
1903
На основу члана 80. став 2. тачка 3. Устава Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 21/92, 
28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 
31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 и 48/11) и члана 8. 
став 1. Уредбе о условима за оснивање и рад представништа-
ва Републике Српске у иностранству („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 125/11, 123/12, 24/16, 1/18 и 31/19), а 
на приједлог Владе Републике Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПОСТАВЉЕЊУ ШЕФА ПРЕДСТАВНИШТВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

Душко Перовић поставља се на дужност шефа Пред-
ставништва Републике Српске у Руској Федерацији, са сје-
диштем у Москви, 2. децембра 2021. године.

Број: 01-012-4099/21 Предсједник
26. новембра 2021. године Републике,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1904
На основу члана 9. став 2. Уредбе са законском снагом 

о Компензационом фонду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 46/20) и члана 43. став 
2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), на приједлог Управног 
одбора Компензационог фонда Републике Српске, Влада 
Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ 

СУБЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ЛИЦА 
У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ЗА САНИРАЊЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ ГУБИТКА ЗБОГ ПОСЉЕДИЦА 
ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови, исправе за докази-

вање испуњености услова, као и друга питања од значаја 
за поступак додјеле средстава привредним субјектима који 
обављају дјелатност јавног превоза лица у друмском сао-
браћају и пружања услуга аутобуских станица за санирање 
финансијског губитка због посљедица пандемије вируса 
корона.

Члан 2.
Циљ доношења ове уредбе је пружање финансијске по-

дршке, у периоду од 1. маја до 31. јула 2021. године, за одр-
жавање ликвидности привредних субјекaта који имају фи-
нансијски губитак због посљедица пандемије вируса корона.

Члан 3.
Појмови коришћени у овој уредби имају сљедеће зна-

чење:
1) привредни субјекти су привредна друштва, друга 

правна лица и самостални предузетници са сједиштем у 
Републици Српској, као и пословне јединице привредних 
друштава која немају сједиште на територији Републике 
Српске,

2) радник је физичко лице које је запослено по основу 
радног односа, у складу са законом којим се уређују радни 
односи, код привредног субјекта и пријављено у Јединстве-
ни систем регистрације, контроле и наплате доприноса (у 
даљем тексту: Јединствени систем), као и самостални пре-
дузетник регистрован у виду основног занимања,

3) средства за санирање финансијског губитка због 
посљедица пандемије вируса корона (у даљем тексту: 
средства) представљају новчана средства Компензационог 
фонда Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) која се 
додјељују привредним субјектима ради редовног измири-
вања обавеза према радницима.

Члан 4.
(1) Поступак додјеле средстава спроводи Министар-

ство саобраћаја и веза (у даљем тексту: Министарство).
(2) Привредном субјекту уплатиће се порези и допри-

носи на плату за сваког запосленог радника пријављеног на 
пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник 
доприноса на основу радног односа или корисник права на 
пензију, у складу са прописима којима је уређена област 
доприноса и пореза на доходак за период од 1. маја до 31. 
јула 2021. године.

(3) Средства се додјељују привредном субјекту чија је 
претежна, односно основна дјелатност:

1) 49.31 - градски и приградски копнени превоз путника,
2) 49.39 - остали копнени превоз путника, д.н.,
3) 52.21 - услужне дјелатности у копненом саобраћају,
4) 52.29 - остале помоћне дјелатности у превозу.

Члан 5.
(1) Право на додјелу средстава има привредни субјект 

који испуњава сљедеће услове:

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

Сриједа, 1. децембар 2021. године
БАЊА ЛУКА
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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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1) да има регистровано сједиште или пословну једини-
цу на територији Републике Српске,

2) да није смањио број радника за више од 20%, поре-
дећи број радника на дан 31. јул 2021. године са даном 31. 
децембар 2020. године,

3) да има просјечан пад прихода у периоду од 1. маја до 
31. јула 2021. године у проценту од најмање 20% и више у 
односу на исти период 2019. године,

4) да је измирио порезе и доприносе на плату по сваком 
запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме 
или предузетнику који није обвезник доприноса на основу 
радног односа или корисник права на пензију, у складу са 
прописима којима је уређена област доприноса и пореза на 
доходак, закључно са 30. априлом 2021. године.

(2) Приликом утврђивања смањења броја радника из 
става 1. тачка 2) овог члана не узимају се у обзир радници 
којима је истекао уговор о раду на одређено вријеме, рад-
ници који су остварили право на пензију, откази уговора 
о раду од стране радника и споразуми између радника и 
привредног субјекта о престанку радног односа.

(3) Када се у случају из става 1. т. 2) и 3) овог члана 
приликом обрачуна добије децималан број, врши се његово 
заокруживање на начин да ако је прва децимална цифра пет 
или већа, заокружује се на већи број, а ако је мања, заокру-
жује се на мањи број.

(4) Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, за при-
вредне субјекте који нису били регистровани или који нису 
обављали дјелатност у периоду од маја до јула 2019. годи-
не просјечан пад промета из истог периода 2021. године 
пореди се са оствареним прометом у истом периоду 2020. 
године.

Члан 6.
(1) Привредни субјект иницира покретање поступка за 

остваривање права на додјелу средстава подношењем зах-
тјева Министарству.

(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси се у року од 
30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе и обавезно 
садржи сљедеће податке: назив и адресу привредног су-
бјекта, ПИБ, број телефона и електронску адресу.

(3) Привредни субјект уз захтјев обавезно доставља:
1) копију лиценце превозника или рјешење о категори-

зацији аутобуске станице, важеће за период од 1. маја до 31. 
јула 2021. године,

2) доказ о претежној, односно основној дјелатности,
3) доказ да има регистровану аутобуску линију или да 

врши ванлинијски превоз лица у друмском саобраћају (ред 
вожње или књига путних листова),

4) изјаву потписану и овјерену од одговорног лица о 
просјечном паду прихода из члана 5. став 1. тачка 3), од-
носно члана 5. став 4,

5) изјаву потписану и овјерену од одговорног лица о 
броју радника који су искључиво ангажовани у превозу 
лица у друмском саобраћају, односно пружању услуга ау-
тобуске станице и износу пријављених пореза и доприноса 
на плату по наведеном раднику у складу са чланом 4. став 
2. ове уредбе.

Члан 7.
(1) Послије достављања захтјева Министарство испи-

тује:
1) благовременост, што подразумијева провјеру да ли је 

захтјев достављен у складу са чланом 6. став 2. ове уредбе,
2) потпуност, што подразумијева провјеру да ли су у 

захтјеву наведени сви потребни подаци, као и да ли су уз 
захтјев достављени сви тражени документи,

3) допуштеност, што подразумијева провјеру да ли је 
захтјев поднијело лице које има право на средства према 
овој уредби.

(2) Ако је захтјев непотпун, Министарство упућује по-
зив привредном субјекту да у року од осам дана од дана 

достављања позива допуни захтјев са потребним подацима 
или документима.

(3) У случају да привредни субјект не изврши допуну 
захтјева потребним подацима или документима у року из 
става 2. овог члана, као и ако је захтјев неблаговремен или 
недопуштен, поступак се окончава у складу са законом 
којим се уређује општи управни поступак.

Члан 8.
(1) Ако је захтјев благовремен, потпун и допуштен, Ми-

нистарство провјерава испуњеност услова из члана 4. став 
3. и члана 5. ове уредбе.

(2) Услов из члана 4. став 3. и члана 5. став 1. тачка 
1) ове уредбе провјерава се у сарадњи са Агенцијом за по-
средничке, информатичке и финансијске услуге Републике 
Српске и увидом у Регистар пословних субјеката.

(3) Услов из члана 5. став 1. т. 2) и 3) ове уредбе провје-
рава се у сарадњи са Пореском управом Републике Српске.

(4) Министарство може прибавити податке од инспек-
цијских и других надлежних органа, односно затражити од 
привредног субјекта појашњења, изјаве и друге документе 
од значаја за рјешавање по захтјеву.

Члан 9.
(1) Ако су испуњени услови из члана 4. став 3. и члана 

5. ове уредбе, Министарство доноси рјешење о одобравању 
средстава.

(2) Одобрена средства исплаћују се из средстава Фон-
да у корист привредног субјекта на рачуне јавних прихода, 
у складу са Наредбом о уплаћивању одређених прихода 
буџета Републике, општина и градова и фондова (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 5/20 и 13/20), на основу 
рјешења из става 1. овог члана.

(3) Ако је привредни субјект у моменту доношења рје-
шења из става 1. овог члана већ уплатио порезе и доприно-
се за период од 1. маја до 31. јула 2021. године, та уплата се 
сматра као претплата за наредни порески период.

Члан 10.
Ако се утврди да привредни субјект не испуњава неки 

од услова из члана 4. став 3. и чл. 5. и 6. ове уредбе, посту-
пак се окончава у складу са законом којим се уређује општи 
управни поступак.

Члан 11.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уред-

ба о поступку додјеле средстава привредним субјектима у 
области превоза лица у друмском саобраћају за санирање 
финансијског губитка због посљедица пандемије вируса ко-
рона (“Службени гласник Републике Српске”, број 48/21).

Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3438/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1905
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 7. Закона о извршењу Буџета Републике 
Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 131/20 и 90/21), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА СОЦИЈАЛНО 

ЗБРИЊАВАЊЕ РАДНИКА

I
Одобрава се исплата средстава за социјално збриња-

вање радника у износу од 1.835.893,58 КМ за уплату до-
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приноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање 
од незапослености за 713 радника из 32 предузећа, који су 
процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без за-
послења.

II
Средства из тачке I Одлуке распоређују се:
- Фонду ПИО Републике Српске у износу од 

1.820.107,86 KM, од чега је износ од 1.541.562,88 КМ за 
уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 
за 680 радника из 10 предузећа: “Фусол” а.д. из Невесиња 
(151 радник), “Сана-трговина” a.д. из Новог Града (56 рад-
ника), “Житопромет” а.д. из Приједора (185 радника), “Ал-
пос” творница цијеви а.д. из Прњавора (105 радника), АД 
ГИК “Хидроградња” из Пала (75 радника), “Енергоинвест” 
МДП Институт за осигурање квалитета Источно Сарајево 
из Источног Новог Сарајева (10 радника), ЈОДП “Тржни 
центар” Источно Сарајево из Источног Новог Сарајева (6 
радника), “Ромасок” а.д. из Сокоца (52 радника), УТП “Ко-
заратурист” а.д. из Приједора (38 радника) и АД Рудник 
неметала “Станари” из Станара (2 радника), док је износ од 
278.544,98 КМ предвиђен за уплату доприноса за пензиј-
ско и инвалидско осигурање за 33 радника из 22 предузећа, 
који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републи-
ке Српске, отворен до 31.12.2021. године (у складу са Рје-
шењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-166/21, 
од 28. јануара 2021. године), а који са уплатом наведених 
средстава стичу услове за старосну пензију,

- ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у изно-
су од 15.785,72 KM за уплату доприноса за осигурање од 
незапослености за раднике предузећа у стечају АД Рудник 
неметала “Станари” из Станара (2 радника).

III
Средства из тачке I Одлуке обезбјеђују се из Буџета 

Републике Српске за 2021. годину са позиција 488100 и 
487400 - Програм социјалног збрињавања радника, у окви-
ру Министарства рада и борачко-инвалидске заштите (ор-
ганизациони код 2058), и то преносом средстава:

- ЈРТ жиро рачун број: 555-000-0005368483 код Нова 
банка а.д. Бијељина у износу од 1.820.107,86 КМ,

- ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, жиро ра-
чун број: 555-002-00004732-80 код Нова банка а.д. Бијељи-
на у износу од 15.785,72 КМ.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство фи-
нансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3430/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1906
На основу члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета 

Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 131/20 и 90/21) и члана 43. став 3. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава, у оквиру 

Министарства здравља и социјалне заштите (организацио-

ни код 1344), за период 1.1 - 30.11.2021. године са позиције 
511100 - издаци за изградњу и прибављање зграда и објека-
та у износу од 3.156.189,86 КМ.

