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На основу члана 10. став 1. тачка ђ) Закона о регули-

сању цијена (“Службени гласник Републике Српске”, број 
106/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 115. сједници, одржаној 1.4.2021. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ОДРЕЂИВАЊУ МАРЖЕ КОЈА СЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ 
ПРИЛИКОМ ФОРМИРАЊА ЦИЈЕНА НАФТНИХ 

ДЕРИВАТА

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се постојање услова за пропи-

сивање мјера непосредне контроле цијена на територији 
Републике Српске одређивањем максималних износа мар-
жи које се примјењују приликом формирања цијена нафт-
них деривата.

Члан 2.
(1) Трговцима који обављају дјелатност трговине на ве-

лико нафтним дериватима прописује се максимално веле-
продајна маржа у апсолутном износу од 0,06 КМ по литри 
деривата.

(2) Трговцима који обављају дјелатност трговине на 
мало нафтним дериватима прописује се максимално мало-
продајна маржа у апсолутном износу од 0,25 КМ по литри 
деривата.

Члан 3.
Инспекцијски надзор над примјеном одредаба ове уред-

бе врши Републичка управа за инспекцијске послове по-
средством републичког тржишног инспектора и тржишног 
инспектора у јединицама локалне самоуправе, у складу са 
овлашћењима прописаним Законом о регулисању цијена и 
прописом којим се уређује инспекцијски надзор.

Члан 4.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ казниће се за прекр-

шај трговац као привредно друштво ако поступи супротно 
одредби члана 2. ове уредбе.

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекр-
шај и одговорно лице у привредном друштву новчаном ка-
зном од 5.000 КМ.

(3) Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи мје-
ра одузимања имовинске користи остварене извршењем 
прекршаја.

Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-940/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 19. став 1. тачка 2. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 4. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), Влада Репу-
блике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
И ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Даје се сагласност на План и програм рада и годишњи 

финансијски план Јавне установе Народна и универзитет-
ска библиотека Републике Српске за 2021. годину, доне-
сеног на сједници Управног одбора, одржаној 27. октобра 
2020. године.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-247/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 75. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и 
члана 28. Закона о државним службеницима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Уторак, 6. април 2021. године
БАЊА ЛУКА

Број 30 Год. XXX

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
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57/16), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допу-

нама Правилника о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних мјеста у Министарству управе и локалне 
самоуправе.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-878/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 74. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 19. став 1. тачка 2) Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ O ИЗМЈЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗАВОД ЗА 

СТОМАТОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Даје се сагласност на Статут о измјени Статута Јавне 

здравствене установе Завод за стоматологију Републике 
Српске, број: 02-237/21, од 26.2.2021. године.

II
За реализацију ове одлуке задужују се органи управља-

ња Јавне здравствене установе Завод за стоматологију Репу-
блике Српске и Министарство здравља и социјалне заштите.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-910/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 74. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 19. став 1. тачка 2) Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ O ДОПУНИ 

СТАТУТА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗАВОД ЗА 
ФОРЕНЗИЧКУ ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

I
Даје се сагласност на Статут о допуни Статута Јавне 

здравствене установе Завод за форензичку психијатрију 
Соколац, број: УО: 3971-2/20, од 29.12.2020. године.

II
За реализацију ове одлуке задужују се органи управља-

ња Јавне здравствене установе Завод за форензичку пси-
хијатрију Соколац и Министарство здравља и социјалне 
заштите.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-912/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 9. Закона о ученичком стандарду 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 72/12) и чла-
на 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I
Овом одлуком утврђују се број, структура и просторни 

распоред установа ученичког стандарда у Републици Срп-
ској (у даљем тексту: мрежа установа ученичког стандарда).

II
У Републици Српској (у даљем тексту: Република) има 

укупно четири установе ученичког стандарда, чији је оснивач 
Република и које чине мрежу установа ученичког стандарда.

III
Мрежу установа ученичког стандарда, према врсти и 

структури установе, чине сљедеће установе из градова:
- Бања Лука - ЈУ Средњошколски дом Бања Лука, Војво-

де Степе Степановића 44,
- Требиње - ЈУ Дом ученика Требиње, Војводе Степе 

Степановића б.б.,
- Добој - ЈУ Дом ученика Добој, Цељска 2,
- Бијељина - ЈУ Дом ученика Бијељина, Семберских 

ратара 1.

IV
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Срп-
ској (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/15).

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-872/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва рачунарске опреме са Ре-

публичког педагошког завода на:
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- ОШ “Свети Сава” Рогатица, и то: седам десктоп рачу-

нара марке HP dual core, 2 GB рама, инвентарних бројева: 
0269, 0273, 0236, 0240, 0227, 0216 и 0285, и седам монитора 
инвентарних бројева: 0224, 0237, 0295, 0575, 0270, 0589 и 
2268,

- СШЦ “27. јануар” Рогатица, и то: три десктоп рачу-
нара марке HP dual core, 2 GB рама, инвентарних бројева: 
0231, 0229, 0234, и три монитора, инвентарних бројева: 
0239, 0522 и 0222,

- Градску организацију породица заробљених и погину-
лих бораца и несталих лица Градишка, и то: један десктоп 
рачунар марке НР i3 4 GB  рама, инвентарног броја: 0547, и 
један монитор, инвентарног броја: 0587,

- Удружење особа обољелих од дијабетеса DIABETno1 
Бања Лука, и то: један десктоп рачунар марке НР dual core, 
2.5 GB рама, 80 GB хард диска, инвентарног броја: 0263, и 
један монитор марке НР 19 incha, инвентарног броја: 0568.

II
Право власништва над опремом из тачке I ове одлуке 

преноси се без накнаде.

III
За спровођење ове одлуке задужују се Републички 

педагошки завод, ОШ “Свети Сава” Рогатица, СШЦ “27. 
јануар” Рогатица, Градска организација породица за-
робљених и погинулих бораца и несталих лица Градишка 
и Удружење особа обољелих од дијабетеса DIABETno1 
Бања Лука.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-873/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 12. став 8. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ТРЕБИЊА

I
Покреће се поступак додјеле концесије за коришћење 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на 
подручју града Требиња укупне површине 15,0429 хектара, 
у катастарској општини Љубомир, ради остваривања права 
обављања воћарске производње.

II
Документацијом за јавно надметање биће дефинисани 

услови и начин додјеле концесије за коришћење пољопри-
вредног земљишта из тачке I ове одлуке.

III
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе привредног друштва 
Д.о.о. “Purple forest” из Требиња.

IV
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се на основу 

јавног позива за подношење понуда у складу са чл. од 14. 
до 25. Закона о концесијама.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-877/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 97. став 2. Закона о шумама (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 75/08 и 60/13), Влада Републике Срп-
ске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА - ШУМЕ И ШУМСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Даје се сагласност за закључење уговора о замјени 
некретнина - шуме и шумског земљишта у својини Репу-
блике Српске између Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде и Миљка (Драгутин) Милинковића из 
Бање Луке.

2. Предмет уговора из члана 1. овог рјешења је некрет-
нина означена као к.ч. број: 14/1, у нарави шума 2. класе, 
звана “Тук”, укупне површине 7131 m², уписана у Лист не-
покретности број: 26, КО Мађир, општина Бања Лука, која 
је у посједу и у својини Републике Српске, и некретнина 
означена као к.ч. број: 743, у нарави шума 4. класе, звана 
“Гај”; 954/1, у нарави шума 2. класе, звана “Свињчине”; 
956, у нарави шума 2. класе, звана “Долови”, и 957, у нара-
ви шума 2. класе, звана “Долови”, чија је укупна површина 
31062 m², уписана у Лист непокретности број: 14. КО Че-
линац Горњи, општина Челинац, као својина Миљка (Дра-
гутин) Милинковића из Бање Луке.

3. Овлашћује се министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде др Борис Пашалић да закључи уговор из 
тачке 1. овог рјешења.

4. Задужује се Правобранилаштво Републике Српске 
да изврши укњижење права својине на некретнини означе-
ној као к.ч. број: 743, у нарави шума 4. класе, звана “Гај”; 
954/1, у нарави шума 2. класе, звана “Свињчине”; 956, у на-
рави шума 2. класе, звана “Долови”, и 957, у нарави шума 2. 
класе, звана “Долови”, чија је укупна површина 31062 m², 
уписана у Лист непокретности број: 14 КО Челинац Горњи, 
општина Челинац, у корист Републике Српске.

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

Број: 04/1-012-2-876/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

536
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ 
ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НАСТАВКУ РЕФОРМЕ 
РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА И 

ПРАВНИХ ЛИЦА

1. Именује се Интерресорна радна група Владе Репу-
блике Српске у саставу:

- Јелена Ћетковић, директор, АПИФ, члан,
- Сњежана Келечевић, савјетник министра финансија, 

Министарство финансија, члан,
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- Звонко Обрадовић, консултант, члан,
- Зоран Бабић, в.д. помоћника министра за Ресор за ра-

чуноводство и ревизију, Министарство финансија, члан,
- Јован Јањић, координатор регистра пословних субје-

ката, АПИФ, члан,
- Милена Марић, шеф Сектора рачуноводства и финан-

сија, АПИФ, члан,
- Далибор Рајачић, шеф правне службе, АПИФ, члан,
- Андреј Замоло, шеф ИТ сектора, АПИФ, члан,
- Војка Верић, стручни сарадник за бонитет и финансиј-

ске анализе, АПИФ, члан,
- Горан Бурсаћ, помоћник министра за Ресор за пру-

жање стручних услуга у пољопривреди, Министарство по-
љопривреде, шумарства и водопривреде, члан,

- Душко Соломун, руководилац Одсјека за привред-
не и техничке прописе, Министарство привреде и преду-
зетништва, члан,

- Саша Келечевић, руководилац Одсјека за развој занат-
ско-предузетничке дјелатности, Министарство привреде и 
предузетништва, члан,

- Душко Милојевић, начелник Одјељења за стратешко 
планирање и реализацију стратегија и пројеката из обла-
сти локалне самоуправе, Министарство управе и локалне 
самоуправе, члан,

- Дарко Вученовић, начелник Одјељења за скупштински 
надзор и рад са невладиним организацијама, Министарство 
управе и локалне самоуправе, члан,

- Денис Туркановић, помоћник министра за Ресор ин-
формационог друштва, Министарство за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и информационо друштво, члан,

- Саша Војиновић, секретар Министарства, Министар-
ство за научнотехнолошки развој, високо образовање и ин-
формационо друштво, члан,

- Маријо Ђуран, в.д. помоћника министра за спорт, Ми-
нистарство породице, омладине и спорта, члан,

- Бојана Милановић, начелник Одјељења за нормативне 
и правне послове у Ресору правосуђа, Министарство прав-
де, члан,

- Божана Шљивар, начелник Одјељења за финансије 
Градске управе Бања Лука, члан.

2. Задатак Радне групе је да по усвајању информације 
о успостављању Централног регистра Републике Српске 
и наставку реформе регистрације пословних субјеката и 
правних лица приступи изради програма успостављања 
Централног регистра Републике Српске, акционог плана 
наставка реформе регистрације у Републици Српској и 
припреми нацрт закона о Централном регистру Републике 
Српске и поступку регистрације.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-884/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

537
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА 
ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ И ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИПАДНИКА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 

ПЕРИОД 2020-2024. ГОДИНЕ
1. Именује се Координационо тијело за праћење реа-

лизације Стратегије за унапређивање и заштиту права 
припадника националних мањина у Републици Српској за 
период 2020-2024. године у саставу:

1) Славица Лукић, Министарство управе и локалне са-
моуправе,

2) Дарко Вученовић, Министарство управе и локалне 
самоуправе,

3) Нада Пејновић, Министарство за европске интегра-
ције и међународну сарадњу,

4) Зорица Гарача, Министарство просвјете и културе,
5) Слободанка Лолић, Министарство унутрашњих по-

слова,
6) Никола Панић, Министарство правде,
7) Савка Врачар, Министарство рада и борачко-инва-

лидске заштите,
8) Никола Алексић, Министарство за просторно уређе-

ње, грађевинарство и екологију,
9) Стевана Суботић, Фонд здравственог осигурања Ре-

публике Српске,
10) Споменка Миљковић, Републички секретаријат за 

вјере Републике Српске,
11) Љиљана Јовић, ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту 

Републике Српске,
12) Оливер Благојевић, Републичка изборна комисија 

Републике Српске,
13) Фрањо Ровер, Савез националних мањина Републи-

ке Српске,
14) Маја Кременовић, Савјет националних мањина Ре-

публике Српске,
15) Игор Котјелников, Савјет националних мањина Ре-

публике Српске,
16) Александар Машић, Савез невладиних организа-

ција Рома Републике Српске,
17) Славица Роквић, Савез општина и градова Републи-

ке Српске,
18) Гордана Латиновић, ЈУ Завод за запошљавање Ре-

публике Српске.
2. Задатак Координационог тијела из тачке 1. овог рје-

шења је израда акционог плана за реализацију Стратегије 
за унапређивање и заштиту права припадника националних 
мањина у Републици Српској за период 2020-2024. године.

3. Административно-техничке послове за потребе Ко-
ординационог тијела из тачке 1. овог рјешења обављаће 
Министарство управе и локалне самоуправе.

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

Број: 04/1-012-2-881/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

538
На основу члана 28. став 3. Закона о обезбјеђењу квали-

тета у високом образовању Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 67/20), члана 16. Закона 
о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. За-
кона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ АГЕНЦИЈА ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Разрјешавају се в.д. чланова Управног одбора Јавне 
установе Агенција за високо образовање Републике Српске 
због истека периода на који су именовани:

а) из реда академске заједнице:
1) проф. др Дејан Бокоњић,
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2) проф. др Маријана Каповић Соломун и
3) доц. др Невенко Врањеш;
б) представник привреде: Тамара Симић, дипломирани 

економиста;
в) представник студената: Филип Матић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-886/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

539
На основу члана 28. став 3. Закона о обезбјеђењу квали-

тета у високом образовању Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 67/20), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03), 
члана 16. Закона о систему јавних служби (“Службени гла-
сник 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 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ АГЕНЦИЈА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе 
Агенција за високо образовање Републике Српске у сље-
дећем саставу:

а) из реда академске заједнице:
1) проф. др Дејан Бокоњић,
2) проф. др Маријана Каповић Соломун и
3) доц. др Невенко Врањеш;
б) из реда привреде и праксе: Тамара Симић, дипломи-

рани економиста;
в) представник студената: Филип Матић.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог рје-

шења траје пет година, изузев представника студената, чији 
је мандат једна година.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-868/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

540
На основу члана 16. 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), Вла-
да Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Разрјешавају се в.д. чланова Управног одбора Фон-
да здравственог осигурања Републике Српске због истека 
мандата:

1) представници из реда осигураника:
1. Снежана (Владимир) Бабић, дипл. економиста,
2. Милосав (Драган) Уљаревић, др стоматологије,
3. Саша (Чедо) Вученовић, дипл. економиста,
4. Игор (Анто) Видовић, дипл. инжењер електротехнике;

2) представници здравствених радника из здравствених 
установа:

1. Предраг (Младен) Стојнић, др медицине,
2. Елизабета (Веселин) Секулић, магистар фармације;
3) представници из реда послодаваца:
1. Драгослав Топић, дипл. политиколог,
2. Момир (Јанко) Попић, дипл. правник.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-907/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

541
На основу члана 48. 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, 110/16 и 94/19), чла-
на 4. Закона о министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 25/03), члана 16. 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 Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног 
одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
на период до 60 дана у саставу:

1) представници из реда осигураника:
1. Снежана (Владимир) Бабић, дипл. економиста,
2. Милосав (Драган) Уљаревић, др стоматологије,
3. Саша (Чедо) Вученовић, дипл. економиста,
4. Игор (Анто) Видовић, дипл. инжењер електротехнике;
2) представници здравствених радника из здравствених 

установа:
1. Предраг (Младен) Стојнић, др медицине,
2. Елизабета (Веселин) Секулић, магистар фармације;
3) представници из реда послодаваца:
1. Драгослав Топић, дипл. политиколог,
2. Момир (Јанко) Попић, дипл. правник.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-908/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

542
На основу члана 16. 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), Вла-
да Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА 
ПРИЈЕДОР

1. Разрјешавају се в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом 
за старија лица Приједор због истека периода на који су 
именовани:

1) Зоран Росић, дипл. економиста,
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2) Горана Тимарац Пачариз, дипл. економиста,
3) Љиљана Крагуљ, дипл. правник.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-909/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

543
На основу члана 16. Закона о систему јавних служби 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 4. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 114. 
сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР

1. Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за 
старија лица Приједор на период до 60 дана:

1) Зоран Росић, дипл. економиста,
2) Горана Тимарац Пачариз, дипл. економиста,
3) Љиљана Крагуљ, дипл. правник.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-911/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка a) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ 

У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Зоран Бабић, дипломирани економиста, разрјешава 
се вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за ра-
чуноводство и ревизију у Министарству финансија.

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

Број: 04/1-012-2-893/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ 

У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Зоран Бабић, дипломирани економиста, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за ра-

чуноводство и ревизију у Министарству финансија на пе-
риод до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-894/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
a) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ У 
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Бојана Васиљевић Пољашевић, дипломирани економи-
ста, разрјешава се вршиоца дужности помоћника министра за 
Ресор за управљање дугом у Министарству финансија.

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

Број: 04/1-012-2-895/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ У 
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

1. Бојана Васиљевић Пољашевић, дипломирани еконо-
миста, поставља се за вршиоца дужности помоћника мини-
стра за Ресор за управљање дугом у Министарству финан-
сија на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-896/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
a) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ТРЕЗОР У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА

1. Славица Миликић, дипломирани економиста, разрје-
шава се дужности помоћника министра за Ресор за трезор 
у Министарству финансија.

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

Број: 04/1-012-2-897/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 

Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ТРЕЗОР У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА

1. Славица Миликић, дипломирани економиста, поста-
вља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор 
за трезор у Министарству финансија на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-898/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка a) 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Срп-
ске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 

МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

1. Славољуб Стојановић, дипломирани правник, разрјеша-
ва се вршиоца дужности секретара Министарства финансија.

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

Број: 04/1-012-2-918/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 

МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

1. Славољуб Стојановић, дипломирани правник, поста-
вља се за вршиоца дужности секретара Министарства фи-
нансија на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-919/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 43. став 6. Закона о 
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 114. 
сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗДРАВЉА 
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У РЕСОРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ
1. Прим. др Љиљана Иванчић разрјешава се дужности 

помоћника министра здравља и социјалне заштите у Ресо-
ру за здравствену заштиту због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-916/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 42. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године, д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕНУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 
РЕСОРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

1. Милан Латиновић, др медицине, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника министра здравља и со-
цијалне заштите у Ресору за здравствену заштиту на пе-
риод до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-917/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) члана 53. став 1. тачка а) 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада 
Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНИХ УСЛУГА У 
ПОЉОПРИВРЕДИ У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Горан Бурсаћ, дипл. инж. пољопривреде, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности помоћника министра за 
пружање стручних услуга у пољопривреди у Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

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

Број: 04/1-012-2-899/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНИХ УСЛУГА У 
ПОЉОПРИВРЕДИ У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Горан Бурсаћ, дипл. инж. пољопривреде, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за пружање 
стручних услуга у пољопривреди у Министарству пољо-
привреде, шумарства и водопривреде на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-900/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 

ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ 
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

1. Слободанка Дубравац, дипломирани економиста, 
разрјешава се вршиоца дужности помоћника министра 
за економску сарадњу у Министарству привреде и преду-
зетништва због истека периода на који је именована.

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

Број: 04/1-012-2-928/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 

ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ 
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

1. Слободанка Дубравац, дипломирани економиста, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника министра 
за економску сарадњу у Министарству привреде и преду-
зетништва на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-913/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

1. Јелена Шљокавица, дипломирани правник, разрјеша-
ва се вршиоца дужности секретара Министарства привреде 
и предузетништва због истека периода на који је именова-
на.

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

Број: 04/1-012-2-891/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

1. Јелена Шљокавица, дипломирани правник, поставља 
се за вршиоца дужности секретара Министарства привреде 
и предузетништва на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-892/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 

НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ У МИНИСТАРСТВУ ЗА 
НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

1. Миодраг Перановић, мастер економије, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника министра за научнотехнолошки 
развој у Министарству за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-901/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 114. сједници, 
одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 

ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

1. Ненад Ћук, дипломирани економиста, разрјешава се 
дужности замјеника директора Републичке управе цивилне 
заштите.

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

Број: 04/1-012-2-903/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке 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 114. сједници, 
одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 

ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

1. Ненад Ћук, дипломирани економиста, поставља се 
за вршиоца дужности замјеника директора Републичке 
управе цивилне заштите на период до 90 дана.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-904/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 
ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Драган Штрбац, магистар економије из области оси-
гурања и управљања ризицима, разрјешава се дужности 
вршиоца дужности замјеника директора Републичког се-
кретаријата за расељена лица и миграције због истека пе-
риода на који је именован.

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

Број: 04/1-012-2-914/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 

ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Драган Штрбац, магистар економије из области оси-
гурања и управљања ризицима, поставља се за вршиоца ду-
жности замјеника директора Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-915/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА МИГРАЦИЈЕ И ПОСЛОВЕ РЕАДМИСИЈЕ 

У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РАСЕЉЕНА 
ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Дејан Мутић, дипломирани правник унутрашњих 
послова, разрјешава се дужности вршиоца дужности по-
моћника директора за миграције и послове реадмисије у 
Републичком секретаријату за расељена лица и миграције 
због истека периода на који је именован.

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

Број: 04/1-012-2-926/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА МИГРАЦИЈЕ И ПОСЛОВЕ РЕАДМИСИЈЕ 

У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РАСЕЉЕНА 
ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Дејан Мутић, дипломирани правник унутрашњих 
послова, поставља се за вршиоца дужности помоћника ди-
ректора за миграције и послове реадмисије у Републичком 
секретаријату за расељена лица и миграције на период до 
90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-927/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК И ЉУДСКА ПРАВА 

У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РАСЕЉЕНА 
ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Перица Кољанин, магистар менаџмента јавне управе, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности помоћника ди-
ректора за одрживи повратак и људска права у Републич-
ком секретаријату за расељена лица и миграције због исте-
ка периода на који је именован.

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

Број: 04/1-012-2-924/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК И ЉУДСКА ПРАВА 

У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА РАСЕЉЕНА 
ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Перица Кољанин, магистар менаџмента јавне управе, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника директора за 
одрживи повратак и људска права у Републичком секрета-
ријату за расељена лица и миграције на период до 90 дана.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-925/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
ПОСЛОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОБНОВЕ И 
ИЗГРАДЊЕ У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Драган Јуричевић, дипломирани економиста из обла-
сти менаџмента, разрјешава се дужности вршиоца дужно-
сти помоћника директора за планирање, пројектовање и 
послове реализације пројеката обнове и изградње у Репу-
бличком секретаријату за расељена лица и миграције због 
истека периода на који је именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-922/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
ПОСЛОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОБНОВЕ И 
ИЗГРАДЊЕ У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Драган Јуричевић, дипломирани економиста из обла-
сти менаџмента, поставља се за вршиоца дужности по-
моћника директора за планирање, пројектовање и послове 
реализације пројеката обнове и изградње у Републичком 
секретаријату за расељена лица и миграције на период до 
90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-923/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 
СМЈЕШТАЈНЕ КАПАЦИТЕТЕ И СОЦИЈАЛНО 

СТАНОВАЊЕ У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Данијела Дубравац, дипломирани правник, разрје-
шава се дужности вршиоца дужности помоћника дирек-

тора за имовинскоправне послове, смјештајне капацитете 
и социјално становање у Републичком секретаријату за 
расељена лица и миграције због истека периода на који је 
именована.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-920/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 
СМЈЕШТАЈНЕ КАПАЦИТЕТЕ И СОЦИЈАЛНО 

СТАНОВАЊЕ У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

1. Данијела Дубравац, дипломирани правник, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника директора за имовин-
скоправне послове, смјештајне капацитете и социјално ста-
новање у Републичком секретаријату за расељена лица и 
миграције на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-921/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ УЧЕНИКА 

БИЈЕЉИНА, БИЈЕЉИНА

1. Владимиру Вуловићу престаје дужност вршиоца ду-
жности директора Јавне установе Дом ученика Бијељина, 
Бијељина.

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

Број: 04/1-012-2-905/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и 
члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 41/03), Влада Републике Српске, на 114. 
сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА, 
БИЈЕЉИНА

1. Владимир Вуловић именује се за вршиоца дужности 
директора Јавне установе Дом ученика Бијељина, Бијељи-
на на период до два мјесеца.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику” Републике Српске.
Број: 04/1-012-2-906/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 114. сједници, одржа-
ној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ 

ДОМ БАЊАЛУКА

1. Горану Бобару престаје дужност вршиоца дужности 
директора Јавне установе Средњошколски дом Бањалука.

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

Број: 04/1-012-2-249/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и 
члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 41/03), Влада Републике Српске, на 115. 
сједници, одржаној 1.4.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ 
БАЊАЛУКА

1. Синиша Овука именује се за вршиоца дужности ди-
ректора Јавне установе Средњошколски дом Бањалука на 
период до два мјесеца.

2. Права, обавезе и одговорности директора Установе 
односе се и на вршиоца дужности директора.

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

Број: 04/1-012-2-250/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени 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 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” 
ТРНОПОЉЕ, ПРИЈЕДОР

1. Маји Бјељац, дипломираном психологу, престаје ду-
жност директора Јавне установе Основна школа “Ћирило и 
Методије” Трнопоље, Приједор.

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

Број: 04/1-012-2-889/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени 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 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ЋИРИЛО И 

МЕТОДИЈЕ” ТРНОПОЉЕ, ПРИЈЕДОР
1. Маја Бјељац, дипломирани психолог, именује се за 

вршиоца дужности директора Јавне установе Основна шко-
ла “Ћирило и Методије” Трнопоље, Приједор, на период 
до 90 дана.

2. Права, обавезе и одговорност директора Школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-890/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени 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 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА 

“МЕША СЕЛИМОВИЋ” ЈАЊА, БИЈЕЉИНА
1. Давору Радојевићу, професору физичког васпитања, 

дипломираном тренеру одбојке, престаје дужност вршиоца 
дужности директора Јавне установе Основна школа “Меша 
Селимовић” Јања, Бијељина.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-887/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени 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 114. сједници, одржаној 25.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ОСНОВНА ШКОЛА “MЕША СЕЛИМОВИЋ” ЈАЊА, 

БИЈЕЉИНА
1. Давор Радојевић, професор физичког васпитања, ди-

пломирани тренер одбојке, именује се за директора Јавне 
установе Основна школа “Меша Селимовић” Јања, Бијељи-
на, на мандатни период од четири године.

