова.
Власничка структура привредног субјекта Нова банка а.д.
Бања Лука прије стицања акција 1.10.2020. године:
Табела 1.
Редни
Власничко
Назив власника
бр.
учешће (%)
1.
“МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град
28,9209206
2.
“БАН градња” д.о.о. Бања Лука
9,1729685
3.
“Respect plus” д.о.о. Бања Лука
7,5869477
4.
“Инвест нова” д.д. Бијељина
5,3076385
5.
“Legend” д.о.о. Истична Илиџа
4,9737879
6.
Радовановић Слободан
4,6881986
7.
“Н спорт” д.о.о. Београд
3,5227857
8.
“Владимир Капор” д.о.о. Пале
2,9113844
9.
“New Concept” д.о.о. Бања Лука
2,1607147
10.
“ГАС – петрол” д.о.о. Мркоњић Град
2,0796542
11.
Остали дионичари
28,64749992
13.
Укупно:
100,00
Извор: подаци из Пријаве.
Власничка структура привредног субјекта Нова банка а.д.
Бања Лука након стицања већинског пакета акција 8.10.2020. године:
Табела 2.
Редни
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назив власника

Редни
бр.

Назив привредног субјекта

Власничко
учешће (%)
64,5430917
5,3076385
4,6881986
1,8248022
1,7070983
1,4371666
1,3397489
1,0139963
0,7926387

“МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град
“Инвест нова” а.д. Бијељина
Радовановић Слободан
Гајић Зоран
Ћурчић Слободан
LANACO д.о.о. Бања Лука
Радовановић Радован
Нинић Небојша
Микаревић Драган
Институт за економска истраживања
10.
0,7926387
д.о.о. Београд
11.
Остали акционари
16,5529815
13.
Укупно:
100,00
Извор: подаци из Пријаве.
2. Обавеза пријаве намјере концентрације
Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у
смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона, постоји ако укупни
годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације остварена продајом робе и/или услуга на
тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 8 милиона КМ
по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији
или ако је њихово заједничко учешће на релевантном тржишту
веће од 40,0%.
Укупни годишњи приходи учесника концентрације и њихових повезаних привредних субјеката 31.12.2019. године износио
је:
Табела 3.

1.
2.

“МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град
“Тржница” д.о.о. Бања Лука