II
Одобрена средства из тачке I ове oдлуке дозначиће се 

извођачима:
- “Линднер” д.о.о. Тиват на име завршетка изградње 

Јужног крила - Поликлиника ЈЗУ Универзитетски клинич-
ки центар Републике Српске - Амбуланте за специјалистич-
ке прегледе у износу од 394.882,87 КМ,

- Нова банка а.д. Бања Лука на име завршетка изградње 
Јужног крила - Поликлиника ЈЗУ Универзитетски клинич-
ки центар Републике Српске - Кардиохирургија у износу од 
389.159,85 КМ,

- Нова банка а.д. Бања Лука на име изградње и опре-
мања нове болнице у Источном Сарајеву у износу од 
756.973,63 КМ,

- “Medical” д.о.о. Мостар на име реконструкције и до-
градње централног објекта “Б” ЈЗУ Универзитетска болни-
ца Фочa у износу од 341.184,32 КМ,

- “Марковић инвест - Р.М.” д.о.о. Лакташи на име реа-
лизације пројекта “Пројектовање, изградња и опремање 
објекта за стационарни саобраћај и комерцијалне садржаје, 
предвиђене важећим Регулационим планом (Паприковац-
Петрићевац, зона Д, Бања Лука) - Фаза I, по принципу 
“кључ у руке”, у износу од 697.437,00 КМ,

- “Еникон-градња” д.о.о. Зворник, као носиоцу конзор-
цијума, на име реализације пројекта “Изградња и опрема-
ње новог објекта, реконструкција, адаптација и опрема-
ње постојећег објекта ЈЗУ Болница Зворник” у износу од 
576.552,19 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3426/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1907
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета 

Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 131/20 и 90/21) и члана 43. став 3. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне 

заштите Републике Српске (организациони код 1344) на 
План утрошка средстава за период 1.1 - 30.11.2021. године 
на позицији 414100 - субвенције Институту за јавно здрав-
ство у износу од 116.666,67 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке дозначиће се ЈЗУ Инсти-

тут за јавно здравство Републике Српске на име суфинанси-
рања дијела активности стручних служби ове здравствене 
установе.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.
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IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3425/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1908
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 131/20 и 90/21), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине 

и спорта (организациони код 3710) на План утрошка сред-
става за период 1.1 - 30.11.2021. године у укупном износу 
од 150.900,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сље-

дећи начин:
- 415200 - текући грантови за национална спортска при-

знања Републике Српске, износ од 47.000,00 КМ,
- 415200 - текући грантови спортским организацијама, 

износ од 100.000,00 КМ,
- 415200 - текући грантови непрофитним удружењи-

ма и организацијама за афирмацију породице, износ од 
3.900,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3427/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1909
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 131/20 и 90/21), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству просвјете и културе 

(организациони код 0813) на План утрошка средстава за 
период од 1.1. до 30.11.2021. године у укупном износу од 
89.600,00 КМ, и то са позиција:

- 415200 - текући грантови културе за националне 
мањине у износу од 10.100,00 КМ,

- 415200 - текући грантови културе, износ од 
79.500,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

просвјете и културе и Министарство финансија Републике 
Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3424/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1910
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 131/20 и 90/21), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Служби за заједничке послове Владе 

Републике Српске (организациони код 0420) на План утро-
шка средстава за период 1.1 - 30.11.2021. године у износу 
од 195.000,00 КМ, и то са позиције:

- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме у 
износу од 195.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Служба за зајед-

ничке послове Владе Републике Српске и Министарство 
финансија Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3419/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1911
На основу члана 43. став (3) Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 131/20 и 90/21), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, од 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Фонду 

за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске 
(организациони код 2061) за период од 1.1. до 30.11.2021. 
године у укупном износу од 110.000,00 КМ, и то на пози-
цији:

- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме у 
износу од 110.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Фонд за пензиј-

ско и инвалидско осигурање Републике Српске и Мини-
старство финансија.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3428/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1912
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 75. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), а у 
вези са чланом 28. став 2. Закона о државним службени-
цима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 146. 
сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој органи-

зацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3470/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1913
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 75. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18) и чланом 28. став 2. Закона о државним службени-
цима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 146. 
сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н o с и

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

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА 

ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допу-

нама Правилника о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних мјеста у Републичком заводу за геолошка 
истраживања.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3469/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1914
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 146. сједници, одржа-
ној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

“МЉЕЧАНИЦА” КОЗАРСКА ДУБИЦА

I
Даје се сагласност на Статут Јавне здравствене устано-

ве Специјална болница за физикалну медицину и рехаби-
литацију “Мљечаница” Козарска Дубица, број: 04-1431/21, 
од 3.11.2021. године.

II
За реализацију ове одлуке задужују се органи управља-

ња Јавне здравствене установе Специјална болница за фи-
зикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козар-
ска Дубица и Министарство здравља и социјалне заштите.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3437/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1915
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 1) Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), Влада Републике Српске, на 146. сједници, 
одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМИЈЕЊЕНИ ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
“ВОДЕ СРПСКЕ” ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Измијењени програм рада и финан-

сијски план Јавне установе “Воде Српске” за 2021. годину.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3436/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1916
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 7. став 4. Закона о играма на срећу (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 22/19 и 131/20), 
Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 
18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗБОРУ 

НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ

I
Даје се сагласност на Одлуку о избору најбољег по-

нуђача за оснивање заједничког привредног друштва за 
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приређивање електронских игара на срећу Комисије за 
избор најбољег понуђача од 9.11.2021. године.

II
Као најбољи понуђач за оснивање заједничког при-

вредног друштва за приређивање игара на срећу изабран је 
“Casinos Austria VLT AG” Луцерн, Швајцарска.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3473/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1917
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и чл. 128. и 129. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 и 84/19), а у вези са чла-
ном 6. став 2. Закона о експропријацији (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 
106/10, 121/10, 2/15 и 79/15), Влада Републике Српске, на 
145. сједници, одржаној 11.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I
Даје се сагласност Компанији за пренос електричне 

енергије у Босни и Херцеговини “Електопријенос-Елек-
тропренос БиХ” а.д. Бања Лука (у даљем тексту: “Електро-
пренос БиХ”) да на непокретностима на којима је на основу 
правоснажних рјешења Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове, ПЈ Невесиње и ПЈ Калиновик 
установљено право службености у корист Републике Срп-
ске изгради, користи и одржава прикључни далековод 2 x 
110 kV за ХЕ “Улог”, која је у власништву ЕФТ ХЕ “Улог” 
д.о.о. Калиновик, на далековод 110 kV Гацко-Невесиње на 
територији општина Гацко и Невесиње с циљем реализа-
ције Уговора о концесији за изградњу и коришћење Хидро-
електране “Улог”.

II
Непокретности из тачке I ове одлуке на којима је уста-

новљено право службености у корист Републике Српске су:
- дио к.ч. број: 505/24, уписане у зк. ул. број: 1 и П.л. 

број: 77 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сјеве-
роисток-југозапад, дужинe 120 m, ширине 20 m, укупне 
површине 2400 m²,

- дио к.ч. број: 31, уписане у зк. ул. број: 190 и П.л. број: 
9 КО Морине, општина Невесиње, правцем сјевероисток-
југозапад, дужинe 45 m, ширине 20 m, укупне површине 
900 m²,

- дио к.ч. број: 125/1, уписане у зк. ул. број: 223 и П.л. 
број: 12 КО Морине, општина Невесиње, правцем сјеве-
роисток-југозапад, дужинe 1685 m, ширине 20 m, укупне 
површине 33700 m², са пројектованим стубним мјестима 
означеним бројевима 13, 15, 16, 17, 18 и 19,

- дио к.ч. број: 505/12, уписане у зк. ул. број: 257 КО 
Колешко, општина Невесиње, правцем југозапад-сјеверо-
исток-југозапад, дужинe 195 m, ширине 20 m, укупне повр-
шине 3900 m², те стубним мјестом број 2, површине 58 m²,

- дио к.ч. број: 499/63, уписане у зк. ул. број: 315 и П.л. 
број:  151 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сје-
вероисток-југозапад, дужинe 39 m, ширине 20 m, укупне 
површине 777 m²,

- дио к.ч. број: 505/21, уписане у зк. ул. број: 315 и П.л. 
број: 76 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сјеверо-
исток-југозапад, дужинe 490 m, ширине 20 m, укупне повр-
шине 9800 m²,

- дио к.ч. број: 424/8, уписане у зк. ул. број: 315 и П.л. 
број:  239 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сје-
вер-исток, дужинe 95 m, ширине 20 m, укупне површине 
1900 m²,

- дио к.ч. број: 505/1, уписане у зк. ул. број: 315 КО 
Колешко, општина Невесиње, правцем сјевер-југ, дужинe 
1320 m, ширине 20 m, укупне површине 26400 m², са стуб-
ним мјестима бр. 3, 6 и 7,

- дио к.ч. број: 424/1, уписане у зк. ул. број: 315 КО 
Колешко, општина Невесиње, правцем сјевероисток-југо-
запад, дужинe 420 m, ширине 20 m, укупне површине 8400 
m², са стубним мјестима бр. 11 и 12,

- дио к.ч. број: 499/1, уписане у зк. ул. број: 315 КО Ко-
лешко, општина Невесиње, правцем сјевероисток-југозапад, 
дужинe 430 m, ширине 20 m, укупне површине 8600 m², са 
стубним мјестима бр. 9 и 10,

- дио к.ч. број: 505/22, уписане у зк. ул. број: 315 и П.л. 
број: 76 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сјеверо-
исток-југозапад, дужинe 500 m, ширине 20 m, укупне по-
вршине 10000 m², са стубним мјестом број 5, које заузима 
површину од 85 m²,

- дио к.ч. број: 424/3, уписане у зк. ул. број: 315 и П.л. 
број: 159 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сје-
вероисток-југозапад, дужинe 29 m, ширине 10 m, укупне 
површине 290 m²,

- дио к.ч. број: 505/13, уписане у зк. ул. број: 392 КО Ко-
лешко, општина Невесиње, правцем сјевероисток-југозапад, 
дужинe 30 m, ширине 20 m, укупне површине 600 m², те 
стубним мјестом број 1, површине 78 m²,

- дио к.ч. број: 431/1, уписане у зк. ул. број: 447 и П.л. 
број: 79 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сјеверо-
исток-југозапад, дужинe 45 m, ширине 20 m, укупне повр-
шине 900 m², те стубним мјестом број 8, површине 78 m²,

- дио к.ч. број: 431/2, уписане у зк. ул. број: 447 и П.л. 
број: 79 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сјеверо-
исток-југозапад, дужинe 23 m, ширине 20 m, укупне повр-
шине 460 m²,

- дио к.ч. број: 508/2, уписане у зк. ул. број: 465 КО Ко-
лешко, општина Невесиње, правцем сјевероисток-југоза-
пад, дужинe 49 m, ширине 20 m, укупне површине 886 m², 
те стубним мјестом број 4, површине 75 m²,

- дио к.ч. број: 601/1, уписане у зк. ул. број: 465 КО Ко-
лешко, општина Невесиње, правцем сјеверозапад-југоисток, 
дужинe 18 m, ширине 10 m, укупне површине 180 m²,

- дио к.ч. број: 415, уписане у зк. ул. број: 527 КО Коле-
шко, општина Невесиње, правцем сјевероисток-југозапад, 
дужинe 25 m, ширине 20 m, укупне површине 500 m²,

- дио к.ч. број: 506/1, уписане у зк. ул. број: 604 и П.л. 
број: 153 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сјеве-
роисток-југозапад, дужинe 20 m, ширине 7 m, укупне повр-
шине 139 m²,

- дио к.ч. број: 604/7, уписане у зк. ул. број: 604 и П.л. 
број: 153 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сје-
вероисток-југозапад, дужинe 24 m, ширине 18 m, укупне 
површине 433 m²,

- дио к.ч. број: 506/3, уписане у зк. ул. број: 604 и П.л. 
број: 152 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сјеве-
роисток-југозапад, дужинe 65 m, ширине 20 m, укупне по-
вршине 1312 m²,

- дио к.ч. број: 604/8, уписане у зк. ул. број: 604 и П.л. 
број: 152 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сје-
вероисток-југозапад, дужинe 15 m, ширине 3,6 m, укупне 
површине 54 m²,

- дио к.ч. број: 433/2, уписане у зк. ул. број: 653 и П.л. 
број: 239 КО Колешко, општина Невесиње, правцем сје-
вероисток-југозапад, дужинe 15 m, ширине 20 m, укупне 
површине 300 m²,

- дио к.ч. бр. 1146/1, 1114, 1107/3, 1328/3, 1327/3, 
1327/4, 1327/5, 1327/6, 1179, 1212/4, 1211, 1205, 1210, 
1209/2, 1209/1, 1231, 1240/2, 433/1, 435/1, 435/7, 1530/10, 
439, 1530/7, 446/2, 1563/7, 1563/1, 446/3, 454/1, 454/15, 
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1784, 2821/1, 2821/201, 2821/147, 2821/148, 2821/149, 
2821/34, 2821/28 и 3521/1, уписаних у П.л. број: 789 КО 
Улог, општина Калиновик, односно у правоснажно Допун-
ско рјешење Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове, ПЈ Калиновик, број: 21.22/473-31/19, од 
19.3.2021. године,

- дио к.ч. бр. 433/24, 1092/1, 1324/2 и 1324/3, уписаних 
у П.л. број: 459 КО Улог, општина Калиновик, односно у 
правоснажно Допунско рјешење Републичке управе за гео-
детске и имовинско-правне послове, ПЈ Калиновик, број: 
21.22/473-61/20, од 24.03.2021. године,

- дио к.ч. број: 1110, уписане у П.л. број: 625 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1148/2, уписане у П.л. број: 636 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1148/1, уписане у П.л. број: 624 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1149/1, уписане у П.л. број: 768 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1329/1, уписане у П.л. број: 773 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1328/1, уписане у П.л. број: 515 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1328/2, уписане у П.л. број: 179 и П.л. 
број: 180 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 1327/1, 1587/1, 2821/49, 2821/131 и 
2821/132, уписаних у П.л. број: 721 КО Улог, општина Ка-
линовик,

- дио к.ч. број: 1327/2, уписане у П.л. број: 724 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1324/1, уписане у П.л. број: 458 КО Улог, 
општина Калиновик, односно у правоснажно Допунско рје-
шење Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове, ПЈ Калиновик, број: 21.22/473-65/20, од 27.4.2021. 
године,

- дио к.ч. бр. 1323/2 и 1323/3, уписаних у П.л. број: 770 
КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1323/1, уписане у П.л. број: 96 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 1212/1,1212/2 и 1212/3, уписаних у П.л. 
број: 626 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 1207/2, 1208/1, 1228, 1582 и 1583, уписа-
них у П.л. број: 731 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 1230/1, 1239/4, 1240/1, 1240/4, 1248/1, 
1248/3 и 1248/4, уписаних у П.л. број: 187 КО Улог, општи-
на Калиновик,

- дио к.ч. бр. 1240/3, 1241/2 и 1241/3, уписаних у П.л. 
број: 367 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 1245/2 и 1245/4, уписаних у П.л. број: 436 
КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 1246/1 и 1246/2, уписаних у П.л. број: 367 
и П.л. број: 436 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 433/1 и 435/1, уписаних у П.л. број: 408 КО 
Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 433/2, уписане у П.л. број: 460 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1530/5, уписане у П.л. број: 113 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 1585, 1590 и 1592/2, уписаних у П.л. број: 
732 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 1561, уписане у П.л. број: 890 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 454/1, уписане у П.л. број: 38, П.л. број: 
586 и П.л. број: 789 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 454/2, 454/10, 454/12, 1557/1 и 1557/2, упи-
саних у П.л. број: 586 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 454/11, уписане у П.л. број: 587 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 454/15, уписане у П.л. број: 38 и П.л. 
број: 789 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 2821/1, уписане у П.л. број: 270, П.л. 
број: 398, П.л. број: 399, П.л. број: 493 и П.л. број: 789 КО 
Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 2821/34, уписане у П.л. број: 399, П.л. 
број: 493 и П.л. број: 789 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 3522/1, уписане у П.л. број: 270 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 2821/30, уписане у П.л. број: 93 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 2821/29, уписане у П.л. број: 13 и П.л. 
број: 20 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 2821/28, уписане у П.л. број: 493 и П.л. 
број: 789 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 2821/166, уписане у П.л. број: 175 и П.л. 
број: 181 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 3521/1, уписане у П.л. број: 157, П.л. 
број: 161 и П.л. број: 789 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 5479, уписане у П.л. број: 150 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 3521/9, 3521/100 и 5478, уписаних у П.л. 
број: 606 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 5457 и 5459, уписаних у П.л. број: 765 КО 
Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 5456, уписане у П.л. број: 834 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 5451, 5452/1, 5453 и 5458, уписаних у П.л. 
број: 153 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 5426, 5428 и 5429, уписаних у П.л. број: 
120 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 5427/1, уписане у П.л. број: 155 КО Улог, 
општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 3521/10, 3521/40 и 3521/71, уписаних у 
П.л. број: 403 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 5553 и 5561, уписаних у П.л. број: 149 КО 
Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. бр. 5530, 5531/1, 5539/2, 5553/3 и 5555/2, упи-
саних у П.л. број: 161 КО Улог, општина Калиновик,

- дио к.ч. број: 5539/1, уписане у П.л. број: 157 и П.л. 
број: 161 КО Улог, општина Калиновик.

III
“Електропренос БиХ” активности предвиђене у тачки I 

ове одлуке реализоваће у складу са израђеном просторно-
планском и техничком документацијом.

IV
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о преносу права службености у корист Компаније за пренос 
електричне енергије у Босни и Херцеговини “Електоприје-
нос-Електропренос БиХ” а.д. Бања Лука (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 92/21).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3394/21 Предсједник
11. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1918
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржа-
ној 18.11.2021. године,  д о н о с и
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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња саобра-

ћајнице на локацији излаз из Улице Бошка Тошића на Буле-
вар војводе Степе Степановића, град Бања Лука, па се у ту 
сврху може извршити потпуна експропријација непокрет-
ности означених као:

- к.ч. број: 600/2, у површини од 21 м² (сп. к.ч. број: 
390/82), уписана у П.л. број: 455 КО Бања Лука 5, посјед: 
Хускић Малик и др., односно зк. ул. број: 13814 КО Бања 
Лука, сусвојина: Хусић Малик и др.;

- к.ч. број: 601/2, у површини од 195 м² (сп. к.ч. број: 
387/48), уписана у П.л. број: 2237 КО Бања Лука 5, посјед: 
“Редград” д.о.о. Бања Лука, односно зк. ул. број: 15591 КО 
Бања Лука, сусвојина: Алтић Менсура и др.;

- к.ч. број: 602/1, у површини од 196 м² (сп. к.ч. број: 
387/21), уписана у П.л. број: 734 КО Бања Лука 5, посјед: 
Мерџић Себиха и др., односно зк. ул. број: 15591 КО Бања 
Лука, сусвојина: Алтић Менсура и др;

- к.ч. број: 602/2, у површини од 174 м² (сп. к.ч. број: 
387/47), уписана у П.л. број: 734 КО Бања Лука 5, посјед: 
Мерџић Себиха и др., односно зк. ул. број: 15591 КО Бања 
Лука, сусвојина: Алтић Менсура и др.;

- к.ч. број: 710/2, у површини од 87 м² (сп. к.ч. број: 
194/169), уписана у П.л. број: 573 КО Бања Лука 5, посјед: 
Кесеровић Снежана, односно зк. ул. број: 5755 КО Бања 
Лука, својина: Кесеровић Снежана;

- к.ч. број: 713/10, у површини од 3 м² (сп. к.ч. број: 
389/34), уписана у П.л. број: 503 КО Бања Лука 5, посјед: 
јавни и некатегорисани путеви, односно зк. ул. број: 1504 
КО Бања Лука, друштвена својина СИЗ становања;

- к.ч. број: 2482, у површини од 82 м² (сп. к.ч. број: 
194/170), уписана у П.л. број: 503 КО Бања Лука, приград-
ски пут, јавно добро;

- к.ч. број: 603, у површни од 391 м² (сп. к.ч. број: 
387/2), уписана у П.л. број: 950 КО Бања Лука 5, посјед: 
ОДП Завод за изградњу, односно зк. ул. број: 11881 КО 
Бања Лука, сусвојина: Крупић Мујо и др., к.ч. број: 387/16, 
у површини од 7 м², к.ч. број: 387/17, у површини од 75 м², 
к.ч. број: 387/18, у површини од 26 м², к.ч. број: 387/19, у 
површини од 12 м², к.ч. број: 387/40, у површини од 4 м², 
к.ч. број: 387/41, у површини од 4 м², к.ч. број: 387/42, у 
површини 6 м², и к.ч. број: 387/43, у површини од 5 м², су-
својина: Крупић Мујо и др., све уписане у зк. ул. број: 8666 
КО Бања Лука.

II
Корисник експропријације је Град Бања Лука.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3467/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1919
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржа-
ној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса реализација 

Пројекта хитне помоћи и заштите од поплава у Републи-
ци Српској, на територији општине Брод, па се у ту сврху 
може извршити потпуна експропријација непокретности 
означених као:

- к.ч. број: 4696/2, звана Подкућница, воћњак 3. класе, 
површине 567 м², и градилиште, површине 28 м², уписана у 
Лист непокретности број: 2381 к.о. Брод, корисник: Жељко 
(Недељко) Пејичић у дијелу 1/1, а којој по старом премјеру 
одговарају парцеле означене као к.ч. број: 566/9, двориште 
и зграда, површине 160 м², и к.ч. број: 566/10, воћњак, по-
вршине 426 м², уписаним у зк. ул. број: 3366 к.о. СП Брод, 
са укњиженим правом сусвојине на сувласнике: Саја (Але-
кса) Пејчић, рођ. Стјепановић, у дијелу 133518/752556, 
Бранко (Ристо) Пејчић у дијелу 133518/752556, Драгољуб 
(Ристо) Пејчић у дијелу 267036/752556, Роза Пејчић у 
дијелу 18207/125426 и Вишња (Душан) Пејичић у дијелу 
18207/125426.

II
Корисник експропријације је Општина Брод.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3468/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1920
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 348. став 3. 
тачка д) Закона о стварним правима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 
107/19 и 1/21), Влада Републике Српске, на 146. сједници, 
одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ВЛАСНИШТВУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ЈАХОРИНИ НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ КУПЦУ ДРАГИШИ ЈАКОВЉЕВИЋУ 

I
Овом одлуком утврђују се услови и начин продаје зе-

мљишта у својини Републике Српске са дијелом 1/1, не-
посредном погодбом, у сврху комплетирања грађевинске 
парцеле ради изградње пословног објекта на Јахорини у 
обухвату Регулационог плана дијела посебног подручја 
Јахорина (“Службене новине града Источно Сарајево”, бр. 
15/08, 11/11, 23/16, 20/18, 13/19, 26/19, 5/20, 11/20, 19/20, 
27/20 и 3/21).

II
Продаје се непосредном погодбом земљиште на Јахори-

ни купцу Драгиши (Милорад)  Јаковљевићу, и то земљиште 
означено као к.ч. број: 2926/2419, Јахорина, шума, површи-
не 204 m², уписана у зк. уложак број: 7006 к.о. СП Пале и 
П.л. број: 4456, к.о. Пале, као својина и посјед Републике 
Српске са дијелом 1/1.

III
Некретнине које су предмет продаје налазе се у обухва-

ту Регулационог плана дијела посебног подручја Јахорина 



1.12.2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 108 9
(“Службене новине града Источно Сарајево”, бр. 15/08, 
11/11, 23/16, 20/18, 13/19, 26/19, 5/20, 11/20, 19/20, 27/20 
и 3/21) у првој стамбено-пословној зони грађевинског зе-
мљишта и продају се по цијени од 420,00 КМ/m² у сврху 
комплетирања грађевинске парцеле.

IV
Овлашћује се министар трговине и туризма да у име Ре-

публике Српске, Владе Републике Српске, закључи уговор 
о продаји земљишта из члана 2. ове одлуке по претходно 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске, Сједиште замјеника Источно Сарајево. Све тро-
шкове израде нотарског уговора и уписа права на непокрет-
ностима сноси купац.

V
Уговор о продаји земљишта нарочито ће садржавати 

одредбу о забрани коришћења земљишта у друге намјене, 
осим намјене за коју је земљиште продато непосредном 
погодбом, и одредбу да се купљена парцела од Републике 
Српске не може продавати трећим лицима самостално, већ 
само као дио грађевинске цјелине са земљиштем у власни-
штву купца, као и одредбу да ће купац у року од осам  (8) 
дана од дана спровођења купопродајног уговора подније-
ти захтјев за промјену културе купљене парцеле код Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручна јединица Пале.

VI
Трошкови поступка одређују се у износу од 300,00 КМ 

и исте је дужан уплатити Драгиша Јаковљевић Републичкој 
управи за геодетске и имовинско-правне послове на ж.р. 
број: 555-007-00225176-43 код Нове банке у року од осам 
(8) дана од дана доношења ове одлуке.

VII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

трговине и туризма, Правобранилаштво Републике Српске, 
Сједиште замјеника Источно Сарајево и Републичка управа 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна једи-
ница Пале.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3434/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1921
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 146. 
сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Даје се сагласност за цијепање дијела парцеле означене 
као к.ч. број: 2926/1294, уписана у Посједовни лист број: 
4456 KO Пале, као својина Републике Српске са 1/1 дије-
ла, у поступку који се по захтјеву “Луинг” д.о.о. Пале од 
13.5.2021. године води пред Републичком управом за гео-
детске и имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Пале, под бројем: 21.34/952.1-337/21, и код Правобранила-
штва Републике Српске, Сједиште замјеника Источно Са-
рајево, под бројем: У-584/21.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Правобранила-

штво Републике Српске, Сједиште замјеника Источно Са-
рајево и Републичка управа за геодетске и имовинско-прав-
не послове, Подручна јединица Пале.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3441/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1922
На основу члана 12. став 2. Закона о водама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 
74/17) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 
18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ВОДНОГ ДОБРА

I
Овом одлуком укида се статус јавног водног добра за пар-

целe означенe као к.ч. број: 8156/2, површине 329 m², к.ч. број: 
8156/3, површине 35 m², к.ч. број: 8156/4, површине 162 m², 
к.ч. број: 8156/5, површине 59 m², и к.ч. број: 8156/6, повр-
шине 366 m², све парцеле назива “Лијешањ поток”, уписане у 
П.л. број: 755, КО Добој, које по старом премјеру одговарају 
парцелама к.ч. број: 307/13, к.ч. број: 307/15, к.ч. број: 307/16, 
к.ч.  број: 307/17 и к.ч. број: 307/18 КО СП Добој.

II
На непокретностима из тачке I ове одлуке брисаће се 

статус јавног водног добра из јавних евиденција као трајно 
непотребних за интегрално управљање водама.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3435/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1923
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржа-
ној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над моторним возилом - 

путнички аутомобил марке peugeot 508 allure, број шасије 
VF38DRHHADL042539, број мотора 10DYZD4052786, го-
дина производње 2013, боја црна, регистарска ознака Е57-
М-879, са Министарства финансија Републике Српске на 
Општину Србац.

II
Право власништва над моторним возилом из тачке I ове 

одлуке преноси се без накнаде.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Општина Србац.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3474/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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1924
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 13. Уредбе о условима за оснивање и рад 
представништава Републике Српске у иностранству (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 125/11, 123/12, 24/16, 
1/18 и 31/19), Влада Републике Српске, на 146. сједници, 
одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ПРЕДСТАВНИШТАВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ИНОСТРАНСТВУ ЗА 2021. 

ГОДИНУ (“Службени гласник Републике Српске”, број 2/21)

I
У Одлуци о распореду средстава за финансирање рада 

представништава Републике Српске у иностранству за 
2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 
2/21) у тачки I износ: “4.644.000,00 КМ” замјењује се изно-
сом: “4.925.000,00 КМ”.

II
Тачка II мијења се и гласи:
“Средства из тачке I ове одлуке распоредиће се на сље-

дећи начин:
- Представништву у Републици Србији - 
 Београд .....................................................856.000,00 КМ,
- Представништву у СР Њемачкој - 
 Штутгарт ..................................................429.000,00 КМ,
- Представништву у Руској Федерацији - 
 Москва .....................................................910.000,00 КМ,
- Представништву у Краљевини Белгији - 
 Брисел ......................................................625.000,00 КМ,
- Представништву у Израелу - 
 Јерусалим .................................................240.000,00 КМ,
- Представништву у Републици 
 Аустрији - Беч .........................................945.000,00 КМ,
- Представништву у САД - Вашингтон ...570.000,00 КМ,
- Представништву у Републици Грчкој - 
 Солун ..................................................... 350.000,00 КМ”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3429/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1925
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 6. Закона о накнадама за вршење 
услуга премјера и коришћење података катастра непокрет-
ности и катастра земљишта (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 92/09), Влада Републике Српске, на 146. 
сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ 

ЗА РАД КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ

I
У Одлуци о висини накнаде за рад комисија за излага-

ње (“Службени гласник Републике Српске”, број 30/19) у 
тачки II ријечи: “те радње по приговорима и жалбама након 
окончаног поступка излагања података” бришу се.

II
У тачки III у подтачки 3) у алинеји шестој послије рије-

чи: “рјешењу” тачка се замјењује тачком са запетом.

Послије подтачке 3) додаје се нова подтачка 4), која 
гласи:

“4) за рад чланова комисија који спроводе посебан 
испитни поступак, у катастарским општинама у којима се у 
поступку излагања користе подаци аустроугарског премје-
ра, премјера извршеног у Гаус-Кригеровој пројекцији, те 
реамбулације и ревизије премјера извршеног у Гаус-Криге-
ровој пројекцији по сљедећем нормативу:

- предсједник и његов замјеник - 16 КМ по ријешеном 
предмету,

- први члан и његов замјеник са високом стручном 
спремом - 16 КМ по ријешеном предмету,

- први члан и његов замјеник са вишом стручном спре-
мом - 13,5 КМ по ријешеном предмету,

- први члан и његов замјеник са средњом стручном 
спремом - 11 КМ по ријешеном предмету,

- други члан комисије из реда грађана и његов замјеник 
- 26 КМ по дану ангажовања,

- у случају потребе за ангажовањем записничара - 7,5 КМ 
по ријешеном предмету”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3466/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1926
На основу члана 40. став 2. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20), 
а у вези са чланом 10. став 1. Правилника о поступку усту-
пања уговора о концесији и промјени власничке структуре 
концесионара (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
65/14 и 61/17), и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 145. сједници, одржа-
ној 11.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УСТУПАЊА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ

1. Одобрава се уступање Уговора о концесији за ко-
ришћење техничког грађевинског камена - кречњака на ле-
жишту “Геља Љут”, општина Гацко, број: 05.07/310-474/12, 
од 16.8.2012. године, и Анекс Уговора о концесији, број: 
05.07/310-207/15, од 17.6.2015. године, са концесионара 
“Сафир” д.о.о. Гацко на стицаоца “Термоградинг” д.о.о. 
Гацко.

2. Влада Републике Српске, “Сафир” д.о.о. Гацко и 
“Термоградинг” д.о.о. Гацко закључиће уговор о уступању 
Уговора о концесији за коришћење техничког грађевинског 
камена - кречњака на лежишту “Геља Љут”, општина Гацко.

3. За закључивање уговора из тачке 2. овог рјешења 
овлашћује се министар енергетике и рударства.

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

Број: 04/1-012-2-3393/21 Предсједник
11. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1927
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), а у вези са чланом 107. 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада 
Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. 
године,  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ

О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ОДБОРА 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ЗА ЖАЛБЕ

1. Маријана Петровић, дипломирани правник, разрје-
шава се дужности вршиоца дужности члана Одбора држав-
не управе за жалбе због истека периода на који је поста-
вљена.

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

Број: 04/1-012-2-3446/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1928
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), а у вези са чланом 107. 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада 
Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ОДБОРА 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ЗА ЖАЛБЕ

1. Маријана Петровић, дипломирани правник, поста-
вља се за вршиоца дужности члана Одбора државне управе 
за жалбе на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3447/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1929
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 16. ст. 1. и 5. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), Влада Републике Српске, на 146. сједници, 
одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “ВОДЕ СРПСКЕ”

1. Разрјешавају се в.д. чланова Управног одбора Јавне 
установе “Воде Српске”, и то:

1) Драган Анђелић, доктор економских наука,
2) Ивана Станишић, дипл. инж. грађевине,
3) Марица Радић, дипл. економиста,
4) Јован Вуковљак, професор физике, и
5) мр Зоран Перић.
2. Овo рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3448/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1930
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03) и члана 16. Закона о 
систему јавних служби (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “ВОДЕ СРПСКЕ”

1. Именују се в.д. чланова Управног одбора Јавне уста-
нове “Воде Српске” на период до 60 дана, и то:

1) Драган Анђелић, доктор економских наука,
2) Ивана Станишић, дипл. инж. грађевине,
3) Марица Радић, дипл. економиста,
4) Јован Вуковљак, професор физике, и
5) мр Зоран Перић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3449/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1931
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 Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржаноj 
18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 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, и то:

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: 04/1-012-2-3495/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1932
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 146. 
сједници, одржаној 18.11.2021. 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) Росић Зоран, 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: 04/1-012-2-3496/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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1933
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 
18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

1. Жељко Вуковић, диплoмирани економиста, разрје-
шава се вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ 
Специјална болница за психијатрију Соколац због истека 
периода на који је именован.

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

Број: 04/1-012-2-3471/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1934
На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 4. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима 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 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 146. сједници, 
одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 

СОКОЛАЦ

1. Жељко Вуковић, диплoмирани економиста, именује 
се за вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Спе-
цијална болница за психијатрију Соколац на период до 60 
дана.

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

Број: 04/1-012-2-3472/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1935
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 28. ст. 4. и 5. Закона о студентском стан-
дарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/21), 
Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 
18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

СТУДЕНАТА У УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА ТЕСЛА” 

БАЊА ЛУКА

1. Љубиша Карлица и Марко Ћурко разрјешавају се ду-
жности чланова - представника студената Управног одбора 
Јавне установе Студентски центар “Никола Тесла” Бања 
Лука.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3475/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1936
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 28. ст. 4. и 5. Закона о студентском стан-
дарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/21), 
Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 
18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

СТУДЕНАТА У УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊА ЛУКА

1. Данило Јарић и Марко Ћурко именују се за чланове - 
представнике студената у Управном одбору Јавне установе 
Студентски центар “Никола Тесла” Бања Лука на период од 
једне године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3476/21 Предсједник
18. новембра 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 Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада 
Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У РЕСОРУ 
УПРАВЕ У МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

1. Никола Кнежевић, дипломирани правник, разрјешава 
се дужности помоћника министра у Ресору управе у Мини-
старству управе и локалне самоуправе.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3462/21 Предсједник
18. новембра 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 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА У РЕСОРУ УПРАВЕ У МИНИСТАРСТВУ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Александар Шувак, дипломирани правник, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра у Ресору 
управе у Министарству управе и локалне самоуправе на 
период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3463/21 Предсједник
18. новембра 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 a) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н o с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА У MИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бојан Мацура, дипломирани економиста, разрјеша-
ва се вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за 
управљање инвестицијама у Министарству финансија Ре-
публике Српске.

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

Број: 04/1-012-2-3456/21 Предсједник
18. новембра 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 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бојан Мацура, дипломирани економиста, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за 
управљање инвестицијама у Министарству финансија Ре-
публике Српске на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3457/21 Предсједник
18. новембра 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 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н o с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У 
MИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Стојан Крњаић, дипломирани правник, разрјешава се 
вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне 
послове у Министарству финансија Републике Српске.

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

Број: 04/1-012-2-3458/21 Предсједник
18. новембра 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 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У 
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Стојан Крњајић, дипломирани правник, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за 
правне послове у Министарству финансија Републике Срп-
ске на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3459/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ У МИНИСТAРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Милан Гаврић, дипл. инж. грађевинарства, разрјеша-
ва се дужности вршиоца дужности помоћника министра за 
водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде.

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

Број: 04/1-012-2-3454/21 Предсједник
18. новембра 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 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ У МИНИСТAРСТВУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Милан Гаврић, дипл. инж. грађевинарства, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за водопри-
вреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3455/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА У РЕСОРУ ЗА ПОСЛОВЕ НОТАРИЈАТА, 
АДВОКАТУРЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА, БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ И СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У МИНИСТАРСТВУ 
ПРАВДЕ

1. Бранкица Граховац разрјешава се послова вршио-
ца дужности помоћника министра у Ресору за послове 
нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва, бесплатне 
правне помоћи и спровођење Стратегије за борбу против 
корупције у Министарству правде због истека времена на 
које је постављена.

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

Број: 04/1-012-2-3479/21 Предсједник
18. новембра 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 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА У РЕСОРУ ЗА ПОСЛОВЕ НОТАРИЈАТА, 
АДВОКАТУРЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА, БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ И СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У МИНИСТАРСТВУ 
ПРАВДЕ

1. Бранкица Граховац, дипломирани правник са по-
ложеним правосудним испитом, поставља се на послове 
вршиоца дужности помоћника министра у Ресору за по-
слове нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва, бесплат-
не правне помоћи и спровођење Стратегије за борбу против 
корупције у Министарству правде на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3480/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 

МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

1. Бранкица Арежина разрјешава се послова вршиоца 
дужности секретара Министарства правде због истека вре-
мена на које је постављена.

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

Број: 04/1-012-2-3481/21 Предсједник
18. новембра 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 56/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 

МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

1. Бранкица Арежина, дипломирани правник, поставља 
се на послове вршиоца дужности секретара Министарства 
правде на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3482/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

АГЕНЦИЈЕ ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

1. Предраг Сладојевић, дипл. инж. пољопривреде, ра-
зрјешава се дужности вршиоца дужности директора Аген-
ције за аграрна плаћања.

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

Број: 04/1-012-2-3450/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке 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 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

АГЕНЦИЈЕ ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

1. Предраг Сладојевић, дипл. инж. пољопривреде, по-
ставља се за вршиоца дужности директора Агенције за 
аграрна плаћања на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3451/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. 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 Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 
18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈУ АГЕНЦИЈА ЗА 

СЕРТИФИКАЦИЈУ, АКРЕДИТАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бојан Лукић, дипломирани економиста, разрјешава 
се вршиоца дужности директора ЈУ Агенција за сертифи-
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кацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене 
заштите Републике Српске због истека периода на који је 
именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3485/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ АГЕНЦИЈА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ, АКРЕДИТАЦИЈУ 
И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бојан Лукић, дипломирани економиста, именује се 
за вршиоца дужности директора ЈУ Агенција за сертифи-
кацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене 
заштите Републике Српске на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3486/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, 
РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

1. Милорад Којић разрјешава се послова вршиоца ду-
жности директора Републичког центра за истраживање 
рата, ратних злочина и тражење несталих лица због истека 
времена на које је постављен.

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

Број: 04/1-012-2-3483/21 Предсједник
18. новембра 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 56/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, 
РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

1. Милорад Којић, магистар правних наука, поставља 
се на послове вршиоца дужности директора Републичког 
центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење не-
сталих лица на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3484/21 Предсједник
18. новембра 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. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ДЕМОГРАФСКИХ И 
СОЦИЈАЛНИХ СТАТИСТИКА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ 

ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Жељко Асентић, професор географије, разрјешава се 
вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демо-
графских и социјалних статистика у Републичком заводу за 
статистику Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3460/21 Предсједник
18. новембра 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 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ДЕМОГРАФСКИХ И 
СОЦИЈАЛНИХ СТАТИСТИКА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ 

ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Жељко Асентић, професор географије, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор де-
мографских и социјалних статистика у Републичком заводу 
за статистику Републике Српске на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3461/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 
18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Милош Кос, др стоматологије, разрјешава се вршио-
ца дужности директора ЈЗУ Завод за стоматологију Репу-
блике Српске због истека периода на који је именован.

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

Број: 04/1-012-2-3487/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Милош Кос, др стоматологије, именује се за вршиоца 
дужности директора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике 
Српске на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3488/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржаној 
18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ЗАВОД ЗА СУДСКУ 

МЕДИЦИНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Проф. др Жељко Каран разрјешава се дужности ди-
ректора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске 
због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-3489/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Проф. др Жељко Каран именује се за вршиоца ду-
жности директора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике 
Српске на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3490/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона о 
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о држав-

ним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА

1. Дарко Боројевић разрјешава се дужности вршиоца ду-
жности директора Републичког хидрометеоролошког завода.

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

Број: 04/1-012-2-3452/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке 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 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА

1. Дарко Боројевић поставља се за вршиоца дужности 
директора Републичког хидрометеоролошког завода на пе-
риод до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3453/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона о 
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ БАЊА ЛУКА

1. Сања Павловић, дипломирани правник са положеним 
правосудним испитом, разрјешава се послова вршиоца ду-
жности помоћника директора Центра за пружање бесплат-
не правне помоћи, Сједиште Бања Лука због истека време-
на на које је постављена.

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

Број: 04/1-012-2-3477/21 Предсједник
18. новембра 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 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ БАЊА ЛУКА

1. Сања Павловић, дипломирани правник са положеним 
правосудним испитом, поставља се на послове вршиоца 
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дужности помоћника директора Центра за пружање бе-
сплатне правне помоћи, Сједиште Бања Лука на период до 
90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3478/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ ДОБОЈ

1. Бранка Ђурановић, дипломирани правник са положе-
ним правосудним испитом, разрјешава се послова вршиоца 
дужности помоћника директора Центра за пружање бе-
сплатне правне помоћи, Сједиште Добој због истека време-
на на које је постављена.

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

Број: 04/1-012-2-3444/21 Предсједник
18. новембра 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 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ ДОБОЈ

1. Бранка Ђурановић, дипломирани правник са положе-
ним правосудним испитом, поставља се на послове вршио-
ца дужности помоћника директора Центра за пружање бе-
сплатне правне помоћи, Сједиште Добој на период до 90 
дана.

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

Број: 04/1-012-2-3445/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Иван Станковић, дипломирани правник са положе-
ним правосудним испитом, разрјешава се послова вршиоца 
дужности помоћника директора Центра за пружање бе-

сплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево због 
истека времена на које је постављен.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3442/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке 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 
146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Иван Станковић, дипломирани правник са положе-
ним правосудним испитом, поставља се на послове вршио-
ца дужности помоћника директора Центра за пружање 
бесплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево на 
период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3443/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржа-
ној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЈЕДОР

1. Милош Марјановић, дипломирани економиста, ра-
зрјешава се вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица 
са инвалидитетом Приједор због истека периода на који је 
именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3491/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 
43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЈЕДОР

1. Милош Марјановић, дипломирани економиста, име-
нује се за вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са 
инвалидитетом Приједор на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3492/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 146. сједници, одржа-
ној 18.11.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ВИШЕГРАД

1. Марија Савчић, дипломирани правник, разрјешава се 
вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалиди-
тетом Вишеград због истека периода на који је именована.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3493/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 
43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републи-
ке Српске, на 146. сједници, одржаној 18.11.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ВИШЕГРАД

1. Марија Савчић, дипломирани правник, именује се за 
вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалиди-
тетом Вишеград на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3494/21 Предсједник
18. новембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1937
На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
134/11, 82/13 и 103/15) и члана 76. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), рјешавајући по захтјеву за утврђивање радних 
мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите, на 
приједлог Комисије за утврђивање радних мјеста на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАДНИХ МЈЕСТА НА КОЈИМА СЕ 

СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 
У ЗП “РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК” АД 

УГЉЕВИК

1. Као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачу-
на са увећаним трајањем у ЗП “Рудник и Термоелектрана 
Угљевик” а.д. Угљевик утврђују се:

РЈ Рудник - РЦ Откривка:
1) руковалац багера,
2) руковалац дампера,
3) руковалац булдожера,
4) руковалац грејдера,
5) руковалац турнодозера;
РЈ Рудник - РЦ Производња угља:
6) руковалац багера,

7) руковалац дампера,
8) руковалац камиона носивости до 20 т,
9) руковалац булдожера,
10) руковалац утоваривача,
11) руковалац турнодозера;
РЈ Термоелектрана - термоенергетски погон:
12) први помоћник на котловском постројењу,
13) други помоћник на котловском постројењу,
14) трећи помоћник на котловском постројењу,
15) машиниста турбогенераторског постројења,
16) други помоћник на турбогенераторском постројењу;
РЈ Термоелектрана - допрема угља и отпрема шља-

ке и пепела (ДУ, ОШИП-а):
17) руковалац одлагача угља,
18) возач вучног воза,
19) руковалац булдожера.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радном мјесту 

из става 1. овог рјешења т. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. и 
19. рачунаће се као 14 мјесеци стажа осигурања.

3. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мје-
стима из става 1. овог рјешења т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. и 11. 
рачунаће се као 15 мјесеци стажа осигурања.

4. Осигураницима који раде на радним мјестима из ста-
ва 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на 
раду.

5. Осигураницима који раде на радним мјестима из ста-
ва 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.

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

Број: 16-04/4-181-221/2015
16. априла 2021. године Министар,
Бања Лука Душко Милуновић, с.р.

1938
На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
134/11, 82/13 и 103/15) и члана 76. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), рјешавајући по захтјеву за ревизију радних 
мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите, на 
приједлог Комисије за утврђивање радних мјеста на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА НА КОЈИМА СЕ 

СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 
У “ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА” АД 

БАЊА ЛУКА

1. Као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем у “Јелшинград Ливар ливница чели-
ка” а.д. Бања Лука, верификују се:

РЈ Калупарница:
1) пословођа у Калупарници,
2) руковалац уређаја за припрему калупарских мјеша-

вина,
3) калупар I,
4) ручни калупар на изради језгри,
5) калупар I – бригадир,
6) возач мосне дизалице у ливници;
РЈ Топионица:
7) топионичар I,
8) топионичар II,
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9) ватростални зидар,
10) пословођа на изради течног челика,
11) возач мосне дизалице у ливници;
РЈ Чистионица и механичка обрада:
12) пословођа у Чистионици,
13) жарилац,
14) брусач одливака на висећој брусилици,
15) бравар на преси,
16) електроварилац I у ливници,
17) аутогени варилац резач I у ливници,
18) возач мосне дизалице у ливници.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мје-

стима из става 1. овог рјешења т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 15, 16, 17. и 18. рачунаће се као 14 мјесеци стажа 
осигурања.

3. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мје-
стима из става 1. овог рјешења т. 2, 13. и 14. рачунаће се као 
15 мјесеци стажа осигурања.

4. Осигураницима који раде на радним мјестима из ста-
ва 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на 
раду.

5. Осигураницима који раде на радним мјестима из ста-
ва 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.

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

Број: 16-04/4-181-53/21
16. новембра 2021. године Министар,
Бања Лука Душко Милуновић, с.р.

1939
На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
134/11, 82/13 и 103/15) и члана 76. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), рјешавајући по захтјеву за утврђивање радних 
мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите, на 
приједлог Комисије за утврђивање радних мјеста на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАДНИХ МЈЕСТА НА КОЈИМА СЕ 

СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 
У ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОЈ 

ЈЕДИНИЦИ ГРАДА ИСТОЧНОГ САРАЈЕВА

1. Као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем у Територијалној ватрогасно-спаси-
лачкој јединици Града Источног Сарајева утврђују се:

1) старјешина,
2) замјеник старјешине,
3) командир ватрогасно-спасилачке јединице,
4) референт за стручну обуку и усавршавање,
5) командир ватрогасно-спасилачког одјељења,
6) командир ватрогасно-спасилачке смјене,
7) ватрогасац-спасилац возач,
8) ватрогасац-спасилац,
9) командир сервиса,
10) сервисер.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мје-

стима из става 1. овог рјешења рачунаће се као 14 мјесеци 
стажа осигурања.

3. Осигураницима који раде на радним мјестима из ста-
ва 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 

рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на 
раду.

4. Осигураницима који раде на радним мјестима из ста-
ва 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.

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

Број: 16-04/4-181-132/2020
16. новембра 2021. године Министар,
Бања Лука Душко Милуновић, с.р.

1940
На основу члана 15. став 4. Закона о нотарској слу-

жби у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 28/21), министар правде Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Нотар Данка Граонић, са службеним сједиштем у Но-

вом Граду, Видовданска улица 22 Б, почиње са радом 
1.12.2021. године.

Број: 08.021/153-997/21
23. новембра 2021. године Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

1941
На основу члана 15. став 4. Закона о нотарској слу-

жби у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 28/21), министар правде Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Нотар Слађана Космајац Марковић, са службеним сје-

диштем у Палама, Ул. Лава Толстоја бр. 27, почиње са ра-
дом 1.12.2021. године.

Број: 08.021/153-67/21
18. новембра 2021. године Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

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

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

ОПШТИНА УГЉЕВИК

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Коренита, општина Угљевик, повр-
шине 12 335 476 м², осим за парцелу брoj: 813, основан 
у складу са Законом о премјеру и катастру Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 
110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Коренита, општина Угљевик, ста-
вљају се ван снаге и престају да важе:

1) катастар земљишта за к.о. Коренита, осим за парцеле 
бр. 292/2 и 298,

2) земљишна књига за к.о. Коренита, по старом плану, 
осим за парцеле бр. 488/1, 488/2 и 492.

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

Број: 21.08/951-53/20
23. новембра 2021. годинe Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ЖУПИЦА, 
ОПШТИНА ИСТОЧНИ ДРВАР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за ката-
старску општину Жупица, општина Источни Дрвар, и то за 
катастарску парцелу број: 1919/1, уписану у Привремени 
лист непокретности број: 1, и парцелу број: 1920, уписану 
у Привремени лист непокретности број: 2, обје к.о. Жупи-
ца, укупне површине 2 432 350 м², основан у складу са За-
коном о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
катастарску општину Жупица, општина Источни Дрвар за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи пописни катастар за 
земљиште означено као к.ч. бр. 1919/1 и 1920 к.о. Жупица.

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

Број: 21.08/951-96/20
11. новембра 2021. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предме-

ту број АП 158/20, рјешавајући апелацију “Intesa Sanpaolo banke 
BiH” д.д. Сарајево, на основу члана VI/3б) Устава Босне и Херце-
говине, члана 57 став (2) тачка б) и члана 59 ст. (1) и (3) Правила 
Уставног суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст (“Службе-
ни гласник Босне и Херцеговине” број 94/14), у саставу:

- Мато Тадић, предсједник,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 20. октобра 2021. године  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Одбија се као неоснована апелација “Intesa Sanpaolo banke 
Bosne i Hercegovine” д.д. Сарајево поднесена против Пресу-
де Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број 65 0 Пс 
042266 19 Рев од 15. октобра 2019. године.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласни-
ку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. “Intesa Sanpaolo banka Bosne i Hercegovine” д.д. Сарајево (у 

даљњем тексту: апеланткиња) из Сарајева, коју заступа Адвокат-
ско друштво са ограниченом одговорношћу “Marić & Co” д.о.о. 
Сарајево, поднијела је 15. јануара 2020. године апелацију Устав-
ном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд) 
против Пресуде Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљњем тексту: Врховни суд) број 65 0 Пс 042266 19 Рев од 15. 
октобра 2019. године.

II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Врховног 

суда, Кантоналног суда у Сарајеву (у даљњем тексту: Кантонални 
суд), Општинског суда у Сарајеву (у даљњем тексту: Општински 
суд) и од Земљорадничке задруге “Агрообједа” п.о. Видовице (у 
даљњем тексту: тужитељица) затражено је 9. јуна 2021. године да 
доставе одговоре на апелацију.

3. Врховни суд, Кантонални суд и Општински суд су у периоду 
од 16. до 26. јуна 2021. године доставили одговоре на апелацију, 
док тужитељица у остављеном року није доставила одговор на 
апелацију.

III - Чињенично стање
4. Чињенице предмета које произлазе из апеланткињиних на-

вода и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају 
на сљедећи начин.

5. Пресудом Општинског суда број 65 0 Пс 042266 18 Пс 2 од 
22. фебруара 2018. године обавезана је апеланткиња да тужитељи-
ци исплати укупни износ од 95.260,87 КМ, који представља износ 
од 40.067,41 КМ на име главног потраживања и износ од 55.193,46 
КМ на име доспјелих законских затезних камата, обрачунатих на 
21. децембар 2016. године, те да тужитељици исплати припадајуће 
законске затезне камате обрачунате на износ главног потраживања 
од 40.067,41 КМ почевши од 22. децембра 2016. године као дана 
дјелимичне уплате главног дуга па до коначне исплате, као и да јој 
накнади трошкове парничног поступка.

6. Општински суд је образложио да је на основу проведених 
доказа, те њиховом оцјеном у смислу члана 8 Закона о парнич-
ном поступку (у даљњем тексту: ЗПП), утврдио да је тужитељи-
ца Општинском суду поднијела приједлог за извршење на основу 
правоснажне и извршне пресуде Кантоналног суда од 4. новембра 
2003. године, којом је извршеник Федерација БиХ, Федерално 
министарство одбране, обавезана да тужитељици (тражитељици 
извршења) исплати износ од 313.712,60 КМ са законском затезном 
каматом по доспијећу сваког рачуна појединачно (почев од 26. но-
вембра 1999. године па до исплате). Утврђено је да је рјешењем о 
извршењу од 18. априла 2005. године дозвољено предложено извр-
шење, након чега је приједлог за извршење достављен УПИ банци 
д.д. Сарајево (као апеланткињиној правној предници) да новчани 
износ за који је извршење одређено пренесе са трансакцијског ра-
чуна извршеника на рачун тражитељице извршења. Утврђено је 
да 23. августа 2007. године апеланткињина правна предница са 
трансакцијског рачуна извршеника извршила пренос новчаних 
средстава на рачун тужитељице, односно тражитељице извршења 
у укупном износу од 657.526,34 КМ. Утврђено је да је Општински 
суд закључком од 29. октобра 2009. године позвао апеланткињу да 
обавијести суд да ли је у цијелости спровела рјешење о изврше-
њу, те да је апеланткиња 29. марта 2016. године обавијестила суд 
да је рјешење о извршењу од 18. априла 2005. године извршено 
у цијелости. Општински суд је вјештачењем по вјештаку финан-
сијске струке Керими Прашљивић од 3. марта 2009. године утвр-
дио да дуг извршеника по извршној исправи (рачунима) износи 
313.712,60 КМ и да укупни трошкови судског поступка износе 
75.157,27 КМ, да камата по рачунима износи 319.325,68 КМ, што 
све укупно износи 708.195,55 КМ, те да је за уплату по извршној 
исправи остала да се уплати разлика за главни дуг од 50.669,21 
КМ. Утврђено је да је апеланткиња 24. децембра 2015. године 
извршила уплату - пренос у износу од 10.601,80 КМ на рачун тра-
житељице извршења, тако да разлика главног дуга на дан 25. де-
цембар 2015. године износи 40.067,41 КМ. Општински суд је на 
основу допуне налаза и мишљења вјештака финансијске струке од 
22. децембра 2016. године утврдио да главница износи 40.067,41 
КМ, да законска затезна камата на износ кретања главнице за 
период од 23. августа 2007. до 21. децембра 2016. године износи 
55.193,46 КМ. Општински суд је навео да је вјештак при обрачуну 
примијенила измјене Закона о висини стопе затезне камате, и то за 
период од 8. децембра 2001. до 23. августа 2007. године. Утврђено 
је да је вјештак финансијске струке Керима Прашљивић приликом 
обрачуна камата приказала и укупан број дана кашњења и при-
мијењену стопу приликом обрачуна затезне камате нагласивши да 
није могла примијенити стопу затезне камате у износу од 12% од 
дана настанка облигационог односа до 7. децембра 2001. године с 
обзиром на то да је у том периоду била прописана затезна камата 
по стопи од 18% и с обзиром на то да до дана ступања на снагу 
Закона о измјени и допуни Закона о висини стопе затезне камате из 
2001. године није спроведено рјешење о извршењу и није ни било 
могуће примијенити у обрачуну стопу од 12% јер се измјенама 
дефинисала промјена стопе затезне камате. Вјештак финансијске 
струке је утврдила да укупно тужитељичино потраживање на дан 
21. децембар 2016. године износи 95.260,87 КМ, а исто се састоји 
из главног потраживања у износу од 40.067,41 КМ и законских за-
тезних камата у износу од 55.193,46 КМ.

7. Општински суд је навео да је тужитељица висину тужбеног 
захтјева доказала спроведеним вјештачењем по вјештаку финан-
сијске струке, који је сачињен у складу с науком и правилима стру-
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ке. У том смислу Општински суд је појаснио да се тужитељица из 
исплаћеног износа наплатила у односу на трошкове парничног и 
извршног поступка, а затим на име доспјелих камата на дан испла-
те, и на крају у дијелу главног потраживања по пресуди. Дио који 
није исплаћен у извршном поступку, а који је износ главног потра-
живања тужитељице је неисплаћени дио главног потраживања по 
пресуди, и то у износу од 50.067,41 КМ, и који износ је утврдила 
вјештак Керима Прашљивић у налазу, и то све до 21. децембра 
2016. године када је и извршена уплата износа од 10.601,80 КМ од 
стране апеланткиње, тако да је и умањено главно потраживање на 
тражени износ од 40.067,41 КМ. На исти износ тужитељица у овој 
правној ствари потражује и законске затезне камате од дана када 
је тај износ потраживања апеланткиња била дужна да пренесе са 
рачуна извршеника на рачун тужитељице као тражитељице извр-
шења. С обзиром на то да је апеланткиња извршила дјелимичну 
уплату износа од 10.601,80 КМ, Општински суд је закључио да 
тужитељица основано потражује и припадајуће законске затезне 
камате на умањени износ главног потраживања почев од 21. децем-
бра 2016. године па до исплате.

8. Општински суд је оцијенио да није основан апеланткињин 
приговор да вјештак финансијске струке приликом обрачуна није 
примијенила одговарајуће одредбе Закона о висини стопе затезне 
камате на неизмирена дуговања и Закона о измјенама и допунама 
Закона о висини стопе затезне камате на неизмирена дуговања јер 
је вјештак примијенила измјене Закона о висини стопе затезне ка-
мате број 51 (Закон о измјенама и допунама Закона о висини стопе 
затезне камате, објављен 30. новембра 2001. године у “Службеним 
новинама Федерације БиХ” број 51/01), и то за период од 8. де-
цембра 2001. до 23. августа 2007. године. Примијењена је стопа од 
18% с обзиром на то да је од дана настанка облигационо-правног 
односа до 7. децембра 2001. године та стопа била законом одређе-
на. Осим тога, Општински суд је оцијенио да вјештак није обра-
чунатим затезним каматама приписала затезне камате јер је апе-
ланткиња извршила погрешан обрачун камата, што је у поступку 
и доказано (основним налазом вјештака од 3. марта 2009. године 
којим је утврђена разлика између укупног тужитељичиног потра-
живања према правоснажној пресуди Кантоналног суда и износа 
који је исплатила апеланткињина предница 23. августа 2007. годи-
не), а апеланткиња се налази у доцњи и за законску затезну камату 
у вези с кретањем главнице у периоду од 23. августа 2007. до 21. 
децембра 2016. године.

9. На основу тако утврђеног чињеничног стања Општински 
суд је, примјеном одредби члана 175 Закона о извршном поступ-
ку (у даљњем тексту: ЗИП) и одредби Закона о облигационим од-
носима (у даљњем тексту: ЗОО) које се односе на накнаду штете, 
закључио да је апеланткиња одговорна за штету тужитељици на-
сталу погрешним обрачуном законских затезних камата приликом 
извршења рјешења о извршењу Општинског суда од 18. априла 
2005. године.

10. Општински суд је одбио као неоснован апеланткињин при-
говор литиспенденције, као и пасивне легитимације, о чему се де-
таљније изјаснио на странама 7 и 8 образложења пресуде.

11. Одлучујући о апеланткињиној жалби, Кантонални суд је 
донио Пресуду број 65 0 Пс 042266 18 Пж од 16. новембра 2018. 
године којом је жалбу одбио и првостепену пресуду потврдио.

12. Испитујући жалбене приговоре у свјетлу првостепене пре-
суде, Кантонални суд је утврдио да су неосновани жалбени наводи 
да је првостепени суд погрешно цијенио висину каматне стопе, 
као и њен обрачун. У том смислу, Кантонални суд је навео да је 
достављањем рјешења о извршењу на извршење апеланткињи као 
банци, апеланткиња, у смислу члана 166 став 2 ЗИП-а, дужна да 
новчани износ за који је извршење одређено пренесе са трансак-
цијског рачуна извршеника на трансакцијски рачун тражитељи-
це извршења. Уколико банка не поступи у складу с рјешењем о 
извршењу и другим судским налозима, у смислу члана 175 ЗИП-а, 
одговара за штету проузроковану тражиоцу извршења по општим 
правилима о накнади штете. У вези с тим, Кантонални суд је на-
вео да из налаза вјештака јасно произлази да је вјештак приликом 
обрачуна камате приказао укупан број кашњења по годинама и ви-
сину стопе затезне камате, односно да је вршио обрачун камате по 
стопи од 18% до 7. децембра 2001. године, а од 8. децембра 2001. 
године по стопи од 12% када је Законом о измјенама и допунама 
Закона о висини стопе затезне камате дошло до промјене висине 
стопе затезне камате.

13. Надаље, Кантонални суд је оцијенио да су неосновани и 
апеланткињини жалбени приговори којима је оспоравала налаз 
судског вјештака у дијелу који се односи на затезне камате и на 
износ трошкова поступка јер то није био предмет тужбеног зах-
тјева, нити су такве камате и трошкови поступка били обухваћени 
извршном исправом на основу које је покренут извршни поступак. 
Наиме, из рјешења о извршењу произлази да је то рјешење одређе-
но на основу извршне исправе - правоснажне пресуде Кантоналног 
суда од 4. новембра 2003. године којом је извршеник Федерација 
Босне и Херцеговине, Федерално министарство одбране, обавезана 

да исплати износ од 313.712,60 КМ са законском затезном каматом 
на појединачне износе, како је то наведено у рјешењу о извршењу, 
уз накнаду трошкова парничног поступка у износу од 56.028,27 
КМ. У том смислу, Кантонални суд је указао на одредбу члана 28 
став 2 ЗИП-а којом је прописано да ако плаћање затезне камате на 
трошкове поступка није одређено већ у самој извршној исправи, 
суд ће, на приједлог тражиоца извршења, у рјешењу о извршењу 
одредити наплату тих трошкова по прописаној стопи од дана доно-
шења одлуке, односно закључења поравнања. Супротно апелант-
кињиним жалбеним наводима, Кантонални суд је оцијенио да је 
првостепени суд правилно одлучио када је обавезао апеланткињу 
на измирење спорног дуга јер право на затезне камате на трошкове 
парничног поступка произлази из одредбе члана 277 став 1 ЗОО 
којом је утврђено право повјериоца на затезне камате, односно да 
дужник који закасни са испуњењем новчане обавезе дугује, поред 
главнице, и затезну камату по стопи одређеној Законом о висини 
стопе затезне камате. Стога је, према оцјени Кантоналног суда, 
обавеза плаћања накнаде парничних трошкова несумњиво новчана 
обавеза на коју се примјењују одредбе члана 277 ЗОО. Имајући у 
виду све наведено, Кантонални суд је закључио да нису основа-
ни апеланткињини жалбени приговори да је првостепена пресуда 
донесена на основу погрешне примјене материјалног права јер је, 
према стању списа, првостепени суд утврдио да апеланткиња није 
поступила у складу с рјешењем о извршењу, па је правилно закљу-
чио да је апеланткиња у смислу члана 175 ЗИП-а одговорна за ште-
ту проузроковану тражитељици извршења по општим правилима 
за накнаду штете, односно у смислу члана 154 став 1 ЗОО.

14. Одлучујући о апеланткињиној ревизији, Врховни суд је 
донио Пресуду број 65 0 Пс 042266 19 Рев од 15. октобра 2019. 
године којом је ревизију одбио.

15. Према оцјени Врховног суда, другостепени суд је правилно 
примијенио материјално право - одредбе чл. 166 став 2 и 175 ЗИП-
а, а у вези с одредбама чл. 154 став 1 и 277 ЗОО и одредбе Закона 
о висини стопе затезне камате, када је оцијенио да је апеланткиња 
одговорна за штету која је тужитељици настала погрешним обра-
чуном затезних камата приликом извршења рјешења о извршењу 
Општинског суда од 18. априла 2005. године.

16. У вези с тим, Врховни суд је навео да је апеланткиња као 
банка вршила уплате и спроводила дозвољено рјешење о изврше-
њу и исплатом мањег износа од онога који је досуђен извршном 
исправом - пресудом и одређен рјешењем о извршењу починила 
штету тужитељици (погрешним обрачуном законских затезних 
камата у складу с важећим законским прописима), односно тужи-
тељици исплатила мањи износ од онога који јој је стварно при-
падао. Одредбом члана 166 ЗИП-а апеланткиња као банка је била 
дужна да новчани износ за који је извршење одређено пренесе са 
трансакцијског рачуна извршеника на трансакцијски рачун тражи-
тељице извршења, да изврши правилан обрачун камата примјеном 
тада важећих одредби Закона о висини стопе затезне камате. Како 
апеланткиња није поступила према рјешењу о извршењу и тужи-
тељичином захтјеву на начин да изврши правилан обрачун камата, 
Врховни суд је закључио да апеланткиња одговара за штету про-
узроковану тражитељици извршења по општим правилима о нак-
нади штете.

17. Према оцјени Врховног суда, неприхватљиви су апелант-
кињини ревизиони наводи да је у конкретном случају погрешно 
примијењено материјално право, да је апеланткиња у цијелости 
поступила у складу с одредбом члана 175 ЗИП-а (извршила обра-
чун законске затезне камате на главни дуг примјеном Закона о ви-
сини стопе затезне камате), те да не постоји њена одговорност за 
штету примјеном члана 175 ЗИП-а јер до дана ступања на снагу 
Закона о висини стопе затезне камате из 2001. године није спрове-
дено рјешење о извршењу, па није било мјеста обрачуну законске 
затезне камате по измијењеној стопи од 12%, како је то правил-
но закључио и другостепени суд у образложењу побијане одлуке. 
Поред тога, Врховни суд је оцијенио да остали ревизиони наводи 
нису релевантни за доношење одлуке у конкретној правној ствари, 
из којих разлога их није посебно ни образлагао.

IV - Апелација
а) Наводи из апелације 
18. Апеланткиња сматра да јој је прекршено право на правич-

но суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 
став 1 Европске конвенције и право на имовину из члана II/3к) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европ-
ску конвенцију.

19. Апеланткиња наводи да је на обрачун стопе затезне кама-
те примијенила важећи закон, те је камату обрачунала по стопи од 
12%, док је, према схватању вјештака, требало да је обрачуна по 
стопи од 18%. У току предметног поступка чињенице, у суштини, 
нису биле ни спорне, била је спорна само примјена материјалног 
права, односно да ли апеланткиња може бити одговорна за накнаду 
штете због тога што је поступала по закону који је важио у вријеме 
спровођења извршења. Наиме, апеланткиња наводи да је извршила 
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обрачун затезне камате у складу с важећим законом у моменту спро-
вођења извршења, тј. у складу са Законом о висини стопе затезне 
камате на неизмирена дуговања из 2004. године, како је он измије-
њен Законом о измјенама и допунама Закона о висини стопе затезне 
камате на неизмирена дуговања из 2005. године. Апеланткиња је 
указала и на двије пресуде Врховног суда број 58 0 П 154046 10 Рев 
од 8. октобра 2019. године и број 58 0 П 116309 18 Рев од 31. октобра 
2019. године у којим се, супротно пресуди која се побија апелацијом, 
поново изричито износи став да банка не може сносити одговорност 
за штету уколико је камата обрачуната у складу с важећим одредба-
ма Закона о висини стопе затезне камате.

20. У том смислу апеланткиња је указала да члан 2 тог закона 
изричито прописује: “На износ дуга из члана 1. овог закона, на-
сталог на основу дужничко-повјерилачких односа на територији 
Федерације Босне и Херцеговине, плаћа се затезна камата по стопи 
од 12% годишње.” Члан 1 Закона изричито прописује да се “ова-
кав обрачун камате има примијенити на сва дуговања од 1. децем-
бра 1989. године до дана ступања на снагу тог закона”. Пошто је 
наведени пропис био на снази у вријеме спровођења извршења, 
апеланткиња сматра да је била дужна да по њему поступи, те обра-
чуна камату методом коју тај закон прописује. Иако се ни у једној 
од пресуда не даје никакво образложење због чега би се обрачун 
каматне стопе вршио по стопи од 18%, а не по стопи од 12%, како 
је то било прописано важећим законом, суд је прихватио тврдњу 
вјештака да је, противно важећем закону, камату требало обрачу-
нати по стопи од 18%.

21. Надаље, апеланткиња наводи да банке, као приватне фи-
нансијске организације, немају никаквих јавних овлашћења, па 
је њихова обавеза само да изврше тачан математички обрачун и 
изврше пренос средстава у складу с рјешењем о извршењу и дру-
гим налозима извршног суда, а не да доносе било какве одлуке, 
поготово не оне које би биле противне важећим прописима. Не-
спорно је да рјешење о извршењу не садржи било какав налог суда 
у односу на стопу и методу обрачуна камате, те да је апеланткиња 
била дужна да примијени одредбе важећег прописа, што је она 
учинила примјењујући одредбе члана 2 Закона о висини каматне 
стопе на неизмирена дуговања. Апеланткиња наводи да ниједан од 
редовних судова не даје било какво образложење противправности 
поступања апеланткиње, нити се у ревизионој пресуди конкрет-
но наводи пропис који апеланткиња није испоштовала приликом 
обрачуна камате. Без икаквог образложења се наводи да је штета 
наступила због тога што је камата обрачуната по стопи од 12%, а не 
по стопи од 18%. Умјесто било каквог образложења противправно-
сти, само се коментарише налаз вјештака.

22. Најзад, апеланткиња истиче да је Врховни суд у идентичној 
правној ствари пресудама бр. 58 0 Пс 124453 15 Рев од 22. марта 
2018. године и 65 0 П 170185 17 Рев од 5. јуна 2018. године, које је 
приложила уз апелацију, одбио ревизије тужилаца и потврдио пре-
суде нижих судова у корист апеланта (туженог), из чега произлази 
да указује на повреду принципа правне сигурности.

б) Одговори на апелацију
23. Врховни суд је навео да остаје при разлозима датим у оспо-

реној одлуци и, супротно апеланткињином ставу, сматра да није 
повријеђено апеланткињино право на правично суђење и право на 
имовину, нити је примјена права у ревизионој одлуци у вези с тим 
била произвољна.

24. Кантонални суд је навео да у поступку доношења одлу-
ке тог суда није повријеђено апеланткињино право на правично 
суђење и право на имовину.

25. Општински суд је навео да је током проведеног парничног 
првостепеног поступка, а и након тога у односу на изјављену жал-
бу и ревизију поступао у складу с одредбама ЗПП.

V - Релевантни прописи
26. Закон о висини стопе затезне камате (“Службене новине 

Федерације БиХ” број 27/98). За потребе ове одлуке користи се 
текст прописа како је објављен у службеним гласилима јер није 
објављен на свим службеним језицима и писмима, а који у реле-
вантном дијелу гласи:

Члан 1.
Овим законом прописује се висина стопе затезне камате за 

дужничко-повјерилачке односе, у случају када дужник касни са 
испуњењем новчане обавезе.

Члан 2. став (1)
Дужник који закасни са испуњењем новчане обавезе дугује 

осим главнице и затезну камату на износ дуга до тренутка исплате, 
по стопи од 18% годишње.