2. Именовани обавља послове заступања и предста-
вљања Јавне установе Основна школа “Меша Селимовић” 
Јања, Бијељина, у правном промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-888/21 Предсједник
25. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 77. став 11. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 75/17) и члана 76. став 2. Закона o републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА СТАВЉАЊЕ ЖИВОТИЊА У ПРОМЕТ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за стављање 

животиња у промет, начин прегледа пошиљке животиња 
прије утовара, образац увјерења о здравственом стању 
животиње, садржај и начин вођења евиденције о издатим 
увјерењима.

Члан 2.
(1) Увјерење је јавна исправа која садржи:
1) назив одговорне институције која штампа, дистрибу-

ира и издаје увјерења:
1. текст: “Република Српска, Министарство пољопри-

вреде, шумарства и водопривреде, Ресор за ветеринарство”,
2. грб Републике Српске,
3. QR-код, серијски број увјерења и датум издавања,
4. податке о овлашћеној ветеринарској организацији 

која издаје увјерење;
2) податке које под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу даје власник, односно држалац животиње:
1. податке о власнику или држаоцу животиње,
2. мјесто боравка животиње и шифру или број имања,
3. податке о животињи (ИД ознака животиње, врста, 

пол, раса, датум рођења) и нарочити знаци на животињама 
(за рибе, пчеле и пужеве: подаци о амбалажи) или додатне 
податке о животињама (претходна увјерења и сертификати: 
број, датум и од кога су издата),

4. напомену: власник, односно држалац животиње изја-
вљује да животиње нису лијечене, односно да животиње 
нису под каренцом, нити им је давана храна која садржи 
недозвољене супстанце,

5. потпис власника животиње;
3) податке из евиденције ветеринарске службе:
1. вакцинисање (датум, врста заразне болести, врста и 

ознака вакцине – серија, произвођач вакцине),
2. дијагностичко испитивање (датум, врста испитива-

ња, резултат претраге, назив дијагностичке лабораторије),
3. лијечење животиње на коју се односи увјерење;
4) остале податке:
1. правни основ за издавање,
2. назив: “Увјерење о здравственом стању животиња”,
3. изјаву овлашћеног ветеринара,
4. рок важења увјерења,
5. податке о наплаћеној накнади (број животиња, ције-

на, ПДВ, укупна сума), у складу са прописом који уређује 
висину накнаде за увјерења о здравственом стању живо-
тиња,

6. печат, потпис и факсимил, штампани печат Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водопривреде и на-
помена.

(2) Увјерење издаје овлашћена ветеринарска организа-
ција на обрасцу који се штампа директно из Ветеринарског 
информационог система Републике Српске, а који се нала-
зи у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Увјерење се може издати: 
1) ако власник или држалац животиње наведе све подат-

ке, уз својеручни потпис, 

2) ако постоје докази о извршеним превентивним мје-
рама и дијагностичким испитивањима прописаним Зако-
ном о ветеринарству у Републици Српској (у даљем тексту: 
Закон), односно прописом донесеним на основу Закона,

3) ако су говеда, овце, козе, коњи, свиње, пси и мачке 
претходно идентификовани (обиљежени прописаним уш-
ним маркицама, микрочиповима или тетовир бројевима).

(4) Увјерење се не може третирати као робни документ 
(као отпремница или фактура).

Члан 3.
(1) Да би се спријечила злоупотреба увјерења прописа-

ног овим правилником и ради контроле издавања, образац 
увјерења овлашћена ветеринарска организација штампа 
директно из Ветеринарског информационог система Репу-
блике Српске (у даљем тексту: ВИС РС), а Министарство 
води евиденцију о издатим обрасцима путем ВИС РС.

(2) Попуњен један примјерак увјерења даје се власнику 
животиње, а један примјерак увјерења ветеринарска орга-
низација задржава за своју евиденцију и скенирану поста-
вља у ВИС РС.

(3) Свако увјерење означено је QR-кодом и девето-
цифреним бројем обрасца.

Члан 4.
(1) Све животиње ‒ копитари, папкари, пернате живо-

тиње, кунићи, рибе из узгајалишта, пчеле, дивљач, пси и 
мачке у унутрашњем промету морају обавезно бити праће-
ни са увјерењем о здравственом стању животиња.

(2) Увјерење се издаје на захтјев власника или држаоца 
животиња за које се овлашћеној ветеринарској организа-
цији плаћа накнада из члана 2. став 1. тачка 4) подтачка 5. 
овог правилника.

(3) Захтјевом се сматра попуњен дио увјерења који пот-
писује власник, односно држалац животиње.

(4) Издавање увјерења врши овлашћена ветеринарска 
организација за животиње које су сa њеног епизоотиолош-
ког подручја, и то само ако су испуњени услови прописани 
овим правилником, а потписује га овлашћени ветеринар, 
као и организације, уз чији потпис је обавезно факсимилом 
утиснуто његово име и презиме и овјерено јасно видљивим 
жигом овлашћене ветеринарске организације.

(5) Образац увјерења овлашћена ветеринарска органи-
зација попуњава директно у ВИС РС. 

(6) За тачност унесених података о власнику и живо-
тињи одговара власник или држалац животиње, а потпи-
сани ветеринар овлашћене ветеринарске организације за 
спроведене ветеринарске мјере и здравствено стање живо-
тиње.

(7) Овлашћени ветеринар не може издати нити потвр-
дити празно или недовољно попуњено увјерење, као ни 
издати и потврдити увјерење које се односи на животиње 
које нису са његовог епизоотиолошког подручја, а унесене 
су у ВИС РС, на којима нису спроведене прописане мјере 
здравствене заштите, које му нису познате из његове прак-
се, које није прегледао или када основано посумња да неки 
од података које је дао власник није тачан.

Члан 5.
(1) Увјерење се издаје за сваку животињу посебно (поје-

диначно увјерење) или за више животиња исте врсте и ка-
тегорије ако припадају истом власнику (групно увјерење).

(2) Животиње се у увјерењу исказују у броју грла, осим 
риба из узгајалишта и пужева, који се исказују у килогра-
мима, а пчеле се исказују бројем кошница.

Члан 6.
(1) Обиљежавање свих категорија говеда, свиња, оваца, 

коза, копитара, паса и мачака врше овлашћене ветеринар-
ске организације.

(2) Обиљежавање свих категорија говеда, свиња, ова-
ца, коза, копитара могу да врше и узгајивачке организације 
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и узгајивачи на властитом стаду којима је Министарство 
издало овлашћење за обиљежавање животиња.

Члан 7.
(1) Промет свиња, оваца и коза, односно свако на-

пуштање сталног мјеста боравка може се вршити под 
условом да су животиње обиљежене искључиво ушним 
маркицама са заштићеним угравираним ријечима: “ВЕТЕ-
РИНАРСКА СЛУЖБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”.

(2) Дистрибуцију и регистар издатих ушних маркица 
за свиње (жуте боје) и за овце и козе (бијеле боје) врше 
субјекти у ветеринарској дјелатности који су овлашћени од 
Министарства. 

(3) Дистрибуција ушних маркица из става 2. овог члана 
врши се према ветеринарским организацијама овлашћеним 
од Министарства за животиње које су са њиховог епизоо-
тиолошког подручја.

Члан 8.
(1) Увјерење важи пет дана од дана издавања, осим увје-

рења за пчеле, које важи три мјесеца.
(2) Важење увјерења продужава се на полеђини увје-

рења читко, штампаним словима или штамбиљем, гдје се 
уписују подаци из евиденције коју води овлашћена вете-
ринарска организација, као и при издавању увјерења уз 
клаузулу: “Продужава се важење увјерења”, са уписаним 
датумом, називом општине и мјеста издавања, службеним 
печатом овлашћене ветеринарске организације, потпи-
сом овлашћеног ветеринара за издавање увјерења и његов 
штампани факсимил.

(3) Важење увјерења може се продужити само једном, 
на три дана од дана истека првог периода важења, уз услов 
да се здравствени статус животиња на које се увјерење од-
носи није у међувремену промијенио.

(4) Продужење увјерења се не наплаћује.

Члан 9.
(1) На основу претходно издатог увјерења, издавање но-

вог увјерења обавља се у сљедећим случајевима:
1) ако се на основу постојећег групног увјерења издају 

увјерења новим власницима за мањи број животиња или 
појединачна увјерења, али у року важења постојећег увје-
рења, и

2) ако је промијењена категорија животиње, али у року 
важења постојећег увјерења.

(2) Из групног увјерења могу се отписати само живо-
тиње које су отуђене (поклон, продаја и сл.), заклане, уги-
нуле, убијене или нестале, што својим потписом и факси-
милом овјерава овлашћени ветеринар.

(3) Није дозвољено на основу појединачних увјерења 
различитих власника издавати ново групно увјерење.

Члан 10.
Ако је увјерење толико оштећено да је постало неупо-

требљиво, овлашћена ветеринарскa организацијa из ВИС 
РС издаје копију увјерења које се овјерава службеним пе-
чатом овлашћене ветеринарске организације, потписом 
овлашћеног ветеринара за издавање увјерења и његовим 
штампаним факсимилом.

Члан 11.
(1) Приликом купопродаје животиња нови власник или 

држалац животиња дужан је да за купљену животињу на 
подручју гдје је обављена купопродаја, у овлашћеној вете-
ринарској организацији, затражи пренос увјерења на своје 
име.

(2) Пренос на друго име обавља се на полеђини увје-
рења.

(3) Приликом прегледа животиња при утовару, уз изда-
та увјерења, издаје се и Потврда о здравственом стању 
пошиљке животиња која се отпрема превозним средстви-
ма у унутрашњем промету, на обрасцу ВС-40/1-2, у којој 
се, поред броја, врсте и тежине, мјеста утовара, превозног 

средства, пошиљаоца и примаоца, потврђује да у погледу 
прописаних ветеринарско-санитарних услова за њену от-
прему нема сметњи.

(4) Превозно средство мора се дезинфиковати прије 
утовара, а овлашћена ветеринарска организација издаје 
потврду о извршеној дезинфекцији возила које прати по-
шиљку.

(5) Подаци о прегледу при истовару или претовару упи-
сују се на полеђини Потврде о здравственом стању пошиљ-
ке животиња.

Члан 12.
(1) У кланицама, након обављеног клања, увјерење се 

поништава на предњој страни утискивањем ријечи: “ПО-
НИШТЕНО”.

(2) Слова текста не смију бити мања од 3 cm.
(3) На поништено увјерење животиње која је заклана 

на предњој страни у десном горњем савијеном углу упи-
сују се датум клања и редни број под којим је животиња 
уведена у књигу о прегледу за клање, као и поништене 
ушне маркице.

(4) Поништена увјерења чувају се три године у архиви 
кланице, након чега се комисијски уништавају.

Члан 13.
(1) Ако животиње које се налазе у промету немају увје-

рење или идентификационе ознаке и пратећу документа-
цију за отпрему превозним средствима у унутрашњем 
промету, а потичу из другог епизоотиолошког подручја, 
ветеринарски инспектор наређује упућивање у најближи 
одређени карантински објекат у којем је могуће прихва-
тање.

(2) Животиње се задржавају у карантину, гдје се по-
двргавају свим потребним лабораторијским тестовима 
на основу којих ветеринарски инспектор искључује сва-
ку сумњу да је изузета животиња преносник неке заразне 
болести, те у складу са резултатима наређује затварање 
карантина, издавање увјерења и обиљежавање изузетих 
животиња.

(3) Све трошкове карантина, лабораторијских претрага 
и обављање ветеринарских услуга за вријеме трајања ка-
рантина плаћа власник изузетих животиња.

(4) Изузетно од става 1. овог члана, животиње које спа-
дају у групу животиња за клање могу се, након извршених 
лабораторијских претрага и уредних налаза, упутити на 
клање.

Члан 14.
Овлашћена ветеринарска организација дужна је да ор-

ганизује издавање увјерења за своје епизоотиолошко по-
дручје тако да их власник или држалац животиње може 
добити сваког радног дана у редовно радно вријеме.

Члан 15.
(1) Извјештај о издатим увјерењима, са обрачуном 

прикупљених средстава од накнада за издавање увјерења, 
овлашћена ветеринарска организација штампа на Обрасцу 
2, који се штампа директно из ВИС РС, а који се налази у 
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио. 

(2) Ветеринарска организација један примјерак Извје-
штаја о издатим увјерењима са доказом о уплати при-
купљених средстава у складу са Уредбом о висини и начи-
ну наплате накнаде за издавање увјерења о здравственом 
стању животиња задржава за своју евиденцију, скенира и 
поставља у ВИС РС.

(3) Извјештај о издатим увјерењима, са доказом о упла-
ти прикупљених средстава, овлашћене ветеринарске орга-
низације обрачунавају на период од 60 дана, а најкасније до 
15. у мјесецу за протекла два мјесеца.

Члан 16.
(1) Контролу издавања увјерења, сакупљања и употребе 

средстава врши ветеринарска инспекција.
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ПРИЛОГ
Образац 1.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Ресор за ветеринарство

Ветеринарски 
информациони систем 
Републике Српске 

QR-код

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–965, факс: 051/338–886, е-mail: info@mps.vladars.net

Серијски број Увјерења: Датум и вријеме штампе:
НАДЛЕЖНА ВЕТЕРИНАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ИЗДАЈЕ УВЈЕРЕЊЕ

Назив вет. организације: Општина:
Адреса: ЈИБ:

ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВЛАСНИК, 
ОДНОСНО ДРЖАЛАЦ ЖИВОТИЊЕ ДАЈЕ СЉЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ:

Шифра имања ВИС РС: ЈМБ/ЈИБ:
Име назив: Презиме:
Адреса: Мјесто:
Општина: Број телефона:
Географска ширина: Географска дужина:

Редни бр. ИД ознака жи-
вотиње Врста Пол Раса Датум рођења Напомена

1.
2.
Нарочити знаци на животињама (за рибе, пчеле и пужеве: пода-
ци о амбалажи) или додатни подаци о животињама (претходна 
увјерења и сертификати: број, датум и од кога су издата):

НАПОМЕНА: Власник, односно држалац животиње изјављује 
да животиње нису лијечене, односно да животиње нису под 
каренцом, нити им је давана храна која садржи недозвољене 
супстанце.

Податке дао власник, односно држалац животиња

...................................................................................................................
(п о т п и с)

ПОДАЦИ ИЗ ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
(Попуњава лице овлашћено за издавање Увјерења на основу података из ВИС РС, 

односно евиденције овлашћене ветеринарске организације)

Извршена вакцинација:
Датум и број потвр-
де о вакцинацији:

Врста заразне болести: Име и ознака вакцине (се-
рија):

Произвођач вакцине:

Извршено дијагностич-
ко испитивање:

Датум и број налаза: Испитивање на болест: Резултат претраге: Назив лабораторије:

Извршено дијагностич-
ко испитивање:

Датум и број налаза: Испитивање на болест: Резултат претраге: Назив лабораторије:

Извршено дијагностич-
ко испитивање:

Датум и број налаза: Испитивање на болест: Резултат претраге: Назив лабораторије:

Подаци о лијечењу жи-
вотиња на које се одно-

си Увјерење:

На основу члана 77. став 11. Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/17), издаје се

УВЈЕРЕЊЕ

О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА
Ја, доље потписани и овлашћени ветеринар потврђујем да у мјесту поријекла наведених животиња у вријеме издавања овог увјерења 

није постојала нити је била утврђена заразна болест коју могу пренијети животиње те врсте и због које је надлежни орган наредио забрану 
или ограничење кретања животиња те врсте.

(2) Свако фалсификовање увјерења кажњиво је по Кри-
вичном законику Републике Српске.

Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима за издавање, садржају и облику 
увјерења о здравственом стању животиња (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 71/10 и 11/14).

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-222/21 
1. априла 2021. године Министар,
Бања Лука Др Борис Пашалић, с.р.
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Изјављујем да је власник, односно држалац животиње упознат са садржајем овог увјерења и да је дао наведене податке о животињама 

и својим потписом то потврдио.
Ово увјерење важи пет (5) дана од дана издавања, а за ројеве пчела три (3) мјесеца од дана издавања, односно од дана продужетка 

важења и може се продужити само једном на период од три дана од дана истека првог периода важења.

Наплаћена накнада: Број животиња ...................... · ................... КМ + ................. ПДВ (17%) КМ = .................. КМ

Издаје се кроз 
Ветеринарски 
информациони 

систем Републике 
Српске

Печат 
Министарства

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

.................................................................................................
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(Обавезно уписати име и презиме штампаним словима и 
ставити факсимил – печат)

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање увјерења кажњиво је по Кривичном зако-
нику Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!
Увјерење се може издати само за једну врсту животиња (једно 
или више грла једног власника)!
Увјерење се не може издати уколико животиња није обиљежена 
(говеда, овце, козе, свиње, коњи, пси, мачке).

Образац 2.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Ресор за ветеринарство

Ветеринарски
информациони 

систем Републике 
Српске
QR-код

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–965, факс: 051/338–886, е-mail: info@mps.vladars.net

Серијски број 
Извјештаја: Датум и вријеме:

Година: За период:
ОВЛАШЋЕНА ВЕТЕРИНАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Назив вет. орга-
низације: Општина:

Адреса: ЈИБ:

На основу Правилника о условима за стављање животиња у промет, ова овлашћена ветеринарска организација доставља
ИЗВЈЕШТАЈ

о издатим увјерењима о здравственом стању животиња и прикупљеним средствима

Редни 
број

Врста и категорија животиње
(изражено по грлу, осим риба и пужева – у 
килограмима и пчела – у броју кошница)

Број
Цијена по 
грлу или ки-
лограму (КМ)

Укупна средства (КМ)

1. говеда и копитари 2
2. телад и ждребад до шест мјесеци старо-

сти
1,50

3. свиње преко 30 kg тежине  1
4. свиње до 30 kg тежине  0,50
5. овце, козе, јагњад и јарад 1
6. перната живина до 30 грла, по грлу   0,05
7. перната живина до 100 грла, по грлу  0,03
8. перната живина до 1.000 грла, по грлу   0,02
9. перната живина преко 1.000 грла, по грлу 0,015

10. једнодневни пилићи, по грлу   0,010
11. кунићи 0,10
12. крупна дивљач   5
13. ситна дивљач   3
14. перната дивљач до десет дана старости, 

по комаду   
0,015

15. остала перната дивљач, по комаду   0,03
16. рибе из узгајалишта, по једном килограму   0,015
17. пужеви из узгајалишта или сакупљени, по 

килограму  
0,015
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18. једно пчелиње друштво   0,75
19. пси и мачке  4

УКУПНО:
Од укупно прикупљених средстава наведених у табели за извјештајни мјесец, 

у буџет Републике Српске уплаћено je:
НАПОМЕНА
Прикупљена средства од накнаде за издата увјерења о здравственом стању животиња у складу са важећом Уредбом о висини и начину 

наплате накнаде за издавање увјерења о здравственом стању животиња, у висини од 50%, приход су овлашћене ветеринарске организа-
ције и користе се за спровођење мјера здравствене заштите животиња, а других 50% уплаћују се на рачун буџета Републике Српске у 
корист Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на жиро рачун 562-099-00000556-87, врста прихода 722-511, буџетска 
организација 1546004 и служе за спровођење мјера здравствене заштите животиња. Овлашћене ветеринарске организације које обављају 
дјелатности на територији неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе, које су утврђене у складу са олуком о 
степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској, задржавају комплетан износ прикупљених средстава у складу 
са овом уредбом.

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

_________________________________________________________
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара (обавезно уписати име 

и презиме штампаним словима и ставити факсимил – печат)

545
На основу члана 88. став 2. Закона о гасу (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 22/18) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 115/18), министар енергетике и рударства  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И НОРМАТИВИМА ЗА 

ОДОРИЗАЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се технички услови 

и нормативи за одређивање карактеристика средства за 
одоризацију, општи захтјеви за средства за одоризацију, 
уобичајена средства за одоризацију, сигурносне мјере, по-
ступци за одоризацију, захтјеви код одоризације, захтјеви 
код уградње, испитивања и пуштања у рад, одржавање, 
минимална концентрација средства за одоризацију, ударно 
дозирање, контрола одоризације, промјена одоранса, орга-
низација спровођења одоризације.

Члан 2.
(1) Одредбе овог правилника односе се на одоризацију 

природног гаса као једну од основних технолошких опе-
рација у дистрибуцији гаса, гдје је битан услов техничке 
сигурности у дистрибуцији гаса, а посебно сигурности 
крајњих купаца гаса.

(2) Код примјене средстава за одоризацију која садрже 
сумпор узима се у обзир да тиме проузроковано повећање 
садржаја сумпора у гасу, које се при томе јавља, јесте не-
пожељно за прикључене уређаје, као што су гасни резер-
воари, горивне ћелије, петрохемијска постројења и слично.

(3) Код индустријских погона који користе природни 
гас као процесни гас није потребно вршити одоризацију 
ако се примјене друге мјере за постизање сигурности.

Члан 3.
Појмови употријебљени у овом правилнику имају сље-

деће значење:
1) нормално стање гаса примјењује се као референтно 

стање код поређења величина које зависе од стања и обиље-
жава се ознаком “n” у индексу, а одређено је нормалним 
притиском: pn = 1013,25 hPa = 1,01325 бара и нормалном 
температуром: Tn = 273,15 K (0 °C),

2) граница осјетљивости (праг мириса) је најмањи ин-
тензитет мириса који човјек може осјетити (степен мириса), 

3) степен осјећаја одговара средњем интензитету мири-
са при којем свака особа са просјечним чулом мириса код 
просјечне физиолошке кондиције са сигурношћу регистру-
је мирис – степен мириса 3, јасно изражени мирис као упо-
зоравајући степен мириса, 

4) концентрација средства за одоризацију у гасу, од-
носно ваздуху изражава се у mg/m3,

5) K-вриједност даје ону концентрацију средства за 
одоризацију у ваздуху која је неопходна да би се достигао 
степен осјећаја мириса, 

6) одоризација је обиљежавање гаса намијењеног по-
трошњи мијешањем хемијских материја интензивног ми-
риса како би се уочило евентуално пропуштање уређаја и 
инсталација и излажење гаса у атмосферу,

7) средстава за одоризацију су органска једињења са 
сумпором или без сумпора.

Члан 4.
(1) Интензитет мириса неке гасовите материје је јачи-

на осјећаја мириса коју она изазива и дијели се у степене 
мириса од 0 до 6, а који су приказани у Прилогу 1. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Одређивање интензитета мириса средства за одори-
зацију или гаса за потребе прорачуна К-вриједности може 
да се изврши само помоћу људског чула мириса.

(3) На основу индивидуалних различитих регистро-
вања мириса, статистичким методама врши се оцјена ре-
зултата добијених према строго контролисаним условима 
тестирања групе посебно обучених особа.

(4) К-вриједност из става 1. овог члана служи за прора-
чун најмање концентрације средства за одоризацију у гасу, 
приказан у Прилогу 2. овог правилника, као јединична мје-
ра у mg/m3. 

Члан 5.
(1) Додавање различитих мирисних материја не може 

повећати интензитет мириса, што се узима у обзир при пра-
вљењу гасних смјеша. 

(2) При одорисању гасова са недовољним властитим 
мирисом бира се количина мирисне материје као за гас без 
мириса.

(3) Уколико се мијешају два гаса довољно израженог, 
али различитог мириса, постоји могућност да настала смје-
ша гаса има нови тип мириса, али недовољно изражен, те 
се при томе смјеша мора додатно одорисати.

(4) Потребно је избјегавати честе промјене типа мириса 
изазване коришћењем средстава за одоризацију различитог 
хемијског састава како би се одржала истовјетност опти-
малног интензитета мириса. 
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(5) Информације за кориснике дају се путем узорака 

мириса (мирисних картица). 

ГЛАВА II
ОПШТИ ЗАХТЈЕВИ СРЕДСТВА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ, 

УОБИЧАЈЕНИ ОДОРАНТИ

Члан 6.
Поред задовољавајућег интензитета мириса, за сред-

ство за одоризацију постављају се сљедећи захтјеви: 
1) мирис који средство за одоризацију даје гасу не може 

бити сличан другим уобичајеним мирисима,
2) мирис мора бити непријатан, али не превише одбојан, 

те мора бити постојан при различитим разрјеђивањима ва-
здухом, тако да се увијек са сигурношћу може препознати 
као средство упозоравања,

3) додавањем средства за одоризацију гас не може 
постати отрован, нити на било који други начин штетан, 

4) производи сагоријевања средстава за одоризацију, у 
концентрацијама садржаним у одлазном гасу, не могу бити 
штетни,

5) средство за одоризацију мора бити хемијски постоја-
но, како ускладиштено тако и послије додавања гасу,

6) средство за одоризацију мора имати тако високу ис-
парљивост да се не кондензује на условима притиска и тем-
пературе који владају у дистрибутивној мрежи, односно у 
посудама под притиском,

7) средство за одоризацију мора бити испарљиво, по 
могућности без остатака,

8) средство за одоризацију мора бити примјенљиво и на 
нижим спољним температурама,

9) средства за одоризацију не могу доводити до ства-
рања било каквих наслага на горионицима и сигурносним 
уређајима,

10) средство за одоризацију не може бити испрано са 
кондензирајућим угљиководицима.

Члан 7.
(1) Средства за одоризацију могу бити без сумпора и 

са сумпором.
(2) Органска једињења без сумпора могу бити на бази 

акрилата.
(3) Хемијске, физикалне и остале карактеристике могу 

се добити код произвођача (безбједносно-технички лист).
(4) Средства за одоризацију са сумпором су сулфиди 

(тиоетери R – S – R), (тетрахидротиофен) и тиоли (меркап-
тан R – S – H, етилмеркаптан и терцијарни бутилмеркап-
тан).

(5) Ови материјали сертификују се сами или у различи-
тим смјешама. 

(6) Тиоли требају бити на првом мјесту према способ-
ности одоризације.

(7) Испоручилац треба да наведе састав средства за 
одоризацију.

Члан 8.
(1) Садржај мирисних супстанци у неразријеђеном 

средству за одоризацију мора износити најмање 98% ма-
сених дијелова.