Босна и
Херцеговине
(КМ)
(..)**¹
(..)**
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3.
“Еуро панели” д.о.о. Бијељина
(..)**
4.
“Рудкоп МГ” д.о.о. Бања Лука
(..)**
5.
“Градња плус” д.о.о. Бања лука
(..)**
6.
“City Mall” д.о.о. Бања Лука
(..)**
7.
ТАМ д.о.о. Бања Лука
(..)**
8.
“Чистоћа” а.д. Бања Лука
(..)**
9.
“Мркоњићпутеви” д.о.о. Мркоњић Град
(..)**
(..)**
10.
“Меркур” д.о.о. Бања Лука
11.
Нова банка а.д. Бања Лука
(..)**
12.
Повезана друштва “МГ Минд” (∑1-10)
(..)**
Извор: подаци из Пријаве.
Годишњи приход учесника концентрације представља укупне приходе (без пореза на додану вриједност и других пореза који
се директно односе на учеснике концентрације на тржишту Босне и Херцеговине) у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину
подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација
привредних субјеката.
3. Правни оквир оцјене концентрације
Конкуренцијски савјет је у спровођењу поступка оцјене
предметних концентрација примијенио одредбе Закона, Одлуке о
утврђивању релевантног тржишта (“Службени гласник БиХ”, бр.
18/06 и 34/10), Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката (“Службени
гласник БиХ”, број 34/10), те Закон о управном поступку (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 и 53/16).
Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 43. став (7)
Закона, при израчунавању укупних годишњих прихода учесника концентрације, користио критеријуме и стандарде Обавијести Европске комисије о рачунању укупног прихода у складу са
Уредбом Савјета (ЕЕЗ), број: 4064/89, о контроли концентрација
привредних субјеката.
4. Правни основ предметне концентрације
У Пријави концентрације и допуни Пријаве концентрације
Подносилац у вези са правном основом предметне концентрације, између осталог, наводи сљедеће:
- да је привредни субјекат “МГ Минд” д.о.о. Мркоњић Град
први пут куповином на Бањалучкој берзи стекао акције привредног субјекта Нова банка крајем 2018. године, те их је стицао током 2019. године,
- да је прије спровођења концентрације Подносилац пријаве,
у складу са сагласношћу Агенције за банкарство Републике Српске, био власник 28,92% акција привредног субјекта Нова банка,
- да је 8.10.2020. године привредни субјекат “МГ Минд” блок
трансакцијама на Бањалучкој берзи стекао 47.960.896 акција
емитента Нова банка,
- да је на дан подношења ове пријаве (која је послата препорученом поштом 23.10.2020. године) привредни субјекат “МГ
Минд” био власник укупно 86.899.378 акција емитента Нова банка, што представља 64,543% од укупног броја гласова у Скупштини емитента.
У вези са наведеним, Конкуренцијски савјет је у Захтјеву за
допуну Пријаве концентрације, број: УП- 06-26-1-030-3/20, од
18.11.2020. године, тражио да Подносилац пријаве хронолошки
наведе на који начин је стицао дионице привредног субјекта
Нова банка, како би се утврдило када је исти стекао контролу, тј.
превладавајући утицај над Циљним друштвом.
У прилогу напријед наведене допуне Пријаве као правни
основ пријаве концентрације достављени су обрачуни послова за
стицање акција заступника “Монет брокер” а.д. Бања Лука, како
слиједи:
1. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78929 од
8.10.2020. године којим (..)**,
2. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78931 од
8.10.2020. године којим (..)**,
3. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78933 од
8.10.2020. године којим (..)**,
4. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78936 од
8.10.2020. године којим (..)**,
5. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78937 од
8.10.2020. године којим (..)**,
6. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78939 од
8.10.2020. године којим (..)**,
7. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78943 од
8.10.2020. године којим (..)**,
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8. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78944 од
8.10.2020. године којим (..)**,
9. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78946 од
8.10.2020. године којим (..)**,
10. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78948 од
8.10.2020. године којим (..)**.
Напријед наведеним трансакцијама на Бањалучкој берзи
Подносилац пријаве је 8.10.2020. године стекао 47.960.896 акција емитента Нова банка, те је повећао своје власничко учешће
за cca 35,62%, те постао власник 86.899.378 дионица тј. власник
64,542% Нове банке.
Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације
је стицање контроле једног привредног субјекта над другим куповином већине акција у смислу одредби члана 12. став (1) тачка
б) подтачка 1) Закона.
5. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона о конкуренцији, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа/услуга које су
предмет обављања дјелатности на одређеном географском тржишту.
Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног
тржишта, релевантно тржиште у производном смислу обухвата
све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници
сматрају међусобно замјењивим под прихватљивим условима,
имајући у виду посебно њихове битне карактеристике, квалитет,
уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.
Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног
тржишта, релевантно тржиште у географском смислу обухвата
цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којој
привредни субјекат дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или довољно уједначеним условима
и који то тржиште битно разликује од услова тржишне конкуренције на сусједним географским тржиштима.
Релевантно тржиште производа и/или услуга у конкретном
случају је тржиште универзалног банкарства које чине услуге
малопродајног банкарства и корпоративног банкарства, а које
услуге обавља Циљно друштво.
Подносилац пријаве и његови повезани привредни субјекти
немају учешће на релевантном тржишту.
С обзиром на чињеницу да Циљно друштво дјелује на цијелој територији Босне и Херцеговине, релевантним тржиштем у
географском смислу сматраће се цијела територија Босне и Херцеговине.
Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне
концентрације сматра се пружање услуга на тржишту универзалног банкарства на територији Босне и Херцеговине.
6. Анализа релевантног тржишта
Тржишно учешће учесника концентрације и њихових конкурената на тржишту универзалног банкарства у Босни и Херцеговини у 2019. години:
Табела 4.
Редни
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Назив банке
UniCredit Bank д.д. Мостар
Raiffeisen Bank БиХ д.д. БиХ
Нова банка а.д. Бања Лука
Intesa Sanpaolo Banka д.д. БиХ 7,65
Sparkasse Bank д.д. БиХ
НЛБ Банка а.д. Бања Лука
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
НЛБ Банка д.д. Сарајево
Sberbank д.д. Сарајево
Bosna Bank International д.д. Сарајево
Addiko Bank д.д. Сарајево
Sberbank а.д. Бања Лука
ZiraatBank BH д.д. Сарајево
АСА Банка д.д. Сарајево
ProCredit Bank д.д. Сарајево
Привредна банка Сарајево д.д. Сарајево
Комерцијална банка а.д. Бања Лука