27. Закон о измјенама и допунама Закона о висини стопе затез-
не камате (“Службене новине Федерације БиХ” број 51/01), који је 
објављен 30. новембра 2001. године. За потребе ове одлуке кори-
сти се текст прописа како је објављен у службеним гласилима јер 

није објављен на свим службеним језицима и писмима, а који у 
релевантном дијелу гласи:

Члан 1.
У Закону о висини стопе затезне камате (“Службене новине 

Федерације БиХ”, број 27/98) у члану 2. у ставу 1. број “18” замје-
њује се бројем “12”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеним новинама Федерације БиХ”.
28. Закон о висини стопе затезне камате на неизмирена дуго-

вања (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” бр. 
56/04, 68/04 - исправка, 29/05 и 48/11)

У конкретном случају примјењује се неслужбени пречишћени 
текст Закона о висини стопе затезне камате на неизмирена дуго-
вања (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” бр. 
56/04, 68/04 - исправка и 29/05), сачињен у Уставном суду БиХ, 
који је важио у вријеме доношења оспорених одлука, а који у реле-
вантном дијелу гласи:

Члан 1.
Овим законом прописује се начин обрачуна затезних камата 

по неизмиреним дуговањима на основу уговора из дужничко-по-
вјерилачких односа и дуговања насталих на основу накнаде штете 
из основе обавезних осигурања у периоду од 01.12.1989. године 
до ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о ви-
сини стопе затезне камате (“Службене новине Федерације БиХ”, 
број 51/01).

Члан 2. став (1)
На износ дуга из члана 1. овог закона, насталог на основу дуж-

ничко-повјерилачких односа на територији Федерације Босне и 
Херцеговине, плаћа се затезна камата по стопи од 12% годишње.

29. Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ” 
бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и “Службени лист РБиХ” бр. 2/92, 
13/93 и 13/94)

За потребе ове одлуке користи се неслужбени пречишћени 
текст прописа сачињен у Уставном суду БиХ, како је објављен у 
службеним гласилима јер није објављен на свим службеним јези-
цима и писмима, а који у релевантном дијелу гласи:

Основи одговорности

Члан 154. став (1)
(1) Ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уко-

лико не докаже да је штета настала без његове кривице.

III - ЗАТЕЗНА КАМАТА

Кад се дугује

Члан 277.
(1) Дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе дугује, 

поред главнице, и затезну камату по стопи утврђеној савезним законом.
(2) Ако је стопа уговорне казне виша од стопе затезне камате, 

она тече и после дужникове доцње.
30. Закон о извршном поступку (“Службене новине Феде-

рације БиХ” бр. 32/03, 52/03 - исправка, 33/06, 39/06 - исправка, 
39/09, 29/11 - одлука УСБиХ, 74/11 - одлука УСФБиХ, 35/12, 35/12 
- рјешење УСБиХ, 46/16, 36/17 - одлука УСБиХ, 55/18 - рјешење 
УСБиХ и 25/20 - одлука УСБиХ)

У конкретном случају примјењује се Закон о извршном по-
ступку (“Службене новине Федерације БиХ” бр. 32/03, 52/03 - 
исправка, 33/06, 39/06 - исправка, 39/09, 29/11 - одлука УСБиХ, 
74/11 - одлука УСФБиХ, 35/12 и 35/12 - рјешење УСБиХ) који је 
важио у вријеме доношења оспорених одлука, а који у релевант-
ном дијелу гласи:

Члан 28. став (2)

Наплата затезних камата
(2) Ако плаћање затезне камате на трошкове поступка није 

одређено већ у самој извршној исправи суд ће, на приједлог тра-
жиоца извршења, у рјешењу о извршењу одредити наплату тих 
камата по прописаној стопи од дана доношења одлуке, односно 
закључења поравнања до наплате.

Члан 166. став (2)

Принудно извршење
(2) Рјешењем о извршењу над новчаним средствима која се 

воде на трансакцијском рачуну извршеника налаже се банци да 
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новчани износ за који је извршење одређено пренесе са трансак-
цијског рачуна извршеника на трансакцијски рачун тражиоца 
извршења, а за потраживања за која није прописана наплата преко 
жирорачуна у банци да исплати тај износ тражиоцу извршења у 
готовом новцу.

Члан 175.

Одговорност банака за штету
Банка која не поступи у складу са рјешењем о извршењу и дру-

гим судским налозима одговара за штету проузроковану тражиоцу 
извршења по општим правилима о надокнади штете.

VI - Допустивост
31. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, 

Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која 
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због 
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.

32. У складу са чланом 18 став (1) Правила Уставног суда, 
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресу-
де, односно одлуке која се њом побија, исцрпљени сви дјелотвор-
ни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у року 
од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о 
посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

33. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је 
Пресуда Врховног суда број 65 0 Пс 042266 19 Рев од 15. октобра 
2019. године, против које нема других дјелотворних правних лије-
кова могућих према закону. Затим, оспорену пресуду апеланткиња 
је примила 28. новембра 2019. године, а апелација је поднесена 15. 
јануара 2020. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чла-
ном 18 став (1) Правила Уставног суда. Коначно, апелација испу-
њава и услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда јер 
није очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други 
формални разлог због којег апелација није допустива.

34. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Хер-
цеговине и члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног суда, Устав-
ни суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погле-
ду допустивости.

VII - Меритум
35. Апеланткиња побија оспорену пресуду Врховног суда твр-

дећи да су том пресудом повријеђена њена права из члана II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције 
и члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола 
број 1 уз Европску конвенцију.

Право на правично суђење
36. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном дије-

лу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска 

права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају:
е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним 

стварима и друга права у вези с кривичним поступком.
37. Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном дијелу 

гласи:
1. Приликом утврђивања његових грађанских права и обавеза 

или кривичне оптужбе против њега, свако има право на правичну и 
јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним 
судом установљеним законом. […]

38. Уставни суд примјећује да се предметни поступак одно-
си на питање накнаде штете, дакле, на предмет грађанскоправне 
природе, па апеланткиња у том поступку ужива гаранције права 
на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и 
члана 6 став 1 Европске конвенције.

39. Апеланткиња указује на произвољну примјену материјал-
ног и процесног права. Осим тога, апеланткиња истиче и да је, 
одлучујући о истом чињеничном и правном питању као што је 
њено, Врховни суд донио потпуно другачије одлуке у односу на 
своју ранију праксу (пресуде бр. 58 0 Пс 124453 15 Рев од 22. марта 
2018. године и 65 0 П 170185 17 Рев од 5. јуна 2018. године), из чега 
произлази да указује да је прекршен принцип правне сигурности 
јер је исти суд у истом предмету донио потпуно другачије одлуке.

40. У вези с тим, Уставни суд указује да према пракси Европ-
ског суда и Уставног суда, задатак ових судова није да преиспитују 
закључке редовних судова у погледу чињеничног стања и примјене 
позитивно-правних прописа (види Европски суд, Pronina против 
Русије, одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, апликација 
број 65167/01). Наиме, Уставни суд није надлежан да супституише 
редовне судове у процјени чињеница и доказа, већ је, генерално, 
задатак редовних судова да оцијене чињенице и доказе које су 
извели (види Европски суд, Thomas против Уједињеног Краљев-
ства, пресуда од 10. маја 2005. године, апликација број 19354/02). 
Задатак Уставног суда је да испита да ли је евентуално дошло до 
повреде или занемаривања уставних права (право на правично 

суђење, право на приступ суду, право на дјелотворан правни лијек 
и др.), те да ли је примјена закона била, евентуално, произвољна 
или дискриминациона. Дакле, у оквиру апелационе надлежности 
Уставни суд се бави искључиво питањем евентуалне повреде 
уставних права или права из Европске конвенције у поступку пред 
редовним судовима.

41. Уставни суд ће се, дакле, изузетно упустити у испитивање 
начина на који су надлежни судови утврђивали чињенице и на тако 
утврђене чињенице примијенили позитивно-правне прописе када 
је очигледно да је у одређеном поступку дошло до произвољног 
поступања редовног суда, како у поступку утврђивања чињеница 
тако и примјене релевантних позитивно-правних прописа (види 
Уставни суд, Одлука број АП 311/04 од 22. априла 2005. годи-
не, став 26). У контексту наведеног, Уставни суд подсјећа и да је 
у више својих одлука указао да очигледна произвољност у при-
мјени релевантних прописа никада не може водити ка правичном 
поступку (види Уставни суд, Одлука број АП 1293/05 од 12. сеп-
тембра 2006. године, тачка 25 и даље и, mutatis mutandis, Европски 
суд, Анђелковић против Србије, пресуда од 9. априла 2013. годи-
не, тачка 24). Сходно наведеном, Уставни суд ће испитати да ли је 
чињенично стање погрешно утврђено, односно да ли је приликом 
одлучења дошло до произвољне примјене материјалног и проце-
сног права, као и да ли је оспореном пресудом повријеђен принцип 
правне сигурности.

42. У конкретном случају тужитељица је покренула парнич-
ни поступак ради накнаде штете против апеланткиње која је, као 
комерцијална банка код које је извршеник имао рачун, у поступку 
спровођења рјешења о извршењу Општинског суда од 18. априла 
2005. године извршила обрачун укупног тужитељичиног потражи-
вања. У вези с тим, Уставни суд запажа да је апеланткиња извр-
шила обрачун затезне камате у складу са законом који је важио у 
моменту спровођења извршења, тј. у складу са Законом о висини 
стопе затезне камате на неизмирена дуговања из 2004. године, како 
је он измијењен Законом о измјенама и допунама Закона о виси-
ни стопе затезне камате на неизмирена дуговања из 2005. године. 
Међутим, Уставни суд запажа да су редовни судови закључили да 
је апеланткиња извршила погрешан обрачун законских затезних 
камата, односно да је тужитељици исплатила мањи износ од оног 
који јој је стварно припадао, па су обавезали апеланткињу да тужи-
тељици накнади штету насталу погрешним обрачуном затезних ка-
мата и том приликом поклонили вјеру налазу и мишљењу вјештака 
финансијске струке, према чијем налазу је законска затезна камата 
обрачуната по стопи од 18% до 7. децембра 2001. године, а од 8. де-
цембра 2001. године по стопи од 12% када је Законом о измјенама 
и допунама Закона о висини затезне камате из 2001. године дошло 
до промјене висине стопе затезне камате. При томе, Уставни суд 
запажа да је наведени закључак Врховни суд, као суд који је донио 
коначну одлуку у предметном поступку, образложио на начин да је 
у конкретном случају правилно примијењено материјално право 
(одредбе чл. 166 став 2 и 175 ЗИП-а у вези с одредбама члана 154 
став 1 и члана 277 став 1 ЗОО и одредбе Закона о висини стопе за-
тезне камате из 2001. године) када је оцијењено да је апеланткиња 
одговорна за штету тужитељици насталу погрешним обрачуном 
законских затезних камата приликом извршења рјешења о извр-
шењу Општинског суда од 18. априла 2005. године. У том смислу, 
Уставни суд запажа да је Врховни суд нагласио да у конкретном 
случају до дана ступања на снагу Закона о висини стопе затезне 
камате из 2001. године није спроведено рјешење о извршењу, због 
чега није било мјеста обрачуну законске затезне камате по измије-
њеној стопи од 12%. У вези с наведеним, Уставни суд подсјећа да је 
у својој ранијој пракси већ разматрао слично правно и чињенично 
стање (види Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму број 
АП 5497/18 од 9. септембра 2020. године, доступна на интернет 
страници Уставног суда www.ustavnisud.ba). У наведеном предме-
ту Кантонални суд у Мостару и Врховни суд су одбили тужбени 
захтјев тужиоца (у том предмету апеланта) којим је тражио да суд 
обавеже тужену банку (“Hypo Group Hypo-Alpe-Adria Bank” д.д. 
Мостар) да му накнади штету приликом обрачуна законске затезне 
камате. У пресуди Кантоналног суда у Мостару, која је потврђена 
пресудом Врховног суда, које пресуде су оспорене наведеном апе-
лацијом, између осталог, наведено је: “како је тужена при обрачуну 
законске