(2) Најмање 80% масених дијелова мирисних супстанци 
морају се састојати од секундарних или терцијарних тиола 
или сулфида.

Члан 9.
Приликом хлађења течног средства за одоризацију на 

-20 ºC, није дозвољено да дође до замућивања са водом. 

Члан 10.
(1) При одређивању тока дестилације, крајња тачка дес-

тилације не може бити изнад 130 ºC.

(2) У одређеном уређају за испитивање дестилације као 
додатна карактеристична вриједност примјењује се темпе-
ратурна разлика t5%–95%, а то значи да количина дестилата 
од 5% до 95% (запремински) мора продестиловати кроз 
уређај у опсегу температурне разлике која не може бити 
већа од 10 °C.

(3) t5%–95% је разлика температура дестилације која 
се очитава при количини дестилата од 5%, односно 95% 
запреминских удјела.

Члан 11.
Смоле могу износити максимално 0,2% масеног удјела. 

Члан 12. 
(1) Код примјене средстава за одоризацију узима се у 

обзир да она могу да имају велику моћ бубрења или раства-
рања других органских материја, као што су синтетички, 
заптивни материјали и мазива.

(2) У уређајима за одоризацију, као и за заптивке у 
непосредној близини мјеста уноса (убризгавања) течног 
средства за одоризацију у гасовод, могу се користити само 
таква заптивна средства, постојана и на течна средства за 
одоризацију.

Члан 13.
(1) При малим концентрацијама средстава за одориза-

цију, какве су у систему за снабдијевање гасом и при одго-
варајућим малим парцијалним притисцима у гасној фази, 
не очекује се негативан утицај тих концентрација на цијеви 
од синтетичких материјала.

(2) Приликом стављања у погон нове дионице цјевово-
да или при замјени средства за одоризацију може се десити 
да због адсорпције на зиду цијеви, прашине и таложења 
треба више времена да потребна концентрација средства за 
одоризацију дође до краја цјевовода.

(3) Мјера адсорпције зависи од више фактора: особина 
цјевоводне мреже, притиска, температуре и хемијско-фи-
зичких особина средства за одоризацију и периода задржа-
вања гаса у цјевоводу.

(4) Уколико дође до пропуштања одорисаног гаса из не-
заптивених подземних водова, мирисне материје се у мањој 
или већој мјери апсорбују у земљишту. 

(5) Средство за одоризацију са вишом тачком кључања 
више се апсорбује од оних са нижом тачком кључања. 

(6) Меркаптани у земљиштима која садрже жељезне 
оксиде могу да оксидирају у дисулфиде који се у великој 
мјери апсорбују. 

(7) Апсорпција и оксидација опадају са повећањем вла-
жности земљишта.

(8) За одоризацију течног гаса у течној фази користе се 
средства за одоризацију ниже тачке кључања – етилмеркап-
тан, који уз примјену одговарајућег испаривача испарава, 
релативно равномјерно са течним гасом.

(9) Средство за одоризацију треба да буде означено на 
посуди према стандарду DIN 30650.

ГЛАВА III
СИГУРНОСНЕ МЈЕРЕ 

Члан 14.
(1) Код складиштења и руковања са средствима за одо-

ризацију примјењују се прописи којим се уређују заштита 
ваздуха, заштита воде, заштита животне средине, заштита 
природе, дозвољена количина штетних и опасних материја 
у земљишту и методе за њихово испитивање, заштита на 
раду, заштита од пожара и област хемикалија. 

(2) Образац упутства за рад приказан је у Прилогу 3. 
овог правилника, а образац и упутства за рад са опасним 
материјама приказани су у Прилогу 4. овог правилника, 
који чине његов саставни дио.

(3) Запослени се редовно, а најмање једанпут годишње, 
морају упознати са упутствима из става 2. овог члана.
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(4) Приликом руковања средствима за одоризацију 
потребно је поштовати мјере прописане у безбједносно-
техничком листу за сваку поједину хемикалију, а та сред-
ства морају бити обиљежена у складу са прописом који 
уређује област класификације, обиљежавања и паковања 
хемикалија.

(5) Запослена лица треба да избјегавају да се без за-
штите респираторних органа дуже задржавају у просторији 
која садржи испарења средстава за одоризацију, јер концен-
трована испарења средстава за одоризацију могу да изазову 
здравствене проблеме. 

(6) Уколико се у таквој просторији ипак мора дуже ра-
дити, обавезно је носити заштиту за респираторне органе 
са одговарајућим филтером (лака заштита респираторних 
органа са филтерским улошком A2-P2 за средства за одори-
зацију без сумпора и THT и филтером AX-P2 за средства за 
одоризацију која садрже сумпор са тачком кључања изнад 
65 °C или заштита респираторних органа независно од 
околног ваздуха).

(7) При раду са средствима за одоризацију користи се 
одговарајућа лична заштитна опрема у складу са прописи-
ма који уређују заштиту на раду (заштитна опрема за очи, 
лице и тијело). 

(8) Уколико и поред коришћења личне заштитне опреме 
течно средство за одоризацију дође у контакт са кожом или 
очима, потребно га је испрати са пуно воде. 

(9) Код контакта са очима, након испирања водом, по-
требно је потражити и љекарску помоћ.

(10) За одстрањивање јаке концентрације мириса од 
просутог средства за одоризацију постоје различите могућ-
ности, и то:

1) са дезодорансом се може “маскирати” мирис, при 
чему се неће промијенити хемијске особине средства за 
одоризацију и на тај начин нису уклоњени евентуални 
ризици за здравље, тако да је за веће количине исцуреног 
средства за одоризацију примјена овог начина отклањања 
мириса неодговарајућа,

2) распрскавањем јаких оксидационих средстава мање 
количине истеклог средства за одоризацију са сумпором 
претварају се у продукте врло слабог мириса и у ту сврху 
се користе: натријум-хипохлорит (NaOCl), калцијум-хипо-
хлорит (Ca(OCl)2) или водоник пероксид (H2O2) у воденом 
раствору, по могућности уз додатак детерџената, а код мер-
каптана додаје се водени раствор сребро-нитрата (5 g/l), 

3) чврста оксидациона средстава се не користе тамо гдје 
постоји опасност од паљења,

4) код средстава за одоризацију без сумпора потребно је 
обратити пажњу на податке произвођача на начин приказан 
у Прилогу 5. овог правилника, који чини његов саставни 
дио, а за сваку хемикалију неопходно је придржавање мје-
ра које је произвођач прописао у безбједносно-техничком 
листу, у складу са врстом хемикалије и класификацијом 
опасности,

5) исцурјела средства за одоризацију апсорбују се ве-
зивним средствима (пијесак, активни угаљ, универзална 
везива) и прописно уклањају у непропусним спремницима, 
a преостали остаци третирају се као минималне количине.

(11) Због опасности да се загаде подземне воде, потреб-
но је да се земљиште које упије средство за одоризацију 
третира (санира) у складу са прописима о заштити земљи-
шта.

(12) За чишћење водова, спремника и дијелова уређаја 
препоручује се примјена алкохола (изопропанол, шпиритус 
и др.).

(13) Раствор сребрног нитрата (око 5 g/l) може се кори-
стити за уклањање мањих количина меркаптана.

Члан 15.
(1) Транспорт средстава за одоризацију врши се у скла-

ду са прописима који уређују превоз опасних материја и 
прописима који уређују промет експлозивних материја и 
запаљивих течности и гасова.

(2) Средства за одоризацију сврстана су у класу 3.
(3) Транспорт средстава за одоризацију дозвољен је 

само у посудама за средства за одоризацију према стандар-
ду DIN 30650.

Члан 16.
(1) Складиштење средстава за одоризацију врши се у 

складу са прописима који уређују област запаљивих теч-
ности, складиштењу и претакању запаљивих течности и 
област хемикалија, при чему складишне просторије морају 
бити хладне, суве и добро провјетрене. 

(2) Спремници и бурад са средствима за одоризацију не 
могу дуже вријеме директно бити изложени сунцу да не би 
дошло до повећања унутрашњег притиска. 

(3) Спремник за средства за одоризацију и дозирни 
уређаји могу да буду у истој просторији.

(4) Средства за одоризацију не могу се складиштити 
заједно са лако запаљивим материјама.

(5) За просторије за складиштење средства за одориза-
цију морају бити испуњени захтјеви из члана 17. овог пра-
вилника.

(6) Средство за одоризацију мора имати способност 
складиштења од најмање 12 мјесеци и то испоручилац 
мора да потврди у писменој форми.

Члан 17.
(1) У просторијама за складиштење средства за одори-

зацију важе захтјеви као за зону заштите од експлозије 1. 
(2) У просторијама из става 1. овог члана сва електрич-

на опрема мора бити изведена са заштитом од експлозије 
према стандарду BAS EN 60079-14 (они морају одговарати 
температурној класи Т4 и експлозивној класи 2).

(3) Потребно је предузети мјере за спречавање електро-
статичког наелектрисања. 

(4) У просторијама за одоризацију не може бити ватре, ва-
рница, отвореног свјетла (свјетиљки без ексзаштите) и дима.

(5) Ватроотпорност зидова, подова и стропова просто-
рије за складиштење средства за одоризацију предвиђена је 
за најмање два часа, a кров мора бити израђен од лаганог 
материјала (највећа тежина конструкције крова је 50 kg/m3).

(6) У просторији мора бити обезбијеђена ефикасна при-
родна вентилација, односно, изузетно, вјештачка вентила-
ција у “ексизведби”, тако да је укључивање таквог вентила-
ционог система ван просторије за ускладиштавање.

(7) Врата и прозори на просторији морају да се отварају 
према вани, а под просторије у којој су складишне посуде 
је непропусан од споја пода и зида до висине која одгова-
ра најнижој тачки улаза, те израђен од материјала који не 
варничи са нагибом од 1% од улазних врата према супрот-
ном зиду, дуж кога се мора налазити канал са нагибом 2% 
у правцу мјеста прикупљања просутих течности у посебан 
суд или технолошку канализацију, а загријавање просто-
рије за складиштење посуда може се вршити само топлом 
водом, паром ниског притиска или топлим ваздухом, тако 
да се уређаји за загријавање медијума за пренос топлоте 
морају налазити изван зона опасности.

ГЛАВА IV 
ПОСТУПЦИ КОД ОДОРИЗАЦИЈЕ

Члан 18.
(1) Уређаји за одоризацију, укључујући и резервоаре 

средстава за одоризацију, саставни су елементи постројења 
за јавно снабдијевање гасом (постројења за регулацију при-
тиска и мјерење гаса). 

(2) Уз уређај за одоризацију мора да постоји техничко 
упутство за рад на начин приказан у Прилогу 3. овог пра-
вилника.

Члан 19.
Одоризација се спроводи зависно од количине, тј. сред-

ство за одоризацију континуирано се доводи у струју гаса 
зависно од протока. 
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Члан 20.

Приликом конструисања уређаја за одоризацију код 
свих дијелова под притиском полази се од максимално рад-
ног притиска (MOP) цјевоводне мреже која се одорише, во-
дећи рачуна о максималном притиску пумпе. 

Члан 21.
(1) Материјали свих конструкционих дијелова који до-

лазе у додир са течним средством за одоризацију бирају се 
тако да буду отпорни на механичка, хемијска и термичка 
оптерећења за вријеме прописаног погона. 

(2) Конструкциони дијелови морају бити израђени од 
челика према стандарду DIN 17440, са најмање 17% хрома 
(Cr) и 9% никла (Ni).

Члан 22.
Резервоари за средство за одоризацију који се користе 

за транспорт и складиштење морају одговарати стандарди-
ма DIN 30650-1 или DIN 30650-2. 

Члан 23.
(1) Дозвољена је примјена само непропусних дозирних 

пумпи без заптивне чауре са електромагнетним погоном. 
(2) Заштита дозирне пумпе од нечистоћа врши се тако 

што се у инсталацију испред ње угради филтер, на начин 
како је приказано у Прилогу 6. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

(3) Пумпе најчешће посједују неповратни вентил на 
улазној и излазној страни. 

(4) Код пумпи без неповратних вентила вентили се мо-
рају посебно уградити. 

(5) Код постројења која се током дужег периода користе 
у подручју ниског оптерећења (мали проток гаса и стање 
мировања) препорука је да се у дозирни вод додатно угради 
магнетни вентил.

(6) Карактеристике ефикасности дозирне пумпе, као 
што је максимални притисак пумпања, морају да се потврде 
од испоручиоца или произвођача у фабричком протоколу. 

(7) Произвођач треба да потврди испитивање чврстоће 
пумпе.

(8) Уређаји за одоризацију морају да имају могућност 
испирања да би пумпа могла да се испере при замјени сред-
става за одоризацију и спријечи настанак јаког мириса. 

(9) Као средства за испирање могу се користити алкохо-
ли прописани чланом 14. став 12. овог правилника. 

(10) Резервоар за испирање не мора бити чврсто уграђен 
у постројење.

Члан 24.
(1) Млазница за убризгавање састоји се од уроњене 

цијеви са великом површином испаравања, запорне армату-
ре и неповратног вентила, као што је приказано у Прилогу 
7. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Мора се избјећи уградња међукомада. 
(3) Неповратни вентил мора бити прилагођен за пулси-

рање. 
(4) Заштита од прљања и таложења врши се уградњом 

филтера на начин приказан у Прилогу 6. овог правилника. 
(5) Млазница за убризгавање уграђује се вертикално.
(6) Да би се спријечило да се при скидању неповрат-

ног вентила или млазнице за убризгавање испразни читав 
дозирни вод, препоручује се уградња другог запорног вен-
тила у вод за убризгавање, у правцу тока средства за одори-
зацију, испред неповратног вентила.

Члан 25.
(1) Спојни водови у челичној изведби, који долазе у до-

дир са средством за одоризацију, морају одговарати стан-
дарду BAS ЕN 10305-1 (бешавне прецизне челичне цијеви).

(2) Спојни водови, осим вода између дозирне пумпе и 
млазнице за убризгавање (вод за убризгавање), могу бити 
флексибилно изведени.

(3) Кад се користе средства за одоризацију без сумпора, 
водови морају бити од одговарајућих флуореластомера, а 
ако се користе средства за одоризацију са сумпором, онда 
водови морају бити од материјала као што су PTFE или 
FPM (материјал у складу са стандардом BAS EN 682, класа 
H), са челичним ојачањем у материјалу.

(4) Код флексибилних спојних водова треба се обе-
збиједити изједначавање потенцијала.

Члан 26.
(1) Заптивке које долазе у додир са течним или кон-

центрованим средством за одоризацију у виду паре морају 
бити отпорне на њих.

(2) Неметалне заптивке морају бити израђене од флуо-
реластомера ако се користе средства за одоризацију без 
сумпора, а од PTFE (тефлон) или FPM материјала према 
стандарду BAS EN 682 (класа Н) ако се користе сумпорна 
средства за одоризацију.

Члан 27.
(1) За растављиве цијевне спојеве на завртање при-

мјењују се одредбе стандарда DIN 3859-1. 
(2) За спојеве из става 1. овог члана примјењују се кон-

струкције са два метална прстена (завртњи са двоструким 
стезним прстеном), као и нелемљени цијевни спојеви на 
завртање са урезним прстеном према стандарду DIN или 
спојеви на завртање са истом вриједношћу.

(3) Од растављивих навојних спојева дозвољени су:
1) цијевни навоји према стандарду DIN 2999-1, са зап-

тивним средством у складу са стандардом BAS EN 751-1,
2) навој NPT (ANSI B 2.1),
3) навој NPTF (ANSI B 1.20.3).
(4) Као прирубнички спојеви користе се прирубнице 

са димензијама прикључног дијела према стандарду ISO 
7005-1. 

(5) Квалитет се доказује према захтјевима за коване ко-
маде и дијелове од нелегираних челика, који се примјењују 
за посуде под притиском.

(6) Завртњи и навртке морају бити у складу са захтје-
вима за завртње и навртке од феритних који се користе код 
посуда са притиском и под притиском. 

(7) За прирубничке спојеве до PN 16 довољан је жиг 
произвођача и атест као доказ квалитета.

(8) Утични спојеви (брзовезујуће спојнице) дозвољени 
су уколико је конструкцијом осигурано да не може доћи до 
неконтролисаног истицања средства за одоризацију. 

(9) При растављању прикључка не може доћи до исти-
цања средства за одоризацију.

ГЛАВА V
ЗАХТЈЕВИ КОД УГРАДЊЕ УРЕЂАЈА ЗА 

ОДОРИЗАЦИЈУ
Члан 28.

(1) Трајно постављени уређаји за одоризацију морају се 
смјестити у посебне (одвојене) просторије. 

(2) Зидови, плафони и врата морају бити такви да спре-
чавају преношење пожара.

(3) Материјали од којих су израђени морају бити него-
риви. 

(4) Постављање уређаја за одоризацију у ровове или 
стамбене зграде није дозвољено.

(5) Просторија за постављање уређаја за одоризацију 
мора бити приступачна само извана. 

(6) Врата се морају отварати према вани и имати могућ-
ност фиксирања у отвореном положају. 

(7) Код проходних просторија врата морају имати мо-
гућност отварања са унутрашње стране. 

(8) Под у просторији постављања уређаја за одориза-
цију мора бити отпоран и непропусан на средство за одо-
ризацију. 
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(9) Нису дозвољени одводи у поду. 
(10) Отпор одвођења пода не може бити већи од 108 .
(11) Испод уређаја за одоризацију треба предвидјети 

одговарајуће кадице (сабирнике), које могу преузети сву 
количину средства за одоризацију из уређаја. 

(12) Конструкциони елементи који воде течност, са изу-
зетком дозирног вода, не могу вирити изван кадице (сабир-
не посуде). 

(13) Каблови и цијевни проводници према сусједним 
просторијама које нису експлозивно заштићене морају 
бити непропусни за гас.

(14) На улазу у просторију постављања уређаја за 
одоризацију треба да стоје натписи са упозорењем који 
упућују на опасност од пожара, као и одговарајуће мјере 
заштите. 

(15) Подручје опасности и радно мјесто треба да буде 
трајно означено натписима са упозорењем на опасност од 
пожара и експлозије, као и одговарајућим мјерама заштите, 
у складу са прописима који уређују област заштите на раду 
и заштите од пожара.

(16) Препоручује се темперирање просторије у којој се 
налази уређај за одоризацију.

Члан 29.
(1) Просторије постављања уређаја за одоризацију и 

просторије за складиштење морају бити вентилисане. 
(2) Вентилациони отвори не могу се затварати.
(3) Мора да постоји, непосредно изнад пода и испод 

плафона, по један отвор у слободну атмосферу попречног 
пресјека 1/200 од површине пода просторије постављања 
уређаја за одоризацију. 

(4) Око вентилационих отвора нема заштитних подру-
чја. 

(5) Непосредно поред или испод вентилационих отвора 
из става 2. овог члана не могу се налазити било какви ша-
хтови или отвори на згради.

Члан 30.
(1) Електричне инсталације у просторији постављања 

уређаја за одоризацију или у просторијама за складиштење 
средстава за одоризацију изводе се према важећим стандар-
дима и прописима, који уређују област електричне енер-
гије. 

(2) Електричне инсталације у постројењима за снаб-
дијевање гасом, у које се монтирају само млазнице за 
убризгавање и њихови прикључни водови, изводе се према 
прописима за гасне уређаје.

(3) Потребно је осигурати да каблови не дођу у везу са 
средствима за одоризацију.

(4) За заштиту уграђених електричних дијелова инста-
лација препоручује се уградња пренапонских заштита.

(5) Електрична погонска средства инсталирају се само 
према стандардима EN 50014 до EN 50020, са одгова-
рајућом потврдом о испитивању типа.

(6) За пуштање у погон потврде из става 5. овог члана 
морају се предати оператеру постројења (лицу које је заду-
жено за експлоатацију уређаја).

(7) Вањска заштита од грома врши се у складу са про-
писима који уређују област о громобранима, а за уређаје 
за одоризацију и постројења за складиштење средстава за 
одоризацију, номиналне запремине мање од 450 l, неопход-
на је вањска заштита од грома само уколико се постројење 
(објекат) налази на отвореном и површина укупног компле-
кса објеката прелази 100 m2. 

(8) Код постројења за складиштење средстава за одори-
зацију чија номинална запремина прелази 450 l потребна је 
вањска заштита од грома.

(9) Мјере унутрашње заштите од грома увијек су по-
требне и сматрају се задовољеним када је спроведено изјед-
начавање потенцијала.

(10) Код убризгавања средстава за одоризацију у катод-
но заштићени цјевовод тај цјевовод не може бити обухва-
ћен изједначавањем потенцијала. 

(11) Електрична мјеста раздвајања, неопходна за катод-
ну заштиту, по могућности, треба да буду постављена изван 
експлозивно угрожених подручја.

Члан 31.
(1) Ради постизања равномјерне расподјеле средства за 

одоризацију у гасној струји, потребно је да дужина уроње-
не цијеви износи најмање 60% пречника гасног вода, као 
што је приказано у Прилогу 7. овог правилника.

(2) Не постоје посебни захтјеви за просторије кроз које 
су положени водови за убризгавање без растављивих споје-
ва, а вод за убризгавање је видљиво обиљежен.

(3) Мора се водити рачуна о наводима произвођача о за-
висности дужине вода за убризгавање и његовог пречника.

(4) Препоручује се постављање вода за убризгавање 
тако да је омогућено одзрачивање. 

(5) Уређај за одвод ваздуха поставља се на највишем 
мјесту да би се препознало повратно струјање на гасној 
страни, те треба да се налази унутар просторије одориза-
ције.

Члан 32.
(1) Код одоризације с дозирним пумпама дијелови 

уређаја за одоризацију који нису под притиском осигура-
вају се помоћу неповратних вентила. 

(2) Вентили који се налазе на усисној и потисној страни 
пумпе дјелују као додатни неповратни вентили.

(3) Код уређаја са пумпама сви конструкциони елемен-
ти који су монтирани на потисној страни дозирне пумпе 
као водови за убризгавање треба да буду конструисани за 
максимални притисак пумпе према спецификацији про-
извођача.

Члан 33.
(1) Прилагођавање количине средства за одоризацију 

протоку гаса врши се помоћу управљачких уређаја, који 
дјелују код дозирања зависног од количине, пропорционал-
ним додавањем средства за одоризацију.

(2) Импулси добијени из мјерења гаса при томе се обра-
ђују у управљачком уређају и просљеђују дозирној пумпи 
као подешавајућа величина.

(3) У изузетним случајевима, ако сигнал протока није 
на располагању, могуће је дозирање средства за одориза-
цију зависно од времена, на основу временских интервала.

Члан 34.
(1) Потребно је обезбиједити да се у сваком моменту 

провјери количина одоранса која се доводи гасној струји, а 
што се може вршити биретама. 

(2) На начин прописан ставом 1. овог члана, додата ко-
личина средства за одоризацију у одређеним временским 
интервалима очитава се на калибрисаној мјерној бирети 
(мензури) и та количина се доводи у однос са запремином 
гаса протеклом за исти период.

(3) Уређајима за надзирање, између осталог, врши се:
1) надзирање нивоа пуњења спремника одоранса,
2) аутоматско надзирање дозиране запремине,
3) надзирање улаза импулса.

Члан 35.
(1) Чврстоћу и непропусност уређаја за одоризацију, 

као цјелине или свих његових дијелова појединачно, испи-
тује произвођач у складу са важећим прописима за гасне 
уређаје. 

(2) Испитивања из става 1. овог члана произвођач по-
тврђује потврдом о испитивању, а независно од тога мора 
се спровести испитивање чврстоће и непропусности према 
Техничком правилу G 469.
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(3) Готова монтирана постројења за одоризацију на мје-

сту постављања, до млазнице за убризгавање, подвргавају 
се завршном испитивању непропусности и функционал-
ности (шпиритусом или бензином за прање и испирање), са 
максималним излазним притиском дозирне пумпе.

(4) При стављању у погон уређаја за одоризацију треба 
водити рачуна о упутствима произвођача. 

(5) Испитивање на мјесту постављања врши и потврду 
издаје стручно лице за ову област.

ГЛАВА VI
ДОДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ, УДАРНО 

ДОЗИРАЊЕ И КОНТРОЛА ОДОРИЗАЦИЈЕ

Члан 36.
(1) Гориви гасови за јавно снабдијевање морају увијек 

бити тако одорисани да се у смјеши гас/ваздух достигне 
ниво мириса 3 (упозоравајући степен мириса) прије него 
што концентрација гаса може представљати опасност (гра-
ница паљења, садржај CO). 

(2) Прорачун минималне количине средства за одори-
зацију спроводи се на начин прописан у Прилогу 2. овог 
правилника.

(3) Када у гасној дистрибутивној мрежи може доћи до 
смањења интензитета мириса усљед адсорпције, хемијске 
реакције или преклапања мириса, додавање средства за 
одоризацију на улазу у мрежу мора бити тако изабрано да 
се достигне упозоравајући степен мириса у цјелокупној 
дистрибутивној мрежи.

(4) Утицај самог гаса на смањивање или појачавање ин-
тензитета мириса не може се реално обухватити рачунским 
поступком представљеним у Прилогу 8. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

(5) Израчунате количине средства за одоризацију пред-
стављају само најнижу вриједност, чија се погодност увијек 
мора утврдити мјерењем концентрације средства за одори-
зацију и контролом или провјером интензитета мириса.

(6) Праг регистровања мириса – степен мириса 1, при-
казан у Прилогу 1. овог правилника, не може се узети у 
обзир при утврђивању неопходне концентрације средства 
за одоризацију, јер праг осјетљивости чула мириса код осо-
ба са лошијим регистровањем мириса огледа се код значај-
но веће концентрације средства за одоризацију него што је 
утврђено код особа са просјечном способношћу регистро-
вања мириса из члана 4. овог правилника.

(7) Мирис који одговара концентрацији средства за одо-
ризацију са степеном мириса 3 могу јасно регистровати и 
особе са релативно слабом способношћу регистровања ми-
риса.

(8) Као основа за прорачун минималне концентрације 
средства за одоризацију узимају се тзв. К-вриједности, које 
су приказане у Прилогу 2. овог правилника.

(9) К-вриједности утврђене у оквиру поступка серти-
фикације налазе се код произвођача, односно испоручиоца.

Члан 37.
(1) Минимална концентрација средства за одоризацију 

израчунава се зависно од доње границе паљења гаса.
(2) Како би се правовремено могла препознати опасност 

од гаса, смјеша гас/ваздух мора имати степен интензитета 
најмање 3 у тренутку када концентрација гаса у ваздуху 
достигне ниво од 0,2 x доња граница паљења (UZG).

(3) Прорачун минималне концентрације средства за 
одоризацију cn налази се у Прилогу 8. овог правилника.

(4) Из разлога наведених у ст. 1. и 2. овог члана, гасу се 
може неколико дана додавати повећана количина средства 
за одоризацију (ударна одоризација), која се примјењује у 
случају: 

1) стављања у погон нових мрежа или дионица цјево-
вода како би се брже достигла минимална концентрација 
средства за одоризацију,

2) када треба утврдити мале незаптивености на унутра-
шњој гасној инсталацији.

(5) Повећавање додавања средстава за одоризацију 
врши се по степенима како би се на евентуалну појаву ми-
риса могло благовремено реаговати. 

(6) Максимална концентрација средства за одоризацију, 
у случајевима из става 4. овог члана, може бити максимал-
но три пута већа од уобичајене концентрације средства за 
одоризацију у дистрибутивној мрежи. 

(7) Код додавања веће количине постоји опасност од 
појаве учесталих лажних аларма од стране потрошача, код 
којих већ и сам несагорјели гас који истиче при паљењу га-
сног горионика достиже праг надражаја или чак води упо-
зоравајућем степену мириса.

Члан 38.
(1) Да би се осигурала оптимална одоризација гаса код 

потрошача, потребно је најбоље функционисање уређаја 
за дозирање средства за одоризацију, као и потврда задо-
вољавајуће концентрације средства за одоризацију у гасној 
дистрибутивној мрежи.

(2) Контрола, одржавање и резултати мјерења докумен-
тују се на одговарајући начин, а документација се чува нај-
мање двије године.

Члан 39.
Надзор уређаја за одоризацију врши се даљински или 

се контролише најмање једанпут мјесечно.

Члан 40.
(1) Код уређаја без даљинског надзора утврђивање сред-

става за одоризацију у оквиру одређеног мјерног интерва-
ла врши се на мјерној бирети (мензури) очитане количине 
додатог средства за одоризацију у поређењу са количином 
протеклог гаса у истом периоду. 

(2) Ако постоји регулациони уређај за минималне коли-
чине или уређај за анализу, у том случају добијена додата 
количина средства за одоризацију упоређује се са индико-
ваном вриједношћу.

(3) Код уређаја из става 1. овог члана врши се испити-
вање:

1) спољних заптивености уређаја за одоризацију,
2) осталих техничких карактеристика, као што су опте-

рећење притиском, вакуум итд.,
3) стања пуњења у резервоару за залихе.
(4) Код уређаја из става 1. овог члана врши се и визуел-

на контрола пумпе за одоризацију.
(5) При замјени или пуњењу резервоара за залихе сред-

ства за одоризацију може се, ради утврђивања просјечне 
концентрације средства за одоризацију у гасу, потрошња 
средства за одоризацију упоредити са количином гаса по-
трошеном од посљедњег пуњења резервоара.

Члан 41.
(1) Код уређаја за одоризацију са даљинским надзором 

неопходна је:
1) тренутна обрада пријава сметњи,
2) контрола садржаја средства за одоризацију у гасу,
3) контрола стања пуњења у резервоару за залихе.
(2) Надзор (контрола) врши се полугодишње.

Члан 42.
(1) Рокови за сервисирање уређаја за одоризацију утвр-

ђују се према погонским условима, захтјевима и искуствима. 
(2) Рокови за сервисирање су максимално двије године.
(3) Сервисирање уређаја за одоризацију обухвата:
1) испитивање (провјеру) филтерских уложака,
2) испитивање (провјеру) неповратних вентила,
3) испитивање (провјеру) функционалних вентила,
4) испитивање (провјеру) спојних цијеви,



 

22 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 30 6.4.2021.

5) испитивање (провјеру) капацитета дозирне пумпе,
6) испитивање (провјеру) спољне заптивености уређаја 

за одоризацију,
7) испитивање (провјеру) исправности даљинског пре-

носа пријаве сметњи и осталих информација,
8) спољно чишћење уређаја за одоризацију.
(4) Поред података наведених у ставу 3. овог члана, 

потребно се руководити и препорукама за одржавање које 
издаје произвођач уређаја за одоризацију.

Члан 43. 
(1) Поред надзора из чл. 40, 41. и 42. овог правилника, 

потребне су контроле концентрације средства за одориза-
цију у гасној дистрибутивној мрежи.

(2) Контрола концентрације средства за одоризацију 
може се вршити континуирано, помоћу фиксно постављених 
мјерних уређаја, или дисконтинуирано (два пута годишње). 

(3) Континуирано мјерење не искључује додатно узи-
мање узорка. 

(4) Паралелно са контролом концентрације средстава за 
одоризацију из ст. 2. и 3. овог члана предузима се и осигу-
рање контролом мириса.

(5) Мјерењем концентрације средства за одоризацију у 
појединачним, а прије свега новим гасним дистрибутивним 
мрежама, провјерава се да ли је уређај за одоризацију поде-
шен за потребни однос средства за одоризацију/гас.

(6) Након провјере из става 5. овог члана, концентра-
ција средства за одоризацију, према погонским искуствима, 
контролише се најмање два пута годишње, и то на репре-
зентативним тачкама које се налазе што је могуће даље од 
уређаја за одоризацију.

(7) Број мјеста за узимање узорака и учесталост узорко-
вања утврђује оператер дистрибутивног система.

(8) Код битних промјена погонских услова у гасној 
дистрибутивној мрежи (код испадања једног од мјеста на-
пајања) спроводе се додатне контроле концентрације сред-
ства за одоризацију.

(9) За одређивање концентрације средства за одориза-
цију примјењују се одговарајући квантитативни поступци 
анализе. 

(10) Квантитативни поступци анализе из става 9. овог 
члана су поступци гасне хроматографије, код којих долази 
до издвајања аналита у поједина једињења. 

(11) Поступцима гасне хроматографије из става 10. овог 
члана спречавају се утицаји гасних примјеса (угљен-оксид-
сулфид, виши угљоводоници, незасићени угљоводоници, 
метанол, водоник и др.), али и појединачно одређују орган-
ска једињења од значаја.

(12) Могу се користити и ручни мјерни уређаји са од-
говарајућим детектором, уколико треба искључити утицаје 
ометајућих компоненти. 

(13) При коришћењу ручних мјерних уређаја из става 
12. овог члана, потребно је посебно водити рачуна о ко-
ректном узимању узорка, редовном калибрисању и примје-
ни одговарајућих калибрационих гасова.

(14) Као референтни поступци за калибрисање ручних 
мјерних уређаја користе се поступци гасне хроматографије 
– за средства за одоризацију са сумпором према стандарду 
DIN 51855 (7. и 8. дио). 

ГЛАВА VII
ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ

Члан 44.
Произвођач ставља на располагање испитној лаборато-

рији 1 kg средства за одоризацију.

Члан 45.
Произвођач доставља сљедеће документе, у три при-

мјерка, на једном од службених језика у Републици Српској: 
1) каталоге и опис средства за одоризацију,

2) састав,
3) податке о коришћењу средстава за одоризацију,
4) потврду произвођача о способности складиштења.

Члан 46.
(1) Састав средства за одоризацију утврђује се анали-

зом помоћу гасне хроматографије према стандарду ISO 
6326 (4. дио). 

(2) Раздвајање се врши на једном PTFE стубу, дужине 
2,5 m, са 15% масених удјела силиконског уља OV-17 на 
Chromosorb W (од 150 m до 180 m), при носећој гасној 
струји (H2, He или N2) od 25 ml/min.

(3) Почетна температура износи 30 °C, а након три ми-
нуте температура се повећава за 5 °C/min, односно до 85 °C 
и држи се још пет минута на овој температури.

(4) Показивање се врши са јонизирајућим детектором 
пламена (FID), односно детектором топлотне проводљиво-
сти (WLD). 

(5) Оцјена се врши узимајући у обзир корективне 
факторе специфичне за материјал, који се одређује помоћу 
чистих сумпорних једињења.

(6) У односу на тиофене, добијају се у наведеним усло-
вима релативна времена задржавања која су приказана у 
Прилогу 9. овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 47.
(1) Одређивање тачке замућења врши се према стандар-

ду ISO 3015, при чему се супротно одредбама овог стандар-
да процјењује и замућење водом. 

(2) При одређивању тачке замућења из става 1. овог 
члана, не врши се сушење приликом припреме узорка. 

Члан 48.
Ток дестилације одређује се према стандарду DIN 51751. 

Члан 49.
(1) У отворену мјерну посуду пречника 20 mm пипетом 

ставља се 5 g средства за одоризацију. 
(2) Изнад мјерне посуде причвршћује се лијевак преч-

ника 50 mm, тако да између горње ивице мјерне посуде и 
конуса лијевка остане прстенасти отвор ширине 5 mm. 

(3) Кроз лијевак се усисава ваздух преко мјерне посуде, 
при собној температури помоћу пумпе са млазом воде док 
тежина мјерне посуде не постане константна.

(4) Између лијевка и пумпе са млазом воде укључује се 
један торањ са А-угљеном, који прихвата средство за одо-
ризацију претворено у пару.

Члан 50.
(1) Вријеме промјене одоризације гаса са једног сред-

ства за одоризацију на друго средство одређује се зависно 
од запреминског протока гаса. 

(2) Промјена се препоручује код већих протока гаса.

Члан 51.
Ради искључења међусобног утицаја појединачних одо-

ранса, потребно је у потпуности испразнити постројење за 
одоризацију.

Члан 52.
Прије пуњења другог одоранса потребно је све заптив-

ке које могу доћи у додир са течним одорансом замијенити 
одговарајућим заптивкама, према подацима произвођача 
одоранса.

Члан 53.
Постројење се на уобичајен начин пуни другим одоран-

сом.

Члан 54.
(1) Код прве промјене препоручује се повишена кон-

центрација одоранса. 
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(2) Концентрација одоранса може се редуковати зави-

сно од измјерене концентрације у цјевоводној мрежи.

Члан 55.
(1) Код контроле промјене одоризације потребно је 

примијенити одговарајуће поступке анализе (гасна хрома-
тографија и др.). 

(2) Независно од мјерних вриједности, на сваком мјесту 
у гасној мрежи мора се постићи степен мириса 3 (упозора-
вајући степен мириса).

(3) Након успјешне промјене, препоручује се чешћи 
надзор постројења за одоризацију.

Члан 56.
(1) Управни надзор над спровођењем одредаба овог 

правилника врши министарство надлежно за област енер-
гетике.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог правил-
ника врши Републичка управа за инспекцијске послове. 

ГЛАВА VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.
Листа стандарда који се односе на одоризацију природ-

ног гаса и Листа техничких спецификација које се одно-
се на овај правилник објављују се на интернет страници 
Министарства енергетике и рударства.

Члан 58. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.06/020-280-8/21
24. марта 2021. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Подјела степена осјећаја мириса

Степен 
мириса Дефиниција Напомене

0 нема осјећаја

1 врло слаб граница осјећаја мириса (праг 
мириса)*

2 слаб
3 јасно изражен упозоравајући степен мириса
4 јак

5 врло јак

6 екстремно јак горња граница повећања интен-
зитета

* Код даљег смањења овог интензитета, мирис се не може 
више утврдити.

ПРИЛОГ 2. 

K-вриједности различитих средстава за одоризацију

Средство за одоризацију K-вриједност у mg/m3

Тетрахидротиофен (THT) 0,08
Меркаптани и смјеше меркаптана 0,03
Средства за одоризацију без сумпора, 
на бази акрилата

0,03

ПРИЛОГ 3.

Примјер упутства за рад

ПРИМЈЕР УПУТСТВА ЗА РАД
Подручје примјене

Рад уређаја за одоризацију
Одоранс: Тетрахидротиофен (THT) и/или друга смјеша меркап-
тaна

Опасност за човјека и околину

Ако одоранс цури неконтролисано, постоји опасност по здравље 
људи, као и да се загаде земља, вода и ваздух. 
Одоранс са ваздухом ствара експлозивну смјешу 
(опасност од паљења за THT; UEG = 1,2 Vol%; OEG= 12,1 
Vol%).
Водити рачуна о заштити од експлозије (зона заштите од ек-
сплозије 1, температурна класа Т 4).
• Држати далеко од извора паљења!
• Електрични уређаји са заштитом од експлозије.
• Подузети мјере за евентуалну борбу против пожара (нпр. 
уређаји за гашење пожара ПГ 12).

Мјере заштите и правила понашања

Држати слободним отворе за вентилацију и 
одзрачивање.
Отворити врата и фиксирати их.

Пуњење, односно замјена бачви:
• Користити уређај за дизање или претовар када 
се мијењају бачве,
• Извести изједначавање потенцијала (кабл за 
уземљење) између уређаја и бачве,
• Преконтролисати прикључке,
• Поступак пуњења, односно замјена бачви пре-
ма подацима произвођача,
• Треба стално контролисати пуњење,
• Треба хватати одоранс који капа,
• Контрола уређаја (испитати потрошњу одоран-
са, контрола пуњења пумпе за дозирање).

Лична заштитна опрема:
• Заштита за очи,
• Заштита за руке.

Заштитне ципеле (антистатичне).
Заштитна одијела која се тешко запале.

Правила понашања:
Не јести, не пити или не пушити,
Не отварати силом бачве и не остављати отво-
рене бачве.

Понашање у случају сметњи

Одмах обавијестити одговорног претпоставље-
ног!
Цурење одоранса:
Забрањен приступ неовлашћеним особама. 
Држати подаље изворе паљења, побринути се 
за довољно провјетравање. Зауставити цурење 
одоранса (блокирање, искључити пумпу за 
дозирање). Хватати одоранс који цури са мате-
ријалима који упијају, односно крпама, те их по-
хранити у спремнике који не пропуштају мирис 
и течност док се не отклоне;
Носити заштиту за дисајне путеве ако је одо-
ранс у ваздуху.

Понашање у случају пожара:
У случају пожара гасити са угљен-диоксидом, 
пјеном, водом или сухим средствима за гашење. 
Хладити водом угрожене спремнике. Пријавити 
мјесто пожара надлежној особи.
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ПРИЛОГ 4.
Примјер упутства за рад са опасним материјама

Број: 01/1999 
Датум: 1.9.1999. године 
Оператер: 
Одговорна особа: УПУТСТВА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕ-
РИЈАМА
Подручје рада:
Радно мјесто / активност: уређај за одоризацију / одржавање / 
поправка

Подручје примјене
Меркаптан
Друга ознака: одоранс за природни гас
Број производа:
Облик: течно                 Боја: без боје               Мирис: продоран

Опасност за човјека и околину

Лако запаљив.
Надражује очи.

Не смије доспјети у подземну воду, канализа-
цију или тло (класа угрожавања воде 3).
Паре могу са ваздухом стварати експлозивну 
смјешу.

Мјере заштите и правила понашања
Радно мјесто добро провјетравати.
Спремници треба да буду заптивено затворе-
ни.
Забрањен додир са кожом, очима и одјећом.
Носити заштитну одјећу, заштитне рукавице и 
заштитне наочале.
При раду не јести, не пити и не пушити.
Избјегавати контакт са оксидационим сред-
ствима.
Предузети мјере против електростатичког 
набоја.
Заштита дисајних путева је потребна.
По правилу, када се мијењају бачве и када се 
врши претовар.

Бити далеко од извора паљења.

Понашање у случају опасности
Треба носити заштиту за дисајне путеве при 
раду када се може рачунати да ће се радити 
дуже вријеме са већим концентрацијама. 
Покупити расути или исцурени одоранс са 
везивним средством и похранити у посуде које 
се заптивено затварају.
Подесна средства гашења у случају пожара: 
угљен-диоксид, пјена, суха средства за га-
шење.
Вода није подесна за гашење пожара.

Прва помоћ
Након контакта са кожом, одмах опрати водом 
и сапуном, одложити влажну одјећу. Након 
контакта са очима, одмах испрати са доста 
воде. Затражити љекарску помоћ. Након уди-
сања, довести свјеж ваздух. Одмах затражити 
љекарску помоћ. Након гутања, попити доста 
воде. Не изазивати повраћање. Затражити ље-
карску помоћ.

Стручно одлагање
Одлагати у посуде које се заптивено затварају 
као отпад који захтијева посебан надзор. Смје-
ша меркаптана: УН бр. 1993; класа 3, тачка 3б. 

Примјер упутства за рад са опасним материјама

Број: 02/1999
Датум: 1.9.1999. године
Оператер:
Одговорна особа: УПУТСТВА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕ-
РИЈАМА
Подручје рада:
Радно мјесто / активност: уређај за одоризацију / одржавање / 
поправка

Подручје примјене
Тетрахидротиофен (ТHТ)
Друга ознака: одоранс за природни гас 
Број производа: 
Облик: течно                    Боја: без боје               Мирис: продоран

Опасност за човјека и околину

Лако запаљив.
Опасан по здравље ако се удише, гута или се 
долази у контакт са њиме. Надражује очи.

Не смије доспјети у подземну воду, канали-
зацију или тло (класа угрожавања воде 3). 
Паре могу са ваздухом стварати експлозивну 
смјешу.

Мјере заштите и правила понашања
Радно мјесто добро провјетравати.
Спремници треба да буду заптивено затво-
рени.
Забрањен додир са кожом, очима и одјећом.
Носити заштитну одјећу, заштитне рукавице и 
заштитне наочари.
При раду не јести, не пити и не пушити.
Избјегавати контакт са оксидационим сред-
ствима.
Предузети мјере против електростатичког 
набоја.
Заштита дисајних путева је потребна.
По правилу, када се мијењају бачве и када се 
врши претовар.

Бити далеко од извора паљења.

Понашање у случају опасности
Треба носити заштиту за дисајне путеве при 
раду када се може рачунати да ће се радити 
дуже вријеме са већим концентрацијама. 
Покупити расути или исцурени одоранс са ве-
зивним средством и похранити у посуде које 
се заптивено затварају.
Подесна средства гашења у случају пожара: 
угљен-диоксид, пјена, суха средства за га-
шење.
Вода није подесна за гашење пожара.

Прва помоћ
Након контакта са кожом, одмах опрати водом 
и сапуном, одложити влажну одјећу. Након 
контакта са очима, одмах испрати са доста 
воде. Затражити љекарску помоћ. Након уди-
сања, довести свјеж ваздух. Одмах затражити 
љекарску помоћ. Након гутања, попити доста 
воде. Не изазивати повраћање. Затражити ље-
карску помоћ.
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Стручно одлагање
Одлагати у посуде које се заптивено затварају 
као отпад који захтијева посебан надзор. THT: 
УН бр. 2412; класа 3, тачка 3б.

Примјер упутства за рад са опасним материјама

Број: 01/2003 
Датум: 1.4.2003. године
Оператер: 
Одговорна особа: УПУТСТВА ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕ-
РИЈАМА
Подручје рада:
Радно мјесто / активност: уређај за одоризацију / одржавање / 
поправка

Подручје примјене
Одоранс гас (без сумпора)
Друга ознака: одоранс за природни гас 
Број производа:
Облик: течно               Боја: без боје                Мирис: продоран

Опасност за човјека и околину
Лако запаљив.
Могућа сензибилизација кроз контакт с ко-
жом.
Опасан по здравље ако се удише, гута и уко-
лико кожа долази у контакт са њим.
Надражује очи.

Не смије доспјети у подземну воду, канали-
зацију или тло (класа угрожавања воде 3). 
Паре могу са ваздухом стварати експлозивну 
смјешу.

Мјере заштите и правила понашања
Радно мјесто добро провјетравати. Ако вен-
тилације није довољна, користити уређај за 
заштиту респираторних органа.
Спремници треба да буду заптивено затво-
рени.
Забрањен додир са кожом, очима и одјећом.
Носити заштитну одјећу, заштитне рукавице 
и заштитне наочари.
При раду не јести, не пити, не пушити и не 
ушмркивати.
Избјегавати контакт са оксидационим сред-
ствима.
Подузети мјере против електростатичког 
набоја.
Заштита дисајних путева је потребна.
По правилу, када се мијењају бачве и када се 
врши претовар.

Бити далеко од извора паљења.

Понашање у случају опасности
Треба носити заштиту за дисајне путеве при 
раду када се може рачунати да ће се радити 
дуже вријеме са већим концентрацијама. 
Покупити расути или исцурени одоранс са ве-
зивним средством и похранити у посуде које 
се заптивено затварају.
Подесна средства гашења у случају пожара: 
угљен-диоксид, пјена, суха средства за га-
шење.
Вода није подесна за гашење пожара.

Прва помоћ
Након контакта са кожом, одмах опрати водом 
и сапуном, одложити влажну одјећу. Након 
контакта са очима, одмах испрати са доста 
воде. Затражити љекарску помоћ. Након уди-
сања, довести свјеж ваздух. Одмах затражити 
љекарску помоћ. Након гутања, попити доста 
воде. Не изазивати повраћање. Затражити 
љекарску помоћ.

Стручно одлагање
Одлагати у посуде које се заптивено затварају 
као отпад који захтијева посебан надзор. Пар-
фимеријски производ: УН бр. 12663; класа 3, 
тачка 3б.

ПРИЛОГ 5.

Упозорење

УПОЗОРЕЊЕ!
Нерастворене хемикалије не доводити у додир са 

средствима!
Опасност од пожара и експлозије!

ПРИЛОГ 6.

Шематски приказ уређаја за одоризацију

1 Мјерач потрошње гаса 7 Прикључак за испирање

2 Коректор величина стања 8 Вентил за одзрачивање с 
показним стаклом

3 Давач импулса 9 Контрола дозирања и 
стања пуњења

4 Управљачки апарат са 10 Посуда са средством за 
одоризацију

Претварачем импулса 11 Филтер
4a Претварач импулса 12 Посуда за сакупљање

5 Дозирна пумпа 13 Аутоматска контрола до-
зираног волумена

6 Сапница за убризгавање 14 Филтер са активним 
угљеном

6.1 Уроњена цијев 15 Запорни вентил
6.2 Запорни вентил
6.3 Неповратни вентил
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ПРИЛОГ 7.

Примјер уградње млазнице за убризгавање

ПРИЛОГ 8.

Минимална количина средства за одоризацију
За минималну концентрацију средства за одоризацију cn важи:

K

UZG

гдје је:
K = K-вриједност према Прилогу 2. овог правилника,
UZG = доња граница паљења у % запремине гаса у ваздуху.
Примјер 1(за природни гас одорисан средством за одоризацију 

без сумпора, на бази акрилата):
За природни гас који се дистрибуира у Републици Српској 

треба рачунати са доњом границом паљења од 4% запреминског 
удјела у ваздуху (чист метан 4,4%).

mmgbezsumpora

Примјер 2 (природни гас одорисан THT-ом, односно меркап-
таном):

2a: THT

mmgTHT

2б: меркаптан

mmgMerk

Примјер 3 (за гасовити пропан одорисан меркаптаном):

mmgMerk

За пропан са доњом границом паљења од 1,7% запреминског 
удјела у ваздуху.

ПРИЛОГ 9.

Релативно вријеме задржавања

Сумпорни спој Формула

Рела-
тивно 
вријеме 
задржа-
вања

Метантиол CH3SH 0,15

Етантиол C2H5SH 0,26

Диметил-сулфид CH3SCH3 0,29

Угљен-дисулфид CS2 0,33

2-Пропантиол (CH3)2CHSH 0,35

2-Метилпропан-2-тиол (CH3)3CSH 0,43

1-Пропантиол C3H7SH 0,59

Метил-етил сулфид CH3SC2H5 0,60

2-Бутантиол CH3CH(SH)C2H5 0,81

2-Метилпропан-1-тиол (CH3)2CHCH2SH 0,88

Тиофен C4H4S 1

Диетил-сулфид (C2H5)2S 1

2-Метилбутан-2-тиол (C2H5)(CH3)2CSH 1

1-Бутантиол C4H9SH 1,12

Метил-н-пропилсулфид CH3SC3H7 1,12

Метил-исо-бутилсулфид CH3S(iC4H9) 1,41

Метил-сец-бутилсулфид CH3SCH(CH3)C2H5 1,44

2-Метилбутал-1-тиол C2H5(CH3)CHCH2SH 1,51

1-Пентантиол C5H11SH 1,71

Тертрахидротиофен C4H8S 1,87

1-Хексантиол C6H13SH 2,32

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
На основу одредби члана 24. став 3. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), члана 25. 

Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/10 и 107/19) 
и Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину, усвојеног Одлуком Народне скупштине 
Републике Српске, број: 02/1-021-149/21 (“Службени гласник Републике Српске”, број 17/21), Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 174. редовној сједници, одржаној 25. марта 2021. године, у Требињу,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности утврђује се регулаторна накнада за 2021. годину у укуп-
ном износу од 2.498.727 КМ, према Буџету Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину.

2. Укупан износ регулаторне накнаде, као и фиксни и варијабилни дио, за поједине кориснике дозвола за обављање 
енергетских дјелатности утврђују се у износу приказаном у табели, како слиједи:

Редни 
бр. Корисник дозволе Дозвола

Регулаторна накнада [KM]

фиксни дио варијабилни 
дио укупно

сектор електричне енергије

1. Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике Срп-
ске” – Матично предузеће а.д. Требиње трговина и снабдијевање 20.000 502.459 522.459
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2. Мјешовити холдинг ЕРС, МП а.д. Требиње - ЗП “РиТЕ 
Гацко” а.д. Гацко производња 10.000 350.447 360.447

3. Мјешовити холдинг ЕРС – МП а.д. Требиње – ЗП “РиТЕ 
Угљевик” а.д. Угљевик производња 10.000 354.733 364.733

4. “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Ста-
нари

производња 10.000 418.301 428.301
трговина и снабдијевање 20.000 0 20.000

укупно 30.000 418.301 448.301

5. Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. ЗП “Хидроелектране 
на Требишњици” а.д. Требиње производња 10.000 124.051 134.051

6. Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Хи-
дроелектране на Дрини” а.д. Вишеград производња 10.000 64.228 74.228

7. Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - “Хидро-
електране на Врбасу” а.д. Мркоњић Град

производња 10.000 38.034 48.034
производња 2.000 9.129 11.129
укупно 12.000 47.163 59.163

8. Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Елек-
трокрајина” а.д. Бања Лука

дистрибуција 10.000 77.422 87.422
снабдијевање 1.000 5.338 6.338

укупно 11.000 82.760 93.760

9. Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина

дистрибуција 10.000 47.840 57.840
снабдијевање 1.000 2.325 3.325
производња 2.000 602 2.602
укупно 13.000 50.767 63.767

10. Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Елек-
тро Добој” а.д. Добој

дистрибуција 10.000 39.203 49.203
снабдијевање 1.000 2.024 3.024

укупно 11.000 41.227 52.227

11. Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Елек-
тродистрибуција” а.д. Пале

дистрибуција 10.000 32.020 42.020
снабдијевање 1.000 1.303 2.303
производња 2.000 4.422 6.422
производња 2.000 7.952 9.952
укупно 15.000 45.697 60.697

12. Мјешовити холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Елек-
тро-Херцеговина” а.д. Требиње

дистрибуција 10.000 25.395 35.395
снабдијевање 1.000 640 1.640

укупно 11.000 26.035 37.035
13. “Електрос” д.o.o. Бања Лука производња 2.000 4.335 6.335

14. “Елинг МХЕ” д.о.о. Теслић
производња 2.000 4.666 6.666
производња 2.000 1.774 3.774
укупно 4.000 6.440 10.440

15. ЕРС мале хидроелектране д.о.о. Бања Лука производња 2.000 1.135 3.135

16. ЕХЕ д.о.о. Бања Лука

производња 2.000 4.389 6.389
производња 2.000 2.840 4.840
производња 2.000 4.916 6.916
укупно 6.000 12.145 18.145

17. “Таубингер електрик” д.о.о. Фоча производња 2.000 968 2.968
18. “Страјко” д.о.о. Требиње производња 2.000 1.665 3.665

19. “Хидроинвест” д.о.о. Рогатица
производња 2.000 5.981 7.981
производња 2.000 7.587 9.587
укупно 4.000 13.568 17.568

20. “Петрол хидроенергија” д.о.о. Теслић производња 2.000 4.026 6.026
21. “Green energy” д.о.о. производња 2.000 0 2.000
22. БББ д.о.о. Шипово производња 2.000 868 2.868
23. “Energy fi nancing team” д.о.о. Билећа трговина и снабдијевање 20.000 7.112 27.112
24. “LE trading BH” д.о.о. Бања Лука трговина и снабдијевање 20.000 24.869 44.869

сектор природног гаса

25. “Сарајево - гас” а.д. Источно Сарајево
дистрибуција 2.000 1.263 3.263

трговина и снабдијевање 1.000 7.974 8.974
укупно 3.000 9.237 12.237

26. АД “Зворник стан” Зворник
дистрибуција 2.000 260 2.260

трговина и снабдијевање 1.000 2.175 3.175
укупно 3.000 2.435 5.435

27. “Гас промет” а.д. Источно Сарајево - Пале транспорт и управљање 
транспортним системом 825 3.232 4.057

28. “Гас-РЕС” д.о.о. Бања Лука трговина и снабдијевање 1.000 38.546 39.546
29. “Бијељина гас” д.о.о. Бијељина трговина и снабдијевање 1.000 1.000
30. “CNG energy” д.о.о. Бања Лука трговина и снабдијевање 1.000 1.000
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31. “Прво гасно друштво” д.о.о. Зворник трговина и снабдијевање 1.000 9.468 10.468
сектор нафте и деривата нафте

33. “Рафинерија нафте” а.д. Брод

производња деривата 
нафте 4.000 216 4.216

складиштење нафте и 
деривата нафте 2.000 2.000

трговина и снабдијевање 
природним гасом 769 769

укупно 6.769 216 6.985

34. “Рафинерија уља Модрича” а.д. Модрича складиштење нафте и 
деривата нафте 2.000 2.000

УКУПНО 250.594 2.248.133 2.498.727

Јединствени коефицијент (К) за израчунавање другог 
сегмента варијабилног дијела регулаторне накнаде износи 
0,0027553.

3. Корисници дозвола за обављање енергетских дје-
латности регулаторну накнаду из тачке 2. овог рјешења 
плаћају квартално у једнаким износима од појединачно 
утврђене годишње регулаторне накнаде на жиро рачун 
Регулаторне комисије, број: 5550090026695723, код Нова 
банка а.д. Бања Лука, и то до краја првог мјесеца у сваком 
кварталу. Регулаторна комисија благовремено ће доставити 
корисницима дозвола обавјештење за уплату регулаторне 
накнаде.

4. Износ и начин плаћања регулаторне накнаде за нове 
дозволе које буду издате у 2021. години, а које нису обу-
хваћене овим рјешењем, утврдиће се приликом издавања 
дозвола посебним рјешењем Регулаторне комисије за енер-
гетику Републике Српске.

5. Износ регулаторне накнаде за први квартал 2021. го-
дине, утврђен рјешењем о привременој регулаторној накна-
ди, остаје непромијењен, а усклађивање са износом из овог 
рјешења извршиће се обавјештењем о плаћању регулатор-
не накнаде за други квартал 2021. године.

6. Ово рјешење је коначно, а објавиће се на интернет 
страници Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске и у “Службеном гласнику Републике Српске”, те се 
доставља корисницима дозвола.

О б р а з л ож е њ е
Финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује се 

из годишњих накнада од енергетских субјеката, корисника 
дозвола за обављање једне или више енергетских дјелат-
ности и једнократних накнада за дозволе које издаје, како 
је прописано одредбом члана 24. став 1. Закона о енерге-
тици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09). 
Ставом 2. истог члана утврђено је да буџет Регулаторне ко-
мисије усваја Народна скупштина Републике Српске прије 
почетка буџетске године, на њен приједлог.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
(у даљем тексту: Регулаторна комисија) је самостална и 
непрофитна организација која је функционално независна 
од републичких органа, енергетских субјеката и корисника 
њихових производа и услуга, као и свих других правних и 
физичких лица, како је прописано одредбом члана 15. став 
2. Закона о енергетици.

Одредбом члана 16. Закона о енергетици прописано је 
да Регулаторна комисија регулише и врши надзор односа 
на тржишту електричне енергије, гаса и нафте у складу са 
одредбама закона и надлежностима које су јој прописане 
одредбама закона у сектору електричне енергије, сектору 
природног гаса и сектору нафте и деривата нафте у Ре-
публици Српској, водећи рачуна о обезбјеђењу принципа 
транспарентности, недискриминације, правичности, под-
стицању конкурентности и заштити крајњих купаца.

Регулаторна комисија донијела је Упутство за утврђи-
вање регулаторне накнаде, број: 01-157-2/20/Р-140-63, од 
26.3.2020. године, као акт инструктивног карактера, којим 
су утврђене смјернице за обрачун појединачних износа 
регулаторне накнаде корисницима дозвола за обављање 
једне или више енергетских дјелатности. С циљем тран-

спарентности рада Регулаторне комисије, те доступности 
овог упутства јавности и корисницима дозвола, наведено 
упутство је објављено у “Службеном гласнику Републике 
Српске”, број 34/20, као и на интернет страници Регулатор-
не комисије.

Појединачни износи регулаторне накнаде састављени 
су од фиксног и варијабилног дијела.

Фиксни дио регулаторне накнаде за регулисање одређе-
не енергетске дјелатности одређује се на основу специфич-
ности у погледу регулисања те дјелатности и карактеристи-
ка енергетских објеката корисника дозвола и не зависи од 
обима планираних или остварених пословних активности, 
односно прихода или дијела прихода корисника дозвола. 
Као специфичност, фиксни дио регулаторне накнаде за ко-
риснике дозвола за трговину и снабдијевање електричном 
енергијом на територији БиХ уважава и све активности 
ових корисника на велепродајном тржишту електричне 
енергије. Такође, фиксни дио регулаторне накнаде за ко-
риснике дозвола за трговину и снабдијевање природним 
гасом на територији БиХ уважава и све активности ових ко-
рисника на велепродајном тржишту природног гаса. Фик-
сни дио регулаторне накнаде за поједине кориснике, као и 
укупан износ фиксног дијела регулаторне накнаде, утврђен 
је у износима у диспозитиву Рјешења, односно одлучено је 
као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.

Варијабилни дио регулаторне накнаде састоји се из два 
сегмента. Први сегмент варијабилног дијела регулаторне 
накнаде примјењив је само за кориснике дозвола за про-
изводњу електричне енергије у термоелектранама, те се 
њиме узима у обзир специфичност производње усљед ре-
довних годишњих ремонта и ефикасност коришћења при-
марног извора енергије и одређен је као производ коректив-
ног фактора, од 600 КМ/MW и инсталиранe снаге електра-
не. За све остале кориснике дозвола износ овога сегмента 
варијабилног дијела регулаторне накнаде једнак је нули.

Други сегмент варијабилног дијела регулаторне накна-
де утврђује се на основу укупног износа годишње регула-
торне накнаде и укупног износа фиксног дијела регулаторне 
накнаде, првог сегмента варијабилног дијела регулаторне 
накнаде, те оствареног прихода корисника дозволе у прет-
ходној години, а на основу чега се утврђује и јединствени 
коефицијент за израчунавање другог сегмента варијабил-
ног дијела регулаторне накнаде појединачно за сваког ко-
рисника дозволе. У случају корисника дозвола за производ-
њу електричне енергије у термоелектранама, узима се 50% 
оствареног годишњег прихода од дјелатности за кориснике 
дозвола за трговину и снабдијевање на територији БиХ и 
као релевантан узет је приход остварен од снабдијевања 
крајњих купаца на територији БиХ (електричном енер-
гијом или природним гасом), док се за кориснике дозвола 
за снабдијевање тарифних купаца, тј. јавно снабдијевање, 
узима приход без пренесених трошкова (набавка енергије 
и мрежарина). За све остале кориснике узет је приход од 
дјелатности.

Примјеном наведене методологије одређен је једин-
ствени коефицијент за израчунавање другог сегмента 
варијабилног дијела регулаторне накнаде у износу од 
0,0027553. Множењем овог јединственог коефицијента са 
одговарајућим приходом, те сабирањем са првим сегмен-
том варијабилног дијела регулаторне накнаде, добијен је 
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износ варијабилног дијела регулаторне накнаде за сваког 
појединачног корисника.

Износ и начин плаћања регулаторне накнаде за дозволе 
које буду издате у периоду који обухвата ово рјешење утвр-
диће се приликом издавања дозвола посебним рјешењем 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 
Према томе, корисницима дозвола којима буду издате нове 
дозволе у току периода за који је већ донесено рјешење о 
регулаторној накнади за обављање енергетских дјелатно-
сти, износ и начин плаћања регулаторне накнаде утврђују 
се рјешењем о издавању дозволе, како је одлучено у тачки 
4. диспозитива овог рјешења.

Имајући у виду да је Буџет Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске за 2021. годину усвојен 
17.2.2021. године Одлуком Народне скупштине Републике 
Српске, број: 02/1-021-149/21, а на основу које се доноси 
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде, Регулаторна 
комисија је с циљем обезбјеђења услова за функциони-
сање у претходном периоду донијела Рјешење о утврђи-
вању привремене регулаторне накнаде за период 1.1.2020 
- 31.3.2020. године, број: 01-33-1/21/P-167-2, од 25.1.2021. 
године. Наведеним рјешењем утврђен је износ привремене 
регулаторне накнаде за први квартал 2021. године, на осно-
ву усвојеног Буџета Регулаторне комисије за енергетику за 
2020. годину. Имајући у виду наведено рјешење о привре-
меној регулаторној накнади, као и износ регулаторне нак-
нaде утврђене овим рјешењем за 2021. годину, извршиће се 
усклађивање износа из наведених рјешења, на начин како је 
наведено у тачки 5. диспозитива овог рјешења.

Тачка 6. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 25. Закона о енергетици, с обзиром на коначност и 
извршност, те на одредби члана 20. истог закона и члана 20. 
став 2. алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за енерге-
тику Републике Српске, с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. 
Закона о енергетици и чл. 5. и 15. Закона о управним спо-
ровима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 
и 63/11).

Правна поука
Против овог рјешења може се покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 
дана од дана пријема Рјешења.

Број: 01-33-7/21/P-174-149
25. марта 2021. године Предсједник,
Бањалука Владислав Владичић, с.р.

Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука
На основу чл. 1, 2. и 5. Закона о јавним предузећима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) 
и члана 442. став 3. Закона о привредним друштвима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09, 
100/11 и 67/13), Скупштина акционара Лутрије Републике 
Српске а.д. Бања Лука, на 14. ванредној сједници, одржаној 
29.3.2021. године,  д о н и ј е л а  ј е

СТАТУТ
- ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ -

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Статутом Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (у 

даљем тексту: Предузеће) утврђују се:
- назив и сједиште Предузећа,
- печат и штамбиљ Предузећа,
- дјелатност Предузећа,
- заступање и потписивање,
- основни капитал Предузећа, број, номинална вријед-

ност, врста и класа издатих акција,
- органи Предузећа,

- сукоб интереса и извјештавање,
- етички кодекс,
- расподјела добити и покриће губитака,
- резерве,
- план пословања,
- примјена књиговодствених и финансијских рачуно-

водствених стандарда,
- поступак набавки,
- одбор за ревизију и одјељење интерне ревизије,
- забрањене и ограничене активности,
- заштита животне средине,
- прелазне и завршне одредбе.

Члан 2.
1) Предузеће је основано Одлуком Владе Српске Репу-

блике Босне и Херцеговине, број: 02-19/92, од 20.8.1992. 
године, објављеном у “Службеном гласнику Српске Репу-
блике”, број 14/92, а 1994. године регистрованo је у Основ-
ном суду у Сарајеву – Пале као Јавно предузеће Лутрија 
Републике Српске, број регистарског улошка регистарског 
суда I-136/94. Рјешењем Основног суда у Бањој Луци, број: 
У/I-847/99, извршена је промјена сједишта Предузећа из 
Сарајева у Бања Луку.

Одлуком о промјени облика организовања Скупштине 
акционара Предузећа, број: 3642/07, од 14.12.2007. годи-
не, Предузеће мијења свој облик организовања из јавног 
предузећа у акционарско друштво, од када Предузеће 
послује под називом: Лутрија Републике Српске а.д. Бања 
Лука.

2) Предузеће Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука 
организовано је као отворено акционарско друштво.

II - НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 3.
Предузеће послује под називом: Лутрија Републике 

Српске акционарско друштво Бања Лука.
Скраћени назив фирме гласи: Лутрија РС а.д. Бања 

Лука.

Члан 4.
Сједиште Предузећа је у Бањој Луци, у Ул. Вука Ка-

раџића број 2.

Члан 5.
Одлуку о промјени назива, скраћеног назива и сједишта 

Предузећа доноси Скупштина акционара Предузећа.

III - ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 6.
Предузеће има печат, који је округлог облика, пречника 

30 мм, са ћириличним текстом назива и сједишта Преду-
зећа и бројем печата.

Број печата, начин његове употребе, чувања, руковања 
и расходовања уређују се одлуком Управе Предузећа.

Члан 7.
Предузеће има штамбиљ који је правоугаоног облика 

и садржи назив и сједиште Предузећа, са мјестом за број 
и датум.

Начин употребе, чувања, руковања и расходовања 
штамбиља уређују се одлуком Управе Предузећа.

IV - ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.
Дјелатност Предузећа класификује се по Закону о кла-

сификацији дјелатности у Републици Српској и Уредби о 
класификацији дјелатности Републике Српске као дјелат-
ност коцкања и клађења – шифра 92.00.
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Споредне дјелатности Предузећа су:
- 46.18 посредовање у трговини специјализованој за 

одређене производе или групе осталих производа,
- 46.19 посредовање у трговини разноврсним произво-

дима,
- 73.11 агенција за рекламу и пропаганду,
- 73.12 услуге оглашавања (представљања) преко ме-

дија.
Предузеће ће у оквиру регистроване дјелатности оба-

вљати и послове спољнотрговинског промета.
Предузеће може без уписа у судски регистар да обавља 

и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у ре-
гистар, а које се уобичајено обављају уз те дјелатности у 
мањем обиму или повремено.

Члан 9.
Предузеће своју дјелатност врши непосредно или преко 

пословних јединица. Пословне јединице, основане с циљем 
ефикаснијег пословања истог, немају статус правног лица и 
овлашћења која из тог статуса произлазе.

Предузеће може оснивати или куповати нова предузе-
ћа или пословне јединице било у цјелини или дјелимично 
само уколико су исти:

- укључени у пословне дјелатности које су у директној 
вези са већ регистрованом дјелатношћу Предузећа и

- ако би то оснивање, односно куповина непосредно 
или посредно могли бити од користи Предузећу, односно 
уколико се постиже побољшање искоришћености кључних 
капацитета или финансијских резултата Предузећа.

V - ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 10.
Предузеће заступа и представља директор.
Директор Предузећа може, у оквиру својих овлашћења, 

дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање Преду-
зећа и одредити врсту и обим овлашћења пуномоћника.

Пословна акта, документа Предузећа потписује дирек-
тор Предузећа, тако што уз назив Предузећа и своје име 
ставља свој потпис и утискује печат.

VI - ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА, БРОЈ, 
НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА 

ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 11.
Основни капитал Предузећа износи 2.275.983,00 КМ 

(словима: два милиона двије стотине седамдесет и пет 
хиљада девет стотина осамдесет и три конвертибилне мар-
ке).

Основни капитал Предузећа подијељен је на 2.275.983 
акције.

Номинална вриједност једне акције износи 1 КМ (сло-
вима: једну конвертибилну марку).

Члан 12.
Акционаром се у односу према акционарском друштву 

и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни 
регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште 
хартија од вриједности.

Члан 13.
Свака обична акција акционарског друштва даје акцио-

нару иста права, у складу са овим статутом и Законом о 
привредним друштвима, која укључује нарочито:

- право приступа правним актима и другим документи-
ма и информацијама Друштва,

- право учешћа у раду скупштине Друштва,
- право гласа у Скупштини Друштва, тако да једна ак-

ција увијек дајо право на један глас,
- право на исплату дивиденде,

- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по 
ликвидацији Друштва,

- право пречег стицања акција из нових емисија,
- право располагања акцијама у складу са законом,
- сва остала права утврђена позитивним прописима у 

раду Скупштине Ддруштва.
Права из става 1. oвог члана алинеје 4, 5. и 6. могу се 

преносити уговором са акционара на трећа лица.

Члан 14.
Основни капитал Предузећа повећава се и смањује 

одлуком Скупштине, у складу са законом и овим статутом.

VII - ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 15.
Органи Предузећа су: Скупштина акционара, Надзорни 

одбор, Управа Предузећа и Одбор за ревизију.
1. Скупштина акционара

Члан 16.
1) Скупштину Предузећа чине сви акционари Преду-

зећа.
2) Сваки акционар, у складу са овим статутом, лично 

или преко пуномоћника има право учествовања у раду 
Скупштине акционара, право гласа ако има акције са пра-
вом гласа, право подношења приједлога и добијање одгово-
ра у вези са питањем из дневног реда, као и право поста-
вљања питања у вези са дневним редом у складу са закон-
ским прописима.

Члан 17.
 Скупштина акционара (у даљем тексту: Скупштина) 

надлежна је да:
- доноси статут Предузећа,
- доноси измјене и допуне Статута,
- доноси пословник о свом раду и друге пословне акте, 

у складу са законом,
- утврђује пословну политику Предузећа,
- усваја годишњи план и извјештај о пословању,
- доноси етички кодекс,
- доноси трогодишњи план пословања,
- доноси ревидирани план пословања,
- доноси програм инвестиција за плански период,
- именује и разрјешава Надзорни одбор, именује и 

разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим нак-
надама,

- одлучује о промјени права везаних за удјеле (класе и 
врсте акција),

- одлучује о статусним промјенама, промјенама облика 
и престанку предузећа,

- одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са 
другим Предузећима,

- одлучује о расподјели годишње добити и покрићу гу-
битака,

- одлучује о повећању и смањењу основног капитала 
Предузећа,

- одлучује о оснивању нових предузећа и престанку 
Предузећа,

- одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању 
или другом располагању имовином велике вриједности, у 
складу са Законом о привредним друштвима,

- именује и разрјешава представника Лутрије РС а.д. 
Бања Лука у скупштини друштва чији је оснивач Лутрија 
РС а.д. Бања Лука,

- разматра предложене одлуке и даје препоруке за гла-
сање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у скупштини 
друштава чији је оснивач Лутрија РС а.д. Бања Лука, када 
се ради о питањима друштава чији је оснивач Лутрија РС 
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а.д. Бања Лука, која се односе на: измјене и допуне осни-
вачког акта и уговора чланова друштва, статусне промјене, 
промјене правне форме и престанак друштва, располагање 
имовином велике вриједности, покретање поступка ликви-
дације, као и подношење приједлога за отпочињање по-
ступка стечаја на захтјев самог друштва,

- одлучује о остваривању захтјева Предузећа према 
члановима Управе, Надзорног одбора или акционара у вези 
са накнадом штете настале при оснивању, куповини или 
вођењу пословања јавног предузећа,

- одлучује о заступању Предузећа у судским поступ-
цима који се воде против чланова Управе Предузећа или 
евентуалним поступцима против чланова других органа 
Предузећа,

- одлучује о другим питањима у складу са законом и 
Статутом Предузећа.

Члан 18.
Скупштина може бити годишња и ванредна.

Члан 19.
Годишња Скупштина акционара сазива се и одржава 

једном годишње, најкасније у року шест мјесеци након за-
вршетка пословне године.

Члан 20.
Предузеће може сазвати и ванредну Скупштину акцио-

нара, и то:
- на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора,
- на захтјев ликвидатора Предузећа, ако је Предузеће у 

ликвидацији,
- по писаном захтјеву акционара са најмање 10% ак-

ција са правом гласа о питању предложеном за ванредну 
Скупштину. Захтјев мора бити датиран, потписан од стране 
свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог 
дневног реда, као и податке о идентификацији тих акцио-
нара, броју акција које сваки од њих посједује, циљу или 
циљевима због којих се Скупштина сазива.

Члан 21.
Скупштина акционара може се сазвати по налогу 

суда.
Ако се годишња Скупштина не одржи у прописаном 

року, надлежни суд у ванпарничном поступку може нало-
жити њено одржавање на захтјев акционара који има право 
да присуствује и да гласа на годишњој Скупштини или ди-
ректора, односно чланова Надзорног одбора. Суд има овла-
шћење да именује привременог заступника са овлашћењем 
да сазове и предсједава сједници Скупштине и утврди мје-
сто и датум одржавања, као и дневни ред сједнице у складу 
са Законом о привредним друштвима.

Ако се ванредна Скупштина акционара не одржи нај-
касније у року од 30 дана од дана пријема захтјева или на 
дан који утврди Надзорни одбор Предузећа, надлежни суд 
у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање 
по захтјеву било ког акционара који је потписник захтјева 
за сазивање.

Члан 22.
Скупштина Акционарског друштва обавезно се сазива 

без одгађања ако се приликом израде финансијских извје-
штаја или у другим случајевима утврди да Акционарско 
друштво послује са губитком.

Поступак сазивања, обавјештавања и рад Скупштине 
акционара

Члан 23.
Позив за сједницу Скупштине објављује се на интернет 

страници берзе и у најмање два дневна листа која су реги-
стрована на територији Републике Српске најмање 30 дана 
и највише 60 дана прије одржавања, у случају годишње 

Скупштине, и не мање од 15 дана ни више од 30 дана прије 
дана одржавања ванредне Скупштине.

Члан 24.
Обавјештење о годишњој Скупштини обавезно садр-

жи вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда 
сједнице Скупштине са назнаком питања о којим се гласа 
и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници 
(посебно укључујући избор чланова Надзорног одбора и 
приједлог за расподјелу дивиденде), као и навод да Пре-
дузеће обезбјеђује копију финансијских извјештаја, заједно 
са извјештајем независног ревизора, извјештај Надзорног 
одбора о пословању Предузећа, текст било ког приједло-
га за промјену Статута, опис било ког уговора или другог 
правног посла предложеног за одобрење сваком акциона-
ру који то захтијева у сједишту Предузећа у редовно радно 
вријеме.

Обавјештење о ванредној Скупштини обавезно садржи: 
вријеме и мјесто одржавања сједнице Скупштине, опис ра-
злога због кога се сазива и дневни ред који предлажу лица 
која сазивају или захтијевају њено сазивање.

Члан 25.
Раду Скупштине акционара предсједава предсједник 

Скупштине, који се бира на почетку сваке сједнице, а на 
приједлог Надзорног одбора, односно лица које отвара 
сједницу и њоме руководи до избора предсједника Скуп-
штине.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује 
се на основу извјештаја Централног регистра, који садржи 
ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној 
вриједности акција са стањем на десети дан прије дана 
одржавања Скупштине акционара, а тај дан се објављује у 
позиву за сједницу Скупштине акционара.

Члан 26.
1. Кворум за сједницу Скупштине чине акционари који 

посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о 
предметном питању (обична већина).

2. Ако је сједница Скупштине одгођена због недостат-
ка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним 
редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена 
Скупштина). Кворум за поновљену Скупштину чини 1/3 од 
укупног броја гласова акција са правом гласа.

3. Ако на поновљеној Скупштини нема кворума или 
се не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова 
сједница у складу са овим статутом и законом.

4. Кворум на сједници Скупштине утврђује се прије 
отварања расправе о тачкама дневног реда, на основу 
списка Комисије за гласање.

Члан 27.
Ако на сједници Скупштине постоји кворум, одлуке се 

доносе обичном већином присутних акционара лично или 
заступаних преко пуномоћника који имају право гласа о 
одређеном питању, осим одлука које се односе на доноше-
ње Статута Предузећа и измјена и допуна Статута; одлу-
чивању о статусним промјенама, промјени правне форме у 
другу форму, престанку Предузећа и одлучивање о стицању 
и располагању имовином веће вриједности, а које се доносе 
квалификованом, односно двотрећинском већином гласова 
акционара који посједују право гласа по том питању.

У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу 
са законом могу да гласају писаним путем и посредством 
кастоди банке.

Члан 28.
Остала питања која су од значаја за сазивање, рад и 

одлучивање Скупштине уређују се Пословником о раду 
Скупштине и важећим законским прописима.

2. Надзорни одбор

Члан 29.
Надзорни одбор састоји се од 5 (пет) чланова.



 

32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 30 6.4.2021.

Чланове Надзорног одбора именује и разрјешава Скуп-
штина из реда акционара акционарског друштва и других 
лица изван друштва.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, 
уз могућност поновног избора.

Члан 30.
Акционари који имају најмање 5% гласачких права 

имају право на једно мјесто у Надзорном одбору.

Члан 31.
Чланови Надзорног одбора између себе бирају пред-

сједника и замјеника предсједника Надзорног одбора.

Члан 32.
Надлежности Надзорног одбора су сљедеће:
- надзире рад Управе,
- доноси пословник о свом раду,
- предлаже статут, етички кодекс и друге акте Скупшти-

ни,
- сазива сједнице Скупштине акционара,
- утврђује приједлог одлука Скупштине и врши контро-

лу спровођења усвојених одлука,
- предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за 

ревизију,
- предлаже именовање и разрјешење представника 

Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини Друштва чији 
је оснивач Лутрија РС а.д. Бања Лука, те му даје препо-
руке за гласање по питањима за која не добија препоруке 
Скупштине акционара у складу са чланом 17. овог ста-
тута,

- именује и разрјешава чланове Управе у складу са по-
ступцима утврђеним Статутом и законом,

- надзире Управу у спровођењу препорука датих од 
стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специ-
фицираним роковима,

- систематски надзире пословање и законитост посло-
вања Предузећа,

- одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели 
добити, те другим питањима,

- доноси смјернице о набавци и врши надзор над њихо-
вим спровођењем,

- даје овлашћење за ограничене активности у складу са 
законом,

- даје упутства директору за спровођење истраге у вези 
са учињеним неправилностима,

- предлаже трогодишњи план пословања, програм ин-
вестиција, ревидиран план пословања,

- доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и 
Статутом,

- даје приједлог Скупштини о оснивању нових преду-
зећа,

- даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и по-
везивању са другим предузећима,

- присуствује сједницама Скупштине Предузећа уз уче-
шће у расправи без права гласа,

- прегледа пословне књиге и исправе Предузећа,
- редовно извјештава Скупштину о свом раду,
- даје инструкције органима Предузећа ради отклањања 

неправилности у раду Предузећа,
- обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и 

актима Предузећа.

Члан 33.
Надзорни одбор има обавезу и одговорност да осигура:
- доношење пословника којим се утврђују оперативни и 

функционални аспекти рада Надзорног одбора и Управе у 
складу са законом, Статутом и етичким кодексом,

- да пословници садрже детаљне одредбе о правичном 
поступку смјењивања за одговорна лица која су поступала 
несавјесно и непоштено или су дошла у сукоб интереса, 
или су осуђена због кривичног дјела или новчано кажњена 
у складу са казнама утврђеним у закону,

- да је законитост пословника потврђена од стране ква-
лификованих, независних правних савјетника,

- да наведени пословници садрже одредбе о трајном 
искључењу с посла или функције у Предузећу на период 
најмање 5 (пет) година за лица која су смијењена на начин 
описан у претходном ставу, укључујући и дужност Управе 
да за ту сврху води адекватне кадровске евиденције.

Члан 34.
Надзорни одбор има обавезу и одговорност да ор-

ганизује израду вјеродостојних рачуноводствених еви-
денција и финансијских исказа, сачињених у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима ревизије 
како се предвиђа на основу прописа о рачуноводственим 
и ревизорским стандардима Републике Српске, из којих је 
видљив финансијски положај Предузећа, те које се дају на 
увид свим лицима која имају легитиман интерес у посло-
вању Предузећа.

Надзорни одбор не може преносити ове надлежности 
на друге органе Предузећа.

Члан 35.
Надзорни одбор има обавезу и одговорност да:
- лицу које је отпуштено или разријешено из разлога кр-

шења одредаба овог статута или правила Етичког кодекса 
испраћено ван пословних просторија Предузећа спријечи по-
новни улазак у било којем својству у просторије Предузећа,

- трајно онемогући поновно запошљавање таквог лица 
на било какву позицију у периоду који не може бити краћи 
од 5 (пет) година,

- обезбиједи одговарајућу архиву о запосленима са де-
таљним подацима о отпуштању/разрјешењу за период од 5 
(пет) година,

- се наведеним отпуштеним/разријешеним лицима, 
од момента извршеног кршења радне дужности не врше 
исплате било у новцу или на други начин.

Надзорни одбор може пренијети било коју од обавеза 
наведену у ставу 1. овог члана, под условом једногласне 
писмене одлуке чланова Надзорног одбора, али ће исти 
остати одговоран за надзор над свим наведеним обавезама 
и одговорностима.

Члан 36.
Скупштина Предузећа може разријешити члана Над-

зорног одбора и прије истека мандата у случајевима:
- ако својим радом или понашањем онемогући норма-

лан рад Надзорног одбора,
- ако члан Надзорног одбора поднесе оставку,
- у другим законом предвиђеним случајевима.
Приједлог за разрјешење дужности утврђује Надзорни 

одбор и исти упућује Скупштини.

Члан 37.
Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на 

накнаду, осим у случају да Предузеће искаже губитак у по-
словању.

Висину накнаде и начин исплате утврђује Скупштина 
акционара.

Утврђена накнада може се у пословној години повећати 
или смањити у зависности од извршења плана и резултата 
пословања, што се регулише посебним актом Скупштине 
акционара.

Члан 38.
Остала питања која су од значаја за сазивање сједница, 

рад и одлучивање Надзорног одбора уређују се пословни-
ком о раду Надзорног одбора.
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3. Управа Предузећа

Члан 39.
Управу Предузећа чине директор и извршни директори.
Број извршних директора и области за које се исти 

одређују утврђује Надзорни одбор, у складу са потребама 
Предузећа

Члан 40.
Директора и извршне директоре именује Надзорни од-

бор, на основу спроведеног јавног конкурса.
Мандат чланова Управе је четири године, уз могућност 

поновног избора.

Члан 41.
За члана Управе не може бити именовано лице које оба-

вља извршну функцију у политичкој странци.

Члан 42.
У случају отказа члану Управе или престанка функције 

из других разлога, Надзорни одбор може именовати при-
временог члана Управе, као вршиоца дужности до окон-
чања поступка именовања у складу са овим статутом.

Члан 43.
Надлежности Управе су сљедеће:
- oрганизује и води пословање Предузећа,
- предлаже пословник о свом раду Надзорном одбору,
- заступа Предузеће према трећим лицима,
- стара се за законитост рада Предузећа,
- извјештава Надзорни одбор на захтјев Надзорног одбора,
- спроводи Етички кодекс,
- врши израду, ревидирање и усклађивање планова по-

словања, те надгледање реализације истих,
- предлаже и спроводи смјернице о набавци, те спрово-

ди важеће прописе у тој области,
- надзире запослене у Предузећу у примјени закона из 

претходне тачке,
- утврђује приједлоге за расподјелу добити и покриће 

губитака,
- запошљава и отпушта запослене у складу са поступ-

цима утврђеним актима Предузећа и важећим законима,
- даје приједлоге Надзорном одбору о пословној сарад-

њи и повезивању са другим предузећима,
- даје приједлоге Надзорном одбору о инвестиционим 

одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
- даје приједлоге Надзорном одбору о оснивању нових 

предузећа,
- припрема анализе, извјештаје и информације за по-

требе Одбора за ревизију, Надзорног одбора и Скупштине 
акционара,

- доноси акт о систематизацији радних мјеста, именује 
и разрјешава лица са посебним овлашћењима и одговор-
ностима и одлучује о појединачним правима запослених у 
складу са законом,

- доноси одлуке о увођењу нових игара,
- доноси правила игара на срећу,
- утврђује цијене сваке појединачне игре на срећу,
- врши и друге послове утврђене законом, Статутом и 

општим актима Предузећа.

Члан 44.
Директор је обавезан да обустави извршење сваког акта 

Предузећа за који сматра да је противан закону.

Члан 45.
Чланови Управе врше послове из свог дјелокруга у ин-

тересу Предузећа и у вођењу послова поступају с пажњом 
доброг привредника, у складу са начелима Етичког кодекса.

Свако кршење правила Етичког кодекса основ је за ра-
зрјешење члана Управе.

VIII - СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 46.
Повезано лице не смије ступити у стварне или очиглед-

не сукобе интереса са Предузећем у личним или професио-
налним односима.

Повезано лице ће омогућити Управи и Надзорном одбо-
ру увид у све трансакције или односе за које повезано лице 
оправдано очекује да би могле довести до стварног или 
очигледног сукоба интереса са Предузећем.

Члан 47.
Предузећу није дозвољено да приликом пословања по-

везаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди 
другим лицима која нису повезана са Предузећем.

Члан 48.
Под лицима у вези са повезаним лицима сматрају се:
- чланови уже породице повезаних лица до трећег сте-

пена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе 
у истом домаћинству са повезаним лицима,

- правна лица која располажу гласачким правима у Пре-
дузећу,

- правна лица у којима Предузеће има удио од најмање 
5% од укупног збира гласачких права,

- правна лица у којима са најмање 5% збира гласачких 
права располаже повезано лице,

- правна лица у којима су повезано лице или чланови 
уже породице чланови Надзорног одбора или Управе.

Члан 49.
Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко 

друго повезано лице дјеловало у супротности са одредба-
ма овог статута, то повезано лице је о томе дужно одмах 
обавијестити Управу и Надзорни одбор и друге надлежне 
органе.

Повезаном лицу није допуштено одавање пословне тај-
не Предузећа, те кршење других одредби и правила Етич-
ког кодекса Предузећа.

Члан 50.
Структура извјештавања у Предузећу је како слиједи:
- Управа има обавезу да извјештава Надзорни одбор,
- Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупшти-

ну.
Ниједан од органа управљања Предузећем неће прено-

сити своје дужности које се тичу надзора.

IX - ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 51.
Предузеће је дужно донијети Етички кодекс који пред-

ставља интегрални дио обавеза и одговорности чланова 
Управе, Надзорног одбора, запослених и других повезаних 
лица.

Етички кодекс Предузећа садржава најмање: пра-
вила о сукобу интереса, повезаним лицима, пословној 
тајни, повјерљивости, праведном поступању, заштити и 
исправној употреби средстава Предузећа, поступању у 
складу са важећим прописима, као и интерним актима 
Предузећа, пријављивању незаконитог или неетичког 
понашања, одобравању зајмова повезаним лицима и чла-
новима Управе и Надзорног одбора, упознавању са пра-
вилима из Етичког кодекса Предузећа, те немогућности 
одрицања од истих.

Кршење правила усвојеног Етичког кодекса Предузећа 
представља основ за опозив, односно разрјешење функције 
члана Надзорног одбора и Управе, на основу спроведеног 
скраћеног поступка.
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Правила скраћеног поступка и утврђивање одговор-
ности биће утврђени Пословником о раду појединог органа 
Предузећа.

X - РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 52.
1) По усвајању финансијског извјештаја за претходну 

пословну годину, остварена добит Предузећа распоређује 
се сљедећим редосљедом:

- за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- за законске резерве,
- за статутарне резерве,
- за исплату дивиденде у складу са важећим законом.
2) Приликом одлучивања о износу који може бити ра-

споређен Управа Предузећа водиће рачуна о инструкцијама 
датим од стране Одбора за ревизију те укупним обавезама 
Предузећа у години на коју се расподјела дивиденде одно-
си, укључујући и износ неопходан за реализацију плана по-
словања за текућу финансијску годину, као и износ неопхо-
дан за друге инвестиције и очекивано одржавање, односно 
развој Предузећа.

3) Скупштина акционара може донијети одлуку да је-
дан дио добити остане нераспоређен и да се пренесе за на-
редне периоде (нераспоређена добит) или да се употријеби 
за друге намјене у складу са законским одредбама.

Члан 53.
Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина Преду-

зећа, на образложен приједлог Управе, уз претходно приба-
вљено мишљење Одбора за ревизију и Надзорног одбора.

Члан 54.
Уколико Предузеће искаже губитак на крају финансиј-

ске године, тај губитак се може покрити из обавезних ре-
зерви Предузећа и на друге начине утврђене законом.

 Управа није овлашћена:
- да издваја за резерве у износу већем од једне половине 

нето добити расположиве за расподјелу,
- да издваја за расподјелу добити (дивиденде) уколико 

износ нето средстава Предузећа није већи од укупног изно-
са уплаћеног (акционарског) капитала и нераспоређених 
резерви.

Члан 55.
Приликом разматрања приједлога извјештаја о по-

словању Предузећа Надзорни одбор обавезно оцјењује 
успјешност рада Управе и одлучује о потврди мандата или 
разрјешењу, у зависности од извршења плана и резултата 
пословања.

Приликом усвајања извјештаја о пословању Предузећа 
Скупштина обавезно оцјењује успјешност рада Управе.

XI - РЕЗЕРВЕ

Члан 56.
1) Резерве Предузећа чине законске резерве, резерве ка-

питала, статутарне резерве и друге резерве.
2) Предузеће је обавезно да у законске резерве уноси 

5% добити текуће године умањене за губитак из претход-
не године, док те резерве заједно са резервама капитала не 
достигну висину од најмање 10% основног капитала или 
Статутом одређени већи дио основног капитала.

3) Законске резерве се користе за покриће губитака, а 
ако прелазе износ из претходног става овог члана, могу се 
користити и за повећање основног капитала.

4) У резерве капитала Предузеће уноси:
- дио уплаћеног износа за који се издају акције који пре-

лази номинални износ акција,
- дио износа уплаћеног Предузећу за стицање замјен-

ских обвезница са опцијом куповине акција који прелази 
номинални износ издатих обвезница,

- износе додатних плаћања чланова Предузећа ради 
стицања посебних права у Предузећу и

- износ за који је поједностављено смањен основни ка-
питал да би се средства унијела у резерве капитала.

5) Резерве капитала користе се за покриће губитака, а 
могу се користити и за повећање основног капитала, под 
условом да су нераспоређена добит и резерве исказане у 
финансијским извјештајима.

6) Статутарне резерве чине износ који потиче из добити 
Предузећа, а уноси се до 10% добити текуће године умање-
не за губитак из претходне године, а могу се користити и за:

- покриће губитака и намирење штете настале у посло-
вању, по било ком oснову,

- повећање основног капитала,
- и за друге намјене у складу са прописима који регули-

шу ову област.

XII - ПЛАН ПОСЛОВАЊА

Члан 57.
Управа Предузећа, користећи се добром пословном 

праксом, планираће развој Предузећа припремом трого-
дишњег плана пословања.

Усвојени трогодишњи план пословања доставља се 
главном ревизору јавног сектора Републике Српске, а ди-
ректор исти доставља надлежном министарству.

Члан 58.
План пословања из претходног члана садржи најмање:
- предвиђање прихода и расхода,
- капиталне трошкове предвиђене у трогодишњем пе-

риоду који план обухвата,
- изворе финансија предложене за капиталне издатке те 

друге пословне циљеве,
- све кредите, односно позајмице који су планирани у 

трогодишњем плану пословања,
- обезбјеђења предложена за осигурање кредита наве-

дених у претходној алинеји,
- приједлоге за оснивање или куповину других предузе-

ћа или послова било у цјелини или дјелимично или продају 
било ког од зависних предузећа,

- запошљавање, као и предвиђене трошкове за исто,
- приједлог за коришћење вишка добити за период пла-

на пословања,
- приједлоге за продају непокретне имовине, предви-

ђене финансијске исказе, функционални и главни буџет са 
полугодишњим анализама и буџет обртног капитала, тако 
да буџети морају садржавати планиране активности Преду-
зећа и са тим активностима повезане приходе и трошкове.

Члан 59.
План пословања ће за период за који је донесен пред-

стављати основ пословних активности Предузећа. Без об-
зира на предње, Управа ће годишње усаглашавати план по-
словања и у случају потреба, а у складу са циљевима плана, 
ревидирати, а и усагласити, ради прилагођавања плана по-
словања тржишним условима.

Ревидирање планова у правилу врши се када су укупна 
одступања прихода и расхода у периоду од три мјесеца уза-
стопно већа од 20% у односу на план.

Управа Предузећа с циљем уравнотеженог остварења 
планских величина вршиће усклађивање појединих план-
ских ставки у току године у оквиру укупно планираних 
прихода и расхода и о том извјештавати Надзорни одбор.

XIII - ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И 
ФИНАНСИЈСКИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА

Члан 60.
Надзорни одбор Предузећа има обавезу и одговорност 

да:
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- организује припрему вјеродостојних рачуноводстве-

них извјештаја и финансијских исказа, сачињених у скла-
ду са Међународним рачуноводственим стандардима, као 
и прописима о рачуноводственим и ревизорским стандар-
дима Републике Српске из којих су видљиве финансијске 
позиције Предузећа и које су отворене за преглед од стране 
свих лица која имају правни интерес у пословању Преду-
зећа,

- надзире интерне ревизоре у њиховом раду, задацима 
и извјештајима,

- надзире Управу у примјени препорука које даје реви-
зор у датим роковима,

- прегледа завршни извјештај ревизора.
Управа има обавезу и одговорност да извршава препо-

руке ревизора у датим роковима за извршење.

XIV - ПОСТУПАК НАБАВКИ

Члан 61.
Сви поступци набавке који се обављају у Предузећу 

спроводе се уз строго поштивање одредби закона који ре-
гулишу ову област.

Члан 62.
Управа Предузећа дужна је:
- донијети правилник и упутство о набавци који ће регу-

лисати поступак набавке у складу са важећим прописима,
- надзирати запослене Предузећа у примјени прописа о 

набавци, те одредби упутства и правилника о набавци Пре-
дузећа,

- учествовати у раду Комисије за набавку за све набавке 
прописане одредбама важећих прописа о набавци,

- припремити извјештаје о поступцима набавке на на-
чин како је то прописано,

- подносити извјештај о набавци Одбору за ревизију и 
Надзорном одбору у року од 15 дана од дана закључивања 
уговора о набавци, а на захтјев истих и чешће.

Члан 63.
 У поступку набавке Надзорни одбор има обавезу и од-

говорност како слиједи:
- прегледа упутство и правилник за поступке набавке 

у смислу његове усаглашености са важећим прописима о 
набавци,

- врши надзор над радом Управе и запослених у погле-
ду примјене упутства и правилника о поступку набавке у 
Предузећу,

- прегледава извјештаје о набавци и примјене извјешта-
ја о могућој превари или злоупотреби од стране надлежних 
органа Предузећа.

Члан 64.
У поступку набавке Одбор за ревизију је одговоран 

за мјесечни преглед извјештаја о набавци и писмено изја-
шњавање Надзорног одбора или другог надлежног органа 
Предузећа о било каквом кршењу важећих прописа о на-
бавкама.

Одбор за ревизију не може преносити своје обавезе 
другим органима Предузећа.

Понуђачима у процесу набавке изричито је забрањено 
учешће или коришћење утицаја на Надзорни одбор или 
Управу у вези са поступком набавке.

XV - ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ

Члан 65.
Одредбама овог поглавља Статута уређује се ревизија 

пословања Предузећа.
Спољну ревизију пословања Предузећа врши незави-

сни спољњи ревизор и Главна служба за ревизију јавног 
сектора Републике Српске.

Ревизију унутар Предузећа врше Одбор за ревизију и 
Одјељење за интерну ревизију.

1. Одбор за ревизију

Члан 66.
Одбор за ревизију је орган састављен од 3 (три) члана 

које именује Скупштина акционара на период од 4 (четири) 
године.

Функцију члана Одбора за ревизију обавља и директор 
Одјељења интерне ревизије, без права гласа.

Члан Одбора за ревизију не може бити лице које има 
финансијски и други интерес у Предузећу.

Члан 67.
Надзорни одбор има обавезу и одговорност да на осно-

ву јавног конкурса одабере и предложи Скупштини већи-
ном гласова лица која су најквалификованија за функцију 
члана Одбора за ревизију.

Члан 68.
1) Одбор за ревизију дужан је да:
- именује вањског ревизора,
- именује директора Одјељења за интерну ревизију, на 

основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог 
кандидата, уколико главни ревизор није извршио имено-
вање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима,

- размотри годишњу студију ризика и план ревизије у 
којима су приказане појединости у погледу ризичних по-
дручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да прија-
вљена питања буду без одлагања и на одговарајући начин 
коригована,

- размотри студију ризика из претходне одредбе и план 
ревизије у споразуму са главним ревизором по питању 
обраде, нарочито у случају када је главни ревизор именовао 
директора Одјељења за интерну ревизију Предузећа,

- осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој 
посао у складу са планом ревизије,

- осигура да интерне контроле Предузећа буду адекват-
не и да функционишу како је предвиђено,

- поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјешта-
је о својим састанцима сваког мјесеца,

- консултује се са главним ревизором у погледу неза-
висне ревизорске организације или струковне стручне гру-
пе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање 
Одјељења за интерну ревизију сваке двије до три године,

- осигура да Одјељење за интерну ревизију обавља 
своје обавезе у складу са међународним ревизијским стан-
дардима,

- разматра извјештаје Одјељења интерне ревизије и даје 
препоруке по извјештајима о ревизији,

- извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука 
по извјештајима о ревизији,

- извјештава Скупштину Предузећа о рачуноводству, 
извјештајима и финансијском пословању Предузећа и ње-
гових повезаних предузећа,

- изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити 
коју усваја Скупштина и

- извјештава о усклађености пословања Предузећа са 
законским и другим регулаторним захтјевима.

2) Одбор за ревизију подноси извјештај на свакој годишњој 
скупштини, а на ванредној скупштини када сматра да је извје-
штавање потребно или када то затражи Надзорни одбор.

3) Одбор за ревизију доставља посебан извјештај Скуп-
штини о уговорима закљученим између Предузећа и пове-
заних лица у смислу овог статута и закона.

Члан 69.
Надзорни одбор има обавезу и одговорност да у примје-

ни препорука датих од стране Одбора за ревизију и вањског 
ревизора врши надзор над Управом.
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Управа је дужна и одговорна за реализацију препорука 
Одбора за ревизију у роковима које у погледу реализације 
препоручи Одбор за ревизију. Управа може пренијети ову 
дужност, али је и даље одговорна за њену реализацију.

Одбор за ревизију одговара директно Скупштини Пре-
дузећа.

Чланови Одбора за ревизију остварују право на накна-
ду у складу са одлуком Скупштине акционара.

2. Одјељење интерне ревизије

Члан 70.
Одјељење интерне ревизије успоставља директор 

Одјељења, тако што:
- организује одјељење одговарајућег обима потребно за 

адекватно обављање дужности утврђених овим статутом,
- врши избор и руковођење лицима запосленим у 

Одјељењу.
Запослени радници Одјељења, изузев директора, у рад-

ном су односу у Предузећу. Директор Одјељења остварује 
накнаду у складу са тарифом коју утврди главни ревизор 
или надлежно министарство.

Члан 71.
Директора Одјељења интерне ревизије именује главни 

ревизор јавног сектора Републике Српске, на начин пропи-
сан законом.

У случају да главни ревизор не користи своје право из 
претходног става, директора Одјељења именује Одбор за 
ревизију, на основу јавног конкурса за избор најбољег ква-
лификованог кандидата, под надзором главног ревизора, у 
складу са законом, по поступку који важи за избор Управе.

Члан 72.
Одјељење интерне ревизије има дужност и одговорност да:
- подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика 

и план ревизије у којима је садржан детаљан приказ ризич-
них подручја и ревизија која ће бити извршена,

- подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним 
ревизијама и препоруке путем директора Одјељења интер-
не ревизије,

- обавља своје дужности у складу са стандардима међу-
народне ревизије.

Одјељење интерне ревизије ову дужност не може пре-
носити.

Члан 73.
Управа је дужна и одговорна да:
- обезбиједи адекватан простор с циљем да се омогући 

оперативност Одјељења интерне ревизије и да му се омо-
гући да неометано обавља свој посао,

- обезбиједи да, без изузетка, Одјељење интерне реви-
зије има потпуни и цјеловити увид у сву евиденцију Пре-
дузећа.

Органи Предузећа дужни су сарађивати са члановима 
Одбора за ревизију те учинити доступним све исправе и 
финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев Одбора и 
Одјељења интерне ревизије.

XVI - ЗАБРАЊЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ
1. Недопуштене активности

Члан 74.
Предузећу није допуштено:
- давање кредита или позајмица запосленим у Преду-

зећу или другим лицима или пружање гаранција или оси-
гурања за кредит,

- давање путем донација у супротности са одредбама 
важећих прописа у јавном власништву или под јавном кон-
тролом Републике Српске,

- исплате плата, доприноса и накнада супротно одред-
бама прописа о раду, пензијском и инвалидском осигурању 

и здравственом осигурању или лицима на било каквој ли-
сти чекања,

- учешће у поступку набавке у својству понуђача било 
којег лица које је припремило позив на тендер или сваког 
повезаног лица или лица у вези са повезаним лицима,

- вршење измјена или допуна у било којем од већ закљу-
чених уговора о набавци, осим ако су те измјене, односно 
допуне извршене у складу са законом,

- прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натури 
или готовинском еквиваленту,

- инвестиције из краткорочних извора средстава Преду-
зећа, осим када се ради о одобреним инвестицијама,

- закључивање уговора о располагању са кумулативном 
вриједношћу већом од 10.000 КМ без потписа два директора.

2. Ограничене активности

Члан 75.
Предузеће може предузимати сљедеће активности 

искључиво уз писмено овлашћење већине чланова Надзор-
ног одбора:

- измирење дуга према повјериоцу Предузећа плаћањем 
трећем лицу (уговор о цесији),

- пребијање дугова према некој страни са дуговима те 
исте стране која је из тог разлога истовремено и повјерилац 
и дужник Предузећа (уговори о простој компензацији),

- учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова 
између више страна (мултилатерална компензација),

- измирење дуга према Предузећу у случају да дужник 
плаћа повјериоцу Предузећа,

- отпис дуговања.

XVII - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 76.

Предузеће је у обављању своје дјелатности и послова 
дужно предузимати све мјере заштите и унапређења радне 
и животне средине, у складу са важећим прописима.

Предузеће је дужно да се придржава мјера заштите и 
унапређења животне средине и да у складу с тим мјерама 
донесе правилник о мјерама заштите радне и животне сре-
дине у условима еколошког окружења у којем послује.

XVIII - ДРУГИ ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 77.

Другим општим актима уређују се унутрашња органи-
зација и систематизација послова и радних задатака, права, 
обавезе и одговорности запослених, те остала питања од 
значаја за рад Предузећа која нису уређена овим статутом.

XIX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 78.

Овај статут има значај и садржину оснивачког акта.
Измјене и допуне овог статута врше се на начин пре-

двиђен за доношење истог.

Члан 79.
На сва питања која нису регулисана овим статутом 

сходно се примјењују одредбе Закона о јавним предузећи-
ма, Закона о привредним друштвима и други законски и 
подзаконски акти.

Члан 80.
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Ста-

тут - Пречишћени текст - Лутрије Републике Српске а.д. 
Бања Лука, број: 331-СА, од 18.1.2017. године.

Члан 81.
Овај статут ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 1492-СА/21
29. марта 2021. године Предсједавајући Скупштине,
Бања Лука Жарко Кукић, с.р.
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Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине

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

СПИСАК
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА СУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У периоду од 1. октобра до 31. децембра 2020. године издате су дозволе за упис у Регистар сљедећих лијекова:

Ред-
ни 
бр.

Назив 
лијека Произвођач ИНН Облик Јачина Паковање Начин изда-

вања
Број до-
зволе

Датум 
рје-
шења

Важи 
до

1 PRONERV G.L. PHARMA 
GmbH, Austrija

cijanoko-
balamin, 
piridok-
sin, tiamin

fi lm 
tableta

100 mg/1 
m tableta  
+ 200 
mg/1 
tableta + 
0,2 mg/1 
tableta

20 fi lm tableta (2 
AI/AI blistera po 10 
fi lm tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

 04-07.3-1-
3080/20 

28.10.
2020.

27.10.
2025.

2 PRONERV G.L. PHARMA 
GmbH, Austrija

cijanoko-
balamin, 
piridok-
sin, tiamin

fi lm 
tableta

100 mg/1 
tableta + 
200 mg/1 
tableta + 
0,2 mg/1 
tableta

100 fi lm tableta (10 
AI/AI blistera po 10 
fi lm tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

 04-07.3-1-
3081/20 

28.10.
2020.

27.10.
2025.

3 DYNOP

NATURA 
PHARM d.o.o. 
Široki Brijeg, 
Bosna i Herce-
govina

doksazo-
sin tableta 2 mg/1 

tableta

20 tableta (2 PVC/
PVDC/Al blistera 
sa po 10 tableta), u 
kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

 04-07.3-1-
9826/19 

2.10.
2020.

1.10.
2025.

4 DYNOP

NATURA 
PHARM d.o.o. 
Široki Brijeg, 
Bosna i Herce-
govina

doksazo-
sin tableta 4 mg/1 

tableta

20 tableta (2 PVC/
PVDC/Al blistera 
sa po 10 tableta), u 
kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

 04-07.3-1-
9827/19 

2.10.
2020.

1.10.
2025.

5 VALTRI-
COM

KRKA, tovarna 
zdravil d.d. Slo-
venija

amlo-
dipin, 
hidrohlo-
rotiazid, 
valsartan

fi lmom 
oblo-
žena 
tableta

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

30 fi lmom obloženih 
tableta (3 OPA/Al/
PVC//Al blistera 
sa po 10 tableta), u 
kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
6731/19

15.10.
2020.

14.10.
2025.

6 VALTRI-
COM

KRKA, tovarna 
zdravil d.d. Slo-
venija

amlo-
dipin, 
hidrohlo-
rotiazid, 
valsartan

fi lmom 
oblo-
žena 
tableta

10 mg/1 
tableta + 
160 mg/1 
tableta + 
25 mg/1 
tableta

30 fi lmom obloženih 
tableta (3 OPA/Al/
PVC//Al blistera 
sa po 10 tableta), u 
kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
6732/19

15.10.
2020.

14.10.
2025.

7 VALTRI-
COM

KRKA, tovarna 
zdravil d.d. Slo-
venija

amlo-
dipin, 
hidrohlo-
rotiazid, 
valsartan

fi lmom 
oblo-
žena 
tableta

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

30 fi lmom obloženih 
tableta (3 OPA/Al/
PVC//Al blistera 
sa po 10 tableta), u 
kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
6733/19

15.10.
2020.

14.10.
2025.

8 VALTRI-
COM

KRKA, tovarna 
zdravil d.d. Slo-
venija

amlo-
dipin, 
hidrohlo-
rotiazid, 
valsartan

fi lmom 
oblo-
žena 
tableta

5 mg/1 
tableta + 
160 mg/1 
tableta + 
25 mg/1 
tableta

30 fi lmom obloženih 
tableta (3 OPA/Al/
PVC//Al blistera 
sa po 10 tableta), u 
kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
6734/19

15.10.
2020.

14.10.
2025.

9 CEBOPIM

SCIENTIFIC 
INDUSTRI-
AL CENTRE 
BORSHCHA-
HIVSKIY CHE-
MICAL PHAR-
MACEUTICAL 
PLANT PUBLIC 
JOINT-STOCK 
COMPANY, 
Ukrajina 

cefepim

prašak 
za ra-
stvor za 
injek-
ciju

1 g/1 
bočica

1 staklena bočica sa 
praškom za rastvor 
za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
7252/19

19.10.
2020.

18.10.
2025.

10 MEROBO-
CID

SCIENTIFIC 
INDUSTRI-
AL CENTRE 
BORSHCHA-
HIVSKIY CHE-
MICAL PHAR-
MACEUTICAL 
PLANT PUBLIC 
JOINT-STOCK 
COMPANY, 
Ukrajina 

merope-
nem

prašak 
za ra-
stvor za 
injek-
ciju

500 mg/1 
bočica

1 bočica sa praškom 
za rastvor za injekci-
ju, u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

 04-07.3-1-
6400/20 

15.10.
2020.

14.10.
2025.
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11 STINDAB
LEK farmacev-
tska družba d.d. 
Slovenija

bendamu-
stin

prašak 
za kon-
centrat 
za ra-
stvor za 
infuziju

25 mg/1 
kapsula

5 smeđih staklenih 
bočica od 25 ml, u 
kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
6815/19

14.10.
2020..

13.10.
2025.

12 STINDAB
LEK farmacev-
tska družba d.d. 
Slovenija

bendamu-
stin

prašak 
za kon-
centrat 
za ra-
stvor za 
infuziju

100 mg/1 
bočica

5 smeđih staklenih 
bočica od 50 ml, u 
kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
6816/19 

14.10.
2020.

13.10.
2025.

13 HULIO
BGP PRO-
DUCTS OPERA-
TIONS GmbH, 
Švajcarska

adalimu-
mab

otopi-
na za 
injek-
ciju

40 mg/0.8 
ml

1 napunjeni pen sa 2 
jastučića natopljena 
alkoholom, u kutiji

ZU/Rp – 
Lijek se 
upotrebljava 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa; izuzet-
no se izdaje uz 
recept za po-
trebe nastavka 
bolničkog 
liječenja

04-07.3-1-
12439/19

29.10.
2020.

28.10.
2025.

14

HULIO, 
otopina za 
injekciju 
u napunje-
nom penu, 
40 mg / 0,8 
mg

BGP PRO-
DUCTS OPERA-
TIONS GmbH, 
Švajcarska

adalimu-
mab

otopi-
na za 
injek-
ciju u 
napu-
njenoj 
brizga-
lici

40 mg/0.8 
ml

2 napunjena pena 
sa 2 jastučića nato-
pljena alkoholom, 
u kutiji

ZU/Rp – 
Lijek se 
upotrebljava 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa; izuzet-
no se izdaje uz 
recept za po-
trebe nastavka 
bolničkog 
liječenja

 04-07.3-1-
12440/19 

29.10.
2020.

28.10.
2025.

15

HULIO, 
otopina za 
injekciju u 
napunjenoj 
šprici, 40 
mg / 0,8 ml

BGP PRO-
DUCTS OPERA-
TIONS GmbH, 
Švajcarska

adalimu-
mab

otopi-
na za 
injek-
ciju u 
napu-
njenoj 
brizga-
lici

40 mg/0.8 
ml

1 napunjena šprica 
sa 2 jastučića nato-
pljena alkoholom, 
u kutiji

ZU/Rp – 
Lijek se 
upotrebljava 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa; izuzet-
no se izdaje uz 
recept za po-
trebe nastavka 
bolničkog 
liječenja

 04-07.3-1-
12441/19 

29.10.
2020.

28.10.
2025.

16

HULIO, 
otopina za 
injekciju u 
napunjenoj 
šprici, 40 
mg / 0,8 ml

BGP PRO-
DUCTS OPERA-
TIONS GmbH, 
Švajcarska

adalimu-
mab

otopi-
na za 
injek-
ciju u 
napu-
njenoj 
šprici 

40 mg/0.8 
ml

2 napunjene šprice 
sa 2 jastučića nato-
pljena alkoholom, 
u kutiji

ZU/Rp – 
Lijek se 
upotrebljava 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa; izuzet-
no se izdaje uz 
recept za po-
trebe nastavka 
bolničkog 
liječenja

 04-07.3-1-
12442/19 

29.10.
2020.

28.10.
2025.

17
DOPA-
MINE 
S.A.L.F.

S.A.L.F.-S.P.A. 
LABORATORIO 
FARMACOLO-
GICO, Italija

dopamin

koncen-
trat za 
rastvor 
za infu-
ziju

200 mg/5 
ml

5 ampula sa po 5 
ml koncentrata za 
rastvor za infuziju, 
u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
7638/20

25.11.
2020.

24.11.
2025.

18
AMIKA-
CIN An-
farm

ANFARM 
HELLAS 
AP, Nikolaou 
Pharmaceutical 
Industry Societe 
Anonyme, Grčka

amikacin
rastvor 
za 
injek-
ciju

500 mg/2 
ml

1 staklena bočica 
sa 2 ml rastvora za 
injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

 04-07.3-1-
6401/20 

4.11.
2020.

3.11.
2025.
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19 ARISTIN-
C

ANFARM 
HELLAS 
AP, Nikolaou 
Pharmaceutical 
Industry Societe 
Anonyme, Grčka

ciprofl ok-
sacin

rastvor 
za infu-
ziju

400 
mg/200 
ml

1 staklena boca sa 
200 ml rastvora za 
infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
7663/20

4.11.
2020.

3.11.
2025.

20 ARISTIN-
C

ANFARM 
HELLAS 
AP, Nikolaou 
Pharmaceutical 
Industry Societe 
Anonyme, Grčka

ciprofl ok-
sacin

rastvor 
za infu-
ziju

200 
mg/100 
ml

1 staklena boca sa 
100 ml rastvora za 
infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
7664/20

4.11.
2020.

3.11.
2025.

21 SUNITI-
NIB LEK

LEK farmacev-
tska družba d.d. 
Slovenija

sunitinib kapsula, 
tvrda

12,5 mg/1 
kapsula

4 aluminijum-OPA 
/ Alu / PVC blistera 
sa po 7 kapsula, u 
kartonskoj kutiji

ZU/Rp – 
Lijek se 
upotrebljava 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa; izuzet-
no se izdaje uz 
recept za po-
trebe nastavka 
bolničkog 
liječenja

04-07.3-1-
6944/19 

26.11.
2020.

25.11.
2025.

22 SUNITI-
NIB LEK

LEK farmacev-
tska družba d.d. 
Slovenija

sunitinib kapsula, 
tvrda

25 mg/1 
kapsula

4 aluminijum-OPA/
Alu/PVC blistera sa 
po 7 kapsula, u kar-
tonskoj kutiji

ZU/Rp – 
Lijek se 
upotrebljava 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa; izuzet-
no se izdaje uz 
recept za po-
trebe nastavka 
bolničkog 
liječenja

04-07.3-1-
6945/19 

26.11.
2020.

25.11.
2025.

23 SUNITI-
NIB LEK

LEK farmacev-
tska družba d.d. 
Slovenija

sunitinib kapsula, 
tvrda

37,5 mg/1 
kapsula

4 aluminijum-OPA/
Alu/PVC blistera sa 
po 7 kapsula, tvrdih

ZU/Rp – 
Lijek se 
upotrebljava 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa; izuzet-
no se izdaje uz 
recept za po-
trebe nastavka 
bolničkog 
liječenja

04-07.3-1-
6946/19 

26.11.
2020.

25.11.
2025.

24 SUNITI-
NIB LEK

LEK farmacev-
tska družba d.d. 
Slovenija

sunitinib kapsula, 
tvrda

50 mg/1 
kapsula

4 aluminijum - OPA/
Alu/PVC blistera sa 
po 7 kapsula, u kar-
tonskoj kutiji

ZU/Rp – 
Lijek se 
upotrebljava 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa; izuzet-
no se izdaje uz 
recept za po-
trebe nastavka 
bolničkog 
liječenja

 04-07.3-1-
6947/19 

26.11.
2020.

25.11.
2025.

25 XELJANZ
PFIZER 
LUXEMBOURG 
SARL, Luksem-
burg

tofacitinib
fi lmom 
oblo-
žena 
tableta

10 mg/1 
tableta

56 fi lmom obloženih 
tableta (4 Al blistera 
s Al/PVC podlogom 
sa po 14 tableta), u 
kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
5207/19

5.11.
2020.

4.11.
2025.

26 Notmal HEMOFARM 
AD Vršac, Srbija 

levetirace-
tam

oralni 
rastvor

100 mg/1 
ml

1 staklena bočica 
sa 300 ml oralnog 
rastvora, u kutiji 

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
3504/19

18.11.
2020.

17.11.
2025.

27 BRONTIO
DEVA HOL-
DING A.S, 
Turska 

tiotropi-
jum-bro-
mid

prašak 
za inha-
laciju, 
tvrda 
kapsula

22 μg/1 
kapsula

30 kapsula (3 PVC/
PVDC - Alu blistera 
sa po 10 kapsula) u 
aluminijskoj vrećici 
i jednodozni uređaj 
za inhaliranje suhog 
praška, u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
7682/19

4.11.
2020.

3.11.
2025.
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28
AMINO-
FILIN 
UNION 

UNION-MEDIC 
DOO NOVI 
SAD, Srbija 

aminofi lin

tableta 
sa 
produ-
ženim 
osloba-
đanjem

350 mg/1 
tableta

30 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(3 PVC/Al blistera 
sa po 10 tableta), u 
kutiji 

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

 04-07.3-1-
5827/17 

25.11.
2020.

24.11.
2025.

29 DORTI-
MOL

DEVA HOL-
DING A.S, 
Turska 

dorzo-
lamid, 
timolol

kapi za 
oko, 
otopina 

20 mg/1 
ml + 5 
mg/1 ml

1 polietilenska boči-
ca od 5 ml sa kapa-
ljkom, u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
7681/19

4.11.
2020.

4.11.
2025.

30
ACE-
NOKU-
MAROL 
UNION

UNION-MEDIC 
DOO NOVI 
SAD, Srbija 

acenoku-
marol tableta 4 mg/1 

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

 04-07.3-1-
2792/18

21.12.
2020.

20.12.
2025.

31 JIVI 1000 
IU

BAYER AK-
TIENGESE-
LLSCHAFT, 
Njemačka

damokto-
kog alfa 
pegol

prašak i 
otapalo 
za oto-
pinu za 
injek-
ciju

1000 
i.j./2.5 ml

1 bočica s praškom, 
1 napunjena šprica 
s 2,5 ml vode za 
injekcije, 1 nastavak 
za bočicu i 1 pribor 
za venepunkciju, u 
kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
5180/20

15.12.
2020.

14.12.
2025.

32 JIVI 2000 
IU

BAYER AK-
TIENGESE-
LLSCHAFT, 
Njemačka

damokto-
kog alfa 
pegol

prašak i 
otapalo 
za oto-
pinu za 
injek-
ciju

2000 
i.j./2.5 ml

1 bočica s praškom, 
1 napunjena šprica 
s 2,5 ml vode za 
injekcije, 1 nastavak 
za bočicu i 1 pribor 
za venepunkciju, u 
kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
5181/20

15.12.
2020.

14.12.
2025.

33 JIVI 3000 
IU

BAYER AK-
TIENGESE-
LLSCHAFT, 
Njemačka

damokto-
kog alfa 
pegol

prašak i 
otapalo 
za oto-
pinu za 
injek-
ciju

3000 
i.j./2.5 ml

1 bočica s praškom, 
1 napunjena šprica 
s 2,5 ml vode za 
injekcije, 1 nastavak 
za bočicu i 1 pribor 
za venepunkciju; u 
kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
5182/20

15.12.
2020.

14.12.
2025.

34 VAZOTAL 
DUO

HEMOFARM 
proizvodnja 
farmaceutskih 
proizvoda d.o.o. 
Banja Luka, 
Bosna i Herce-
govina

amlodi-
pin, perin-
dopril

tableta
4 mg/1 
tableta + 
5 mg/1 
tableta

30 tableta (3 Al-Al 
blistera sa po 10 
tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
9562/19

14.12.
2020.

13.12.
2025.

35 VAZOTAL 
DUO

HEMOFARM 
proizvodnja 
farmaceutskih 
proizvoda d.o.o. 
Banja Luka, 
Bosna i Herce-
govina

amlodi-
pin, perin-
dopril

tableta
4 mg/1 
tableta + 
10 mg/1 
tableta

30 tableta (3 Al-Al 
blistera sa po 10 
tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
9563/19

14.12.
2020.

13.12.
2025.

36 VAZOTAL 
DUO

HEMOFARM 
proizvodnja 
farmaceutskih 
proizvoda d.o.o. 
Banja Luka, 
Bosna i Herce-
govina

amlodi-
pin, perin-
dopril

tableta
8 mg/1 
tableta + 
5 mg/1 
tableta

3 blistera sa po 10 
tableta,u kartonskoj 
kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
9564/19

14.12.
2020.

13.12.
2025.

37 VAZOTAL 
DUO

HEMOFARM 
proizvodnja 
farmaceutskih 
proizvoda d.o.o. 
Banja Luka, 
Bosna i Herce-
govina

amlodi-
pin, perin-
dopril

tableta
8 mg/1 
tableta + 
10 mg/1 
tableta

30 tableta (3 Al-Al 
blistera sa po 10 
tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
9565/19

14.12.
2020.

13.12.
2025.

38 DEVAPEN
DEVA HOL-
DING A.S. 
Turska 

benzilpe-
nicilin-
kalijum, 
benzilpe-
nicilin-
prokain

prašak i 
rastva-
rač za 
rastvor 
za 
injek-
ciju

200000 
i.j./1 
bočica + 
600000 
i.j./1 bo-
čica

1 staklena bočica 
praška i 1 ampula 
(2 ml) rastvarača, u 
kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
8284/19

1.12.
2020.

30.11.
2025.

39

 PIPERA-
CILLIN/
TAZO-
BACTAM 
Kabi 4 
g/0,5 g 

FRESENIUS 
KABI Austria 
GmbH, Austrija

piperaci-
lin, tazo-
baktam

prašak 
za ra-
stvor za 
infuziju

4 g/1 
bočica + 
0,5 g/1 
bočica

Staklena bočica, 
pakovanje od 10 
staklenih bočica 
zapremine 50 ml sa 
praškom za rastvor 
za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
3205/20

10.12.
2020.

9.12.
2025.
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40
AMPHO-
TERICIN 
B Bharat

BHARAT SE-
RUMS AND 
VACCINES 
LTD, Indija 

amfoteri-
cin B

prašak 
za ra-
stvor za 
infuziju

50 mg/1 
bočica

1 staklena bočica od 
20 ml sa praškom i 
sterilnim fi lterom za 
špricu od 5 mikrona, 
u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
5441/18

10.12.
2020.

9.12.
2025.

41 HERZU-
MA

CELLTRION 
Inc, Južna Koreja

trastuzu-
mab

prašak 
za kon-
centrat 
za ra-
stvor za 
infuziju

420 mg/1 
bočica

1 bočica sa praškom 
za koncentrat za 
rastvor za infuziju, 
u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
7577/19

25.12.
2020.

24.12.
2025.

42 HERZU-
MA

CELLTRION 
Inc, Južna Koreja

trastuzu-
mab

prašak 
za kon-
centrat 
za ra-
stvor za 
infuziju

150 mg/1 
bočica

1 bočica sa praškom 
za koncentrat za 
rastvor za infuziju, 
u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
7578/19

25.12.
2020.

24.12.
2025.

43 TECEN-
TRIQ

F. HOFFMANN 
- LA ROCHE 
LTD, Švajcarska

atezolizu-
mab

Kon-
centrat 
za oto-
pinu za 
infuziju

60 mg/1 
ml

1 staklena bočica sa 
14 ml koncentrata za 
otopinu za infuziju, 
u kutiji

ZU – Lijek se 
primjenjuje 
u zdravstve-
noj ustanovi 
sekundarnog 
ili tercijarnog 
nivoa

04-07.3-1-
9357/19 

15.12.
2020.

14.12.
2025.

44 SERTO-
FEN

WORLD 
MEDICINE 
ILAC SAN. VE 
TIC.A.Ṣ, Turska 

deksketo-
profen

fi lmom 
oblo-
žena 
tableta

36,91 
mg/1 
tableta

20 fi lmom obloženih 
tableta (2 Alu-PVC/ 
PVDC blistera po 10 
tableta),u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
7295/19

17.12.
2020.

16.12.
2025.

45 SERTO-
FEN

WORLD 
MEDICINE 
ILAC SAN. VE 
TIC.A.Ṣ, Turska 

deksketo-
profen

fi lmom 
oblo-
žena 
tableta

36,91 
mg/1 
tableta

10 fi lmom obloženih 
tableta Alu-PVC/ 
PVDC blister, u 
kutiji

BRp - Lijek 
se izdaje bez 
ljekarskog 
recepta

04-07.3-1-
7296/19

17.12.
2020.

16.12.
2025.

46
TIYOZID, 
tableta, 8 
mg

NOBEL ILAC 
SANAYII VE 
TICARET A.S, 
Turska 

tiokolhi-
kozid tableta 8 mg/1 

tableta

10 tableta (1 PVC/
PE/PVDC-Al blister 
sa 10 tableta), u 
kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
4827/19

18.12.
2020.

17.12.
2025.

47 PALEXIA 
SR

GRUNENTHAL 
GmbH, Nje-
mačka

tapentadol

tableta s 
produ-
ženim 
osloba-
đanjem

100 mg/1 
tableta

30 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(3 PVC/PVDC-alu-
minijum/PET/papir 
blistera sa po 10 
tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
11541/19

21.12.
2020.

20.12.
2025.

48 PALEXIA 
SR

GRUNENTHAL 
GmbH, Nje-
mačka

tapentadol

tableta 
sa 
produ-
ženim 
osloba-
đanjem

50 mg/1 
tableta

30 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(3 PVC/PVDC-alu-
minijum/PET/papir 
blistera sa po 10 
tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
11540/19

21.12.
2020.

20.12.
2025.

49 PALEXIA 
SR

GRUNENTHAL 
GmbH, Nje-
mačka

tapentadol

tableta 
sa 
produ-
ženim 
osloba-
đanjem

150 mg/1 
tableta

30 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(3 PVC/PVDC-alu-
minijum/PET/papir 
blistera sa po 10 
tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
11542/19

21.12.
2020.

20.12.
2025.

50 PALEXIA 
SR

GRUNENTHAL 
GmbH, Nje-
mačka

tapentadol

tableta 
sa 
produ-
ženim 
osloba-
đanjem

200 mg/1 
tableta

30 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(3 PVC/PVDC-alu-
minijum/PET/papir 
blistera sa po 10 
tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
11543/19

21.12.
2020.

20.12.
2025.

51 PALEXIA 
SR

GRUNENTHAL 
GmbH, Nje-
mačka

tapentadol

tableta 
sa 
produ-
ženim 
osloba-
đanjem

250 mg/1 
tableta

30 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(3 PVC/PVDC-alu-
minijum/PET/papir 
blistera sa po 10 
tableta), u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
11544/19

21.12.
2020.

20.12.
2025.

52 PALEXIA
GRUNENTHAL 
GmbH, Nje-
mačka

tapentadol oralni 
rastvor

20 mg/1 
ml

100 ml oralnog 
rastvora u HDPE 
bočici, pipeta za 
doziranje od 5 ml i 
nastavak spojen na 
pipetu za doziranje; 
u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
12190/19

18.12.
2020.

17.12.
2025.
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53 PALEXIA
GRUNENTHAL 
GmbH, Nje-
mačka

tapentadol oralni 
rastvor

20 mg/1 
ml

200 ml oralnog 
rastvora u HDPE 
bočici, pipeta za 
doziranje od 5 ml i 
nastavak spojen na 
pipetu za doziranje; 
u kutiji

Rp - Lijek se 
izdaje uz lje-
karski recept

04-07.3-1-
12191/19

18.12.
2020.

17.12.
2025.

Укупан број лијекова којима је издата дозвола за стављање лијекова у промет у Босни и Херцеговини од 1. октобра до 31. децембра 
2020. године јесте 53.

Број: 10-02.3-1617/21
15. марта 2021. године  Директор,
Бања Лука Др Александар Золак, с.р.

На основу члана 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, брoj 58/08), Аген-
ција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине  о б ј а в љ у ј е

СПИСАК
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ УКИНУТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У периоду од 1. октобра дo 31. децембра 2020. године укинуте су дозволе за стављање лијекова у промет за сљедеће лијекове:

Ред-
ни 
бр.

Заштићени назив 
лијека

Произвођач 
(администра-
тивно сје-
диште)

ИНН Облик 
лијека Доза Садржај оригинал-

ног паковања

Датум 
издава-
ња рје-
шења 
о уки-
дању 
дозволе

Број рје-
шења о 
укидању 
дозволе за 
стављање 
лијека у 
промет на 
тржиште 
БиХ

1
KETONAL retard, 
tableta sa produženim 
oslobađanjem, 150 mg/1 
tableta

LEK farmacevt-
ska družba d.d. ketoprofen

tableta s 
produže-
nim oslo-
bađanjem

150 mg/1 tableta
staklena bočica sa 
20 tableta sa pro-
duženim oslobađa-
njem, u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
3997-1/16

2
VALDOXAN, fi lmom 
obložena tableta, 25 
mg/1 Tablet

LES LABO-
RATOIRES 
SERVIER

agomelatin
fi lmom 
obložena 
tableta

25 mg/1 tableta
28 fi lmom obloženih 
tableta (2 PVC/Al 
blistera po 14 table-
ta) u kutiji

18.12.
2020.

04-07.3-2-
9848-1/17

3
VALSACOMBI, fi lmom 
obložena tableta, 80 
mg/1 Tablet + 12.5 mg/1 
Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

hidrohlo-
rotiazid, 
valsartan

fi lmom 
obložena 
tableta

80 mg/1 tableta + 
12.5 mg/1 tableta

28 fi lmom obloženih 
tableta (2 PVC/PE/
PVDC//A blistera po 
14 tableta), u kutiji

16.11.
2020.

04-07.3-2-
11081-1/19

4
VALSACOMBI, fi lmom 
obložena tableta, 160 
mg/1 Tablet + 12.5 mg/1 
Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

hidrohlo-
rotiazid, 
valsartan

fi lmom 
obložena 
tableta

160 mg/1 tableta + 
12.5 mg/1 tableta

28 fi lmom obloženih 
tableta (2 PVC/PE/
PVDC//AL blistera 
po 14 tableta), u 
kutiji

16.11.
2020.

04-07.3-2-
11083-1/19

5
VALSACOMBI, fi lmom 
obložena tableta, 160 
mg/1 Tablet  + 25 mg/1 
Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

hidrohlo-
rotiazid, 
valsartan

fi lmom 
obložena 
tableta

160 mg/1 tableta + 
25 mg/1 tableta

28 fi lmom obloženih 
tableta (2 PVC/PE/
PVDC//Al blistera 
po 14 tableta), u 
kutiji

16.11.
2020.

04-07.3-2-
11085-1/20

6 AMPRIL, tableta, 2,5 
mg/1 Tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. ramipril tableta 2.5 mg/1 tableta

28 tableta (4 Al/
OPA/Al/PVC bli-
stera sa 7 tableta), 
u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
1762-1/17

7 AMPRIL, tableta, 5 
mg/1 Tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. ramipril tableta 5 mg/1 tableta

28 tableta (4 Al/
OPA/Al/PVC bli-
stera po 7 tableta), 
u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
1764-1/17

8 AMPRIL, tableta, 10 
mg/1 Tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. ramipril tableta 10 mg/1 tableta

28 tableta (4 Al/
OPA/Al/PVC bli-
stera po 7 tableta), 
u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
1765-1/17

9
VASILIP, fi lmom oblo-
žena tableta, 10 mg/1 
tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. simvastatin

fi lmom 
obložena 
tableta

10 mg/1 tableta

20 fi lmom obloženih 
tableta (2 PVC/PE/
PVDC//Al - blistera 
po 10 tableta) u 
kutiji

16.11.
2020.

04-07.3-2-
7517-1/17

10
AMPRIL HD, tableta, 5 
mg/1 Tableta  + 25 mg/1 
Tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

hidrohlo-
rotiazid, 
ramipril

tableta 5 mg/1 tableta + 25 
mg/1 tableta

28 tableta (4 PVC/
PE/PVDC/AI bli-
stera po 7 tableta) 
u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
4929-1/17

11
VASILIP, fi lmom oblo-
žena tableta, 20 mg/1 
tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. simvastatin

fi lmom 
obložena 
tableta

-
20 fi lmom obloženih 
tableta (2 PVC/PE/
PVDC-Al blistera po 
10 tableta) u kutiji

16.11.
2020.

04-07.3-2-
7519-1/17
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12
AMPRIL HL, tableta, 
2,5 mg/1 Tableta  + 12,5 
mg/1 Tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

hidrohlo-
rotiazid, 
ramipril

tableta 2.5 mg/1 tableta + 
12.5 mg/1 tableta

28 tableta (4 PVC/
PE/PVDC/AI blister 
po 7 tableta) u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
4928-1/17

13 ALENDOR 70, tableta, 
70 mg/1 Tablet

PLIVA HRVAT-
SKA d.o.o.

alendron-
ska kise-
lina

tableta 70 mg/1 tableta
4 tablete (1 PVC/PE/
PVDC/AI - blister), 
u kutiji

10.12.
2020.

04-07.3-2-
7671-1/17

14
ROLPRYNA SR, tableta 
sa produženim oslobađa-
njem, 2 mg/1 tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. ropinirol

tableta sa 
produže-
nim oslo-
bađanjem

2 mg/1 tableta

21 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(3 OPA/Al/PVC//
Al - blistera po 7 
tableta), u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
792-1/17

15
ROLPRYNA SR, tableta 
sa produženim oslobađa-
njem, 4 mg/1 tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. ropinirol

tableta sa 
produže-
nim oslo-
bađanjem

4 mg/1 tableta

21 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(3 OPA/Al/PVC//
Al - blistera po 7 
tableta), u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
807-1/17

16
ROLPRYNA SR, tableta 
sa produženim oslo-
bađnje, 8 mg/1 tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. ropinirol

tableta sa 
produže-
nim oslo-
bađanjem

8 mg/1 tableta

21 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(3 OPA/Al/PVC//
Al - blistera po 7 
tableta), u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
810-1/17

17
ALVENTA, kapsula s 
prilagođenim oslobađa-
njem, tvrda, 37,5 mg/1 
kapsula

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. venlafaksin

kapsula 
s prila-
gođenim 
osloba-
đanjem, 
tvrda

37,5 mg/1 kapsula

98 kapsula s prila-
gođenim oslobađa-
njem, tvrdih (7 PVC/
PVDC/AI - blistera 
po 14 kapsula) u 
kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
9095-1/17

18
ALVENTA, kapsula s 
prilagođenim osloba-
đanjem, tvrda, 75 mg/1 
kapsula

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. venlafaksin

kapsula 
s prila-
gođenim 
osloba-
đanjem, 
tvrda

75 mg/1 kapsula

98 kapsula s prila-
gođenim oslobađa-
njem, tvrdih (7 PVC/
PVDC/AI - blistera 
po 14 kapsula) u 
kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
9096-1/17

19 RANITAL, rastvor za 
injekciju, 50 mg/2 ml

LEK farmacevt-
ska družba d.d. ranitidin rastvor za 

injekciju 50 mg/2 ml
5 ampula po 2 ml 
rastvora za injekciju 
u kutiji

18.12.
2020.

04-07.3-2-
8546-1/17

20
NILAR, gastrorezisten-
tna tableta, 20 mg/1 
Tablet

LEK farmacevt-
ska družba d.d.

esomepra-
zol

gastrore-
zistentna 
tableta

20 mg/1 tableta
14 gastrorezistent-
nih tableta (2 Al/Al 
blistera po 7 tableta), 
u kutiji

22.10.
2020.

04-07.3-2-
7250-1/15

21
NILAR, gastrorezisten-
tna tableta, 20 mg/1 
Tablet

LEK farmacevt-
ska družba d.d.

esomepra-
zol

gastrore-
zistentna 
tableta

20 mg/1 tableta
28 gastrorezistentnih 
tableta (4 OPA/Al/
PVC/Al blistera po 7 
tableta), u kutiji

22.10.
2020.

04-07.3-2-
7251-1/15

22
NILAR, gastrorezisten-
tna tableta, 40 mg/1 
Tablet

LEK farmacevt-
ska družba d.d.

esomepra-
zol

gastrore-
zistentna 
tableta

40 mg/1 tableta
28 gastrorezistentnih 
tableta (4 OPA/Al/
PVC/Al blistera po 7 
tableta), u kutiji

22.10.
2020.

04-07.3-2-
7253-1/15

23
FROMILID UNO, 
tableta sa modifi kovanim 
oslobađanjem, 500 mg/1 
Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

klaritromi-
cin

tableta sa 
modifi -
kovanim 
oslobađa-
njem

500 mg/1 tableta

5 tableta sa modi-
fi kovanim osloba-
đanjem (1 PVC/
PVDC//Al blister), 
u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-
2-10209-
1/18

24
ALVENTA, kapsula s 
prilagođenim oslobađa-
njem, tvrda, 150 mg/1 
kapsula

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. venlafaksin

kapsula 
s prila-
gođenim 
osloba-
đanjem, 
tvrda

150 mg/1 kapsula

98 kapsula s prila-
gođenim oslobađa-
njem, tvrdih (7 PVC/
PVDC/AI blistera po 
14 kapsula) u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
9118-1/17

25
FROMILID UNO, 
tableta sa modifi kovanim 
oslobađanjem, 500 mg/1 
Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

klaritromi-
cin

tableta sa 
modifi -
kovanim 
oslobađa-
njem

500 mg/1 tableta

14 tableta sa mo-
difi kovanim oslo-
bađanjem (2 PVC/
PVDC//Al blistera 
po 7 tableta), u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
10211-1/18

26
NORVIR, fi lmom oblo-
žena tableta, 100 mg/1 
tableta

ABBVIE INC. ritonavir
fi lmom 
obložena 
tableta

100 mg/1 tableta
1 polietilenska bo-
čica sa 30 fi lmom 
obloženih tableta, 
u kutiji

15.10.
2020.

04-07.3-2-
3075-1/17

27
DEXAMETHASON 
Krka, tableta, 0.5 mg/1 
tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

deksameta-
zon tableta 0.5 mg/1 tableta 1 staklena bočica sa 

10 tableta, u kutiji
17.11.
2020.

04-07.3-2-
750-1/17

28 GELUSIL LAC, tableta, 
500 mg/1 tableta

HEMOFARM 
A.D. Vršac

magnezi-
jum-alu-
minijum-
trisilikat 
(simaldrat)

tableta 500 mg/1 tableta
40 tableta (4 PVC/
Al-blistera po 10 
tableta) u kutiji

28.10.
2020.

04-07.3-2-
3241-1/16
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29
ECANSYA, fi lmom 
obložena tableta, 150 
mg/1 Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. kapecitabin

fi lmom 
obložena 
tableta

150 mg/1 tableta
120 fi lmom oblože-
nih tableta (12 AI/
AI blistera po 10 
tableta), u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
2252-1/18

30
ECANSYA, fi lmom 
obložena tableta, 150 
mg/1 Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. kapecitabin

fi lmom 
obložena 
tableta

150 mg/1 tableta
120 fi lmom oblože-
nih tableta (12 PVC/
PVDC/AI blistera po 
10 tableta) u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
2250-1/18

31
ECANSYA, fi lmom 
obložena tableta, 500 
mg/1 Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. kapecitabin

fi lmom 
obložena 
tableta

500 mg/1 tableta
60 fi lmom obloženih 
tableta (6 AI/AI 
blistera po 10 table-
ta) kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
2258-1/18

32
ECANSYA, fi lmom 
obložena tableta, 500 
mg/1 Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. kapecitabin

fi lmom 
obložena 
tableta

500 mg/1 tableta
60 fi lmom obloženih 
tableta (6 PVC/
PVDC/AI blistera po 
10 tableta) u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
2257-1/18

33 ENAP, tableta, 20 mg/1 
tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. enalapril tableta 20 mg/1 tableta

20 tableta (2 OPA/
Al/PVC blistera po 
10 tableta), u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
3660-1/16

34
ERGOMETRIN Lek, 
fi lmom obložena tableta, 
0,2 mg/1 tableta

LEK farmacevt-
ska družba d.d. ergometrin

fi lmom 
obložena 
tableta

0.2 mg/1 tableta
20 fi lmom obloženih 
tableta (1 staklena 
bočica sa LDPE - 
zatvaračem) u kutiji

22.10.
2020.

04-07.3-2-
2201-1/16

35 ENAP, tableta, 5 mg/1 
tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. enalapril tableta 5 mg/1 tableta

20 tableta (2 OPA/
Al/PVC blistera po 
10 tableta), u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
3656-1/16

36 ENAP, tableta, 10 mg/1 
tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. enalapril tableta 10 mg/1 tableta

20 tableta (2 OPA/
Al/PVC blistera po 
10 tableta), u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
3658-1/16

37
ZALASTA Q-Tab, ras-
padljiva tableta za usta, 5 
mg/1 Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. olanzapin

raspadlji-
va tableta 
za usta

5 mg/1 tableta

56 raspadljivih 
tableta za usta (8 Al/
OPA/Al/PVC bli-
stera po 7 tableta), 
u kutiji

16.11.
2020.

04-07.3-2-
7516-1/17

38
ZALASTA Q-Tab, raspa-
dljiva tableta za usta, 10 
mg/1 Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. olanzapin

raspadlji-
va tableta 
za usta

10 mg/1 tableta

56 raspadljivih 
tableta za usta (8 Al/
OPA/Al/PVC bli-
stera po 7 tableta), 
u kutiji

16.11.
2020.

04-07.3-2-
7514-1/17

39
ZALASTA Q-Tab, raspa-
dljiva tableta za usta, 15 
mg/1 Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. olanzapin

raspadlji-
va tableta 
za usta

15 mg/1 tableta

56 raspadljivih 
tableta za usta (8 Al/
OPA/Al/PVC bli-
stera po 7 tableta), 
u kutiji

16.11.
2020.

04-07.3-2-
7515-1/17

40
ZALASTA Q-Tab, raspa-
dljiva tableta za usta, 20 
mg/1 Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. olanzapin

raspadlji-
va tableta 
za usta

20 mg/1 tableta

56 raspadljivih 
tableta za usta (8 Al/
OPA/Al/PVC bli-
stera po 7 tableta), 
u kutiji

16.11.
2020.

04-07.3-2-
7513-1/17

41
ENAP-H, tableta, 10 
mg/1 tableta + 25 mg/1 
tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

enalapril, 
hidrohloro-
tiazid

tableta 10 mg/1 tableta + 25 
mg/1 tableta

20 tableta (2 blistera 
po 10 tableta), u 
kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
3650-1/16

42
ENAP-HL, tableta, 10 
mg/1 tableta  + 12.5 
mg/1 tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

enalapril, 
hidrohloro-
tiazid

tableta 10 mg/1 tableta + 
12.5 mg/1 tableta

20 tableta (2 blistera 
po 10 tableta), u 
kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
3652-1/16

43
ENAP-HL 20, tableta, 
20 mg/1 tableta  + 12.5 
mg/1 tableta

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d.

enalapril, 
hidrohloro-
tiazid

tableta 20 mg/1 tableta + 
12.5 mg/1 tableta

20 tableta (2 blistera 
po 10 tableta), u 
kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
3654-1/16

44
CERVARIX, suspenzija 
za injekciju u napunjenoj 
šprici, 20 μg/0.5 ml + 20 
μg/0.5 ml

WELLCOME 
LIMITED

papiloma-
virus (hu-
mani tipovi 
16, 18)

suspen-
zija za 
injekciju 
u napu-
njenoj 
šprici 

20 μg/0.5 ml + 20 
μg/0.5 ml

1 napunjena šprica 
(PFS) sa 0,5 ml 
suspenzije

15.10.
2020.

04-07.3-2-
1531-1/18

45
CITAFORT, fi lmom 
obložena tableta, 20 
mg/1 Tablet

LEK farmacevt-
ska družba d.d.

escitalo-
pram

fi lmom 
obložena 
tableta

20 mg/1 tableta
28 fi lmom obloženih 
tableta (2 OPA-Al-
PVC/Al blistera po 
14 tableta) u kutiji

10.12.
2020.

04-07.3-2-
6584-1/18

46
CITAFORT, fi lmom 
obložena tableta, 5 mg/1 
Tablet

LEK farmacevt-
ska družba d.d.

escitalo-
pram

fi lmom 
obložena 
tableta

5 mg/1 tableta
28 fi lmom obloženih 
tableta (2 OPA-Al-
PVC/Al blistera po 
14 tableta) u kutiji

10.12.
2020.

04-07.3-2-
6567-1/18
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47

PRIORIX-TETRA, 
prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju u 
napunjenom injekcionom 
špricu, (3,0 log CCID50  
+ 4,4 CCID50  + 3,0 
log CCID50  + 3,3 log 
PFU)/0,5 ml

WELLCOME 
LIMITED

 kombino-
vana vak-
cina protiv 
morbila, 
parotitisa, 
rubeole i 
varičela, 
živa, ate-
nuisana 

prašak i 
rastvarač 
za rastvor 
za injek-
ciju u na-
punjenom 
injek-
cionom 
špricu 

3 Log10CCID50/0.5 
ml + 4,4 
Log10CCID50/0.5 
ml + 3 
Log10CCID50/0.5 
ml + 3,3 
Log10PFU/0.5 ml

1 bočica sa praškom 
i 1 napunjeni injek-
cioni špric sa rastva-
račem, u kutiji

15.10.
2020.

04-07.3-2-
5278-1/18

48
ANGAL S Limun, sprej 
za usnu sluznicu, rastvor, 
2 mg/1 ml + 0.5 mg/1 ml

LEK farmacevt-
ska družba d.d.

hlorheksi-
din, lido-
kain

sprej 
za usnu 
sluznicu, 
rastvor

2 mg/1 ml + 0.5 
mg/1 ml

1 bočica sa pumpom 
za raspršivanje sa 
30 ml spreja za usnu 
sluznicu, rastvora, 
u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
629-1/18

49
ANGAL limun, kompri-
mirana pastila, 5 mg + 1 
mg/1 Pastille

LEK farmacevt-
ska družba d.d.

hlorheksi-
din, lido-
kain

kompri-
mirana 
pastila

5 mg/1 pastila + 1 
mg/1 pastila

24 komprimirane 
pastile (2 AI/PVC/
PCTFE blistera po 
14 pastila), u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
588-1/18

50
ZOLEDRONSKA ki-
selina Lek, koncentrat 
za rastvor za infuziju, 4 
mg/5 ml

LEK farmacevt-
ska družba d.d.

zoledron-
ska kise-
lina

koncen-
trat za 
rastvor za 
infuziju

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

18.12.
2020.

04-07.3-2-
6565-1/18

51
MEAXIN, fi lmom oblo-
žena tableta, 100 mg/1 
Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. imatinib

fi lmom 
obložena 
tableta

100 mg/1 tableta
60 fi lmom obloženih 
tableta (6 PVC/
PVDC blistera po 10 
tableta), u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
4018-1/18

52
MEAXIN, fi lmom oblo-
žena tableta, 100 mg/1 
Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. imatinib

fi lmom 
obložena 
tableta

100 mg/1 tableta
60 fi lmom obloženih 
tableta (6 PVC/PE/
PVDC blistera po 10 
tableta), u kutiji

17.11.
2020.

04-07.3-2-
4019-1/18

53
ESCEPRAN, fi lmom 
obložena tableta, 25 
mg/1 Tablet

KRKA, tovarna 
zdravil, d.d. eksemestan

fi lmom 
obložena 
tableta

25 mg/1 tableta
90 fi lmom obloženih 
tableta (9 PVC/
PVDC/AI blistera po 
10 tableta), u kutiji

18.11.
2020.

04-07.3-2-
4025-1/18

54

NuTRIfl ex Lipid peri, 
emulzija za infuziju, 
1.872 g/1000 ml + 2.504 
g/1000 ml + 2.272 
g/1000 ml + 1.568 
g/1000 ml + 2.808 
g/1000 ml + 1.456 
g/1000 ml + 0.456 
g/1000 ml + 2.08 g/1000 
ml + 2.16 g/1000 ml + 
1.352 g/1000 ml + 3.88 
g/1000 ml + 1.32 g/1000 
ml + 1.2 g/1000 ml + 
2.8 g/1000 ml + 2.72 
g/1000 ml + 2.4 g/1000 
ml + 0.865 g/1000 ml 
+ 0.435 g/1000 ml + 
2.354 g/1000 ml + 0.515 
g/1000 ml + 0.353 
g/1000 ml + 0.64 g/1000 
ml + 64 g/1000 ml + 
0.936 g/1000 ml + 5.28 
g/1000 ml + 20 g/1000 
ml + 20 g/1000 ml

B.BRAUN 
Melsungen AG

aminokise-
line, gluko-
za, lipidi

emulzija 
za infu-
ziju

1.872 g/1000 ml + 
2.504 g/1000 ml + 
2.272 g/1000 ml + 
1.568 g/1000 ml + 
2.808 g/1000 ml + 
1.456 g/1000 ml + 
0.456 g/1000 ml 
+ 2.08 g/1000 ml 
+ 2.16 g/1000 ml 
+ 1.352 g/1000 ml 
+ 3.88 g/1000 ml 
+ 1.32 g/1000 ml 
+ 1.2 g/1000 ml + 
2.8 g/1000 ml + 
2.72 g/1000 ml + 
2.4 g/1000 ml + 
0.865 g/1000 ml + 
0.435 g/1000 ml + 
2.354 g/1000 ml + 
0.515 g/1000 ml + 
0.535 g/1000 ml 
+ 0.64 g/1000 ml 
+ 64 g/1000 ml + 
0.936 g/1000 ml + 
5.28 g/1000 ml + 
20 g/1000 ml + 20 
g/1000 ml

5 plastičnih tro-
komornih vrećica 
po1250 ml emulzije 
za infuziju, u kutiji

26.11.
2020.

04-07.3-2-
6974-1/16

55
LEVETIRACETAM 
LEK, fi lmom obložena 
tableta, 250 mg/1 Tablet

LEK farmacevt-
ska družba d.d.

levetirace-
tam

fi lmom 
obložena 
tableta

250 mg/1 tableta

60 fi lmom obloženih 
tableta (6 Al/Al 
blistera sa 10 fi lmom 
obloženih tableta), 
u kutiji

10.12.
2020.

04-07.3-2-
9524-1/17

56 PREXANIL A 
LES LABO-
RATOIRES 
SERVIER

perindopril
fi lmom 
obložena 
tableta

2.5 mg/1 tableta
30 fi lmom obloženih 
tableta u bijelom 
polipropilenskom 
spremniku, u kutiji

18.12.
2020.

04-07.3-2-
4203-1/19

57 PREXANIL COMBI A 
2,5 mg/0,625 mg

LES LABO-
RATOIRES 
SERVIER

indapamid, 
perindopril

fi lmom 
obložena 
tableta

2.5 mg/1 tableta + 
0.625 mg/1 tableta

30 fi lmom obloženih 
tableta u bijelom 
polipropilenskom 
spremniku, u kutiji 

18.12.
2020.

04-07.3-2-
4207-1/19

58 LOPEDIUM, kapsula, 
tvrda, 2 mg/kapsula

LEK farmacevt-
ska družba d.d. loperamid kapsula, 

tvrda 2 mg/1 kapsula
10 kapsula, tvrdih, 
u Al/PP - blisteru, 
u kutiji

18.12.
2020.

04-07.3-2-
7983-1/19

59 CEFTAZIDIM LEK LEK farmacevt-
ska družba d.d. ceftazidim

prašak za 
rastvor za 
injekciju/
infuziju

500 mg/1 bočica
1 bočica sa praškom 
za rastvor za injekci-
ju/infuziju, u kutiji

22.10.
2020.

04-07.3-2-
8821-1/19
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60 CEFTAZIDIM LEK LEK farmacevt-
ska družba d.d. ceftazidim

prašak za 
rastvor za 
injekciju/
infuziju

1 g/1 bočica
1 bočica sa praškom 
za rastvor za injekci-
ju/infuziju, u kutiji

22.10.
2020.

04-07.3-2-
8820-1/19

61 POLIO SABIN BIVA-
LENT

WELLCOME 
LIMITED

oralna 
vakcina 
protiv poli-
omijelitisa, 
bivalentna, 
živa atenu-
isana

oralna su-
spenzija

≥ 6 
Log10CCID50/0.1 
ml + ≥ 5,8 
Log10CCID50/0.1 
ml

100 bočica sa oral-
nom suspenzijom (1 
bočica sadrži deset 
doza po 0,1 ml (2 
kapi), u kutiji

15.10.
2020.

04-07.3-1-
7448-1/15

62 REPATHA AMGEN (Euro-
pe) GmbH

evoloku-
mab

otopina za 
injekciju 
u napu-
njenoj 
brizgalici

140 mg/1 ml
2 napunjene brizga-
lice po 1 ml otopine 
za injekciju, u kutiji

23.10.
2020.

04-07.3-1-
3440-1/16

63
ANZIBEL pastile sa 
okusom đumbira, 5 mg/1 
pastila + 4 mg/1 pastila + 
3 mg/1 pastila, pastila

NOBEL ILAC 
SANAYII VE 
TICARET A.S.

benzokain, 
enoksolon, 
hlorheksi-
din

pastila
5 mg/1 pastila + 4 
mg/1 pastila + 3 
mg/1 pastila

20 pastila (2 PVC/
PE/PVDC//Al bliste-
ra sa po 10 tableta), 
u kutiji

27.11.
2020.

04-07.3-1-
3149/20

64
MYSIMBA, 8 mg/1 
tableta + 90 mg/1 tableta, 
tableta sa produženim 
oslobađanjem

OREXIGEN 
THERAPE-
UTICS IRE-
LAND LIMI-
TED

bupropion, 
naltrekson

tableta sa 
produže-
nim oslo-
bađanjem

8 mg/1 tableta + 90 
mg/1 tableta

112 tableta sa produ-
ženim oslobađanjem 
(4 PVC/PCTF/
PVC//Al blistera po 
28 tableta), u kutiji 

11.11.
2020.

04-07.3-1-
8097-1/17

65 ALENDOR 70, 70 mg/1 
tableta, tableta

PLIVA HRVAT-
SKA d.o.o.

alendron-
ska kise-
lina

tableta 70 mg/1 tableta
4 tablete (1 PVC/
PVDC//Al blister sa 
4 tablete), u kutiji

10.12.
2020.

04-07.3-1-
9419-1/17

66 RANITAL, 50 mg/5 ml, 
rastvor za injekciju

LEK farmacevt-
ska družba d.d. ranitidin rastvor za 

injekciju 50 mg/5 ml
5 ampula sa po 5 ml 
rastvora za injekciju, 
u kutiji

18.12.
2020.

04-07.3-1-
9449-1/17

Укупан број лијекова којима је укинута дозвола за промет у Босни и Херцеговини од 1. октобра до 31. децембра 2020. године јесте 66.
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Коментар Закона о заштити и посту-
пању са малољетницима у кривичном 
поступку Републике Српске пригодно 
је издање за непосредну и практичну 
примјену у свакодневним животним си-
туацијама!

Настао је са намјером аутора да по-
служи студентима постдипломских, 
специјалистичких и докторских студија 
на правним, криминалистичким, бе-
збједносним и рехабилитационим фа-
култетима у Босни и Херцеговини као 
незаобилазна литература за изучавање 
материје из малољетничког кривичног 
права.

Посебну примјену може да има у 
свакодневном раду судија, тужилаца, 
полицијских службеника, адвоката, за-
послених у центрима за социјални рад, 
запослених у казнено-поправним уста-
новама, медијатора, наставника, профе-
сора основних и средњих школа и роди-
теља који се срећу са малољетним учи-
ниоцима кривичних дјела и прекршаја, 
односно малољетницима који су жртве 
(оштећена лица) кривичних дјела.

Цијена књиге је 40,00 КМ са ПДВ-ом. 