Тржишно
учешће
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
(..)**
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18.
19.

Вакуфска банка д.д. Сарајево
(..)**
Унион банка д.д. Сарајево
(..)**
Комерцијално-инвестициона
банка
д.д.
20.
(..)**
Велика Кладуша
21.
Укупно:
100,00
Извор: подаци из Пријаве.
7. Оцјена концентрације
Конкуренцијски савјет је у поступку доношења Рјешења
утврдио да на релевантном тржишту дјелује већи број привредних субјеката који се баве пружањем банкарских услуга у Босни
и Херцеговини.
На релевантном тржишту универзалног банкарства у Босни
и Херцеговини дјелују 24 банке, а највеће учешће према подацима из Пријаве концентрације имају привредни субјекат UniCredit
Bank д.д. Мостар са (..)**% тржишног учешћа и привредни
субјект Raiffeisen Bank БиХ д.д. БиХ са (..)**% тржишног учешћа
те ни једна банка која дјелује на релевантном тржишту, укључујући Циљно друштво, нема доминантан положај на релевантном
тржишту, нити учешће веће од 40,0% на годишњем нивоу.
Подносилац пријаве концентрације привредни субјект “МГ
Минд” д.о.о. Мркоњић Град и његова повезана друштва не дјелују на релевантном тржишту, те неће доћи до промјене тржишног положаја привредног субјекта Нова банка а.д. Бања Лука.
Подносилац пријаве наводи да је са становишта интереса
потрошача намјера учесника концентрације да прошире палету производа и услуга, те пруже подршку програмима које ће
реализовати државне институције, локална управа и Развојна
банка.
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Конкуренцијски савјет анализом релевантних података, у
смислу члана 17. Закона, оцијенио је да спровођењем предметне
концентрације неће доћи до нарушавања тржишне конкуренције,
односно стварања или јачања доминантне позиције учесника
концентрације, јер се спровођењем предметне концентрације
неће повећати тржишно учешће Подносиоца пријаве на релевантном тржишту универзалног банкарства на територији Босне
и Херцеговине.
Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је оцијенио допуштеном предметну концентрацију у смислу члана 18. став (2)
тачка а) Закона као у диспозитиву овог рјешења.
8. Административна такса
Подносилац пријаве на ово рјешење, у складу са чланом 2.
став (1) тарифни број 107. тачка д) под 1) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06, 18/11
и 75/18), дужан је платити административну таксу у укупном
износу од 5.000,00 КМ у корист буџета институција Босне и Херцеговине.
9. Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред
Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема,
односно објављивања овог рјешења.
¹ (..)** Подаци представљају пословну тајну.
Број: УП-06-26-1-030-11/20
12. марта 2021. године
Сарајево

Предсједник,
Др Стјепо Прањић, с.р.
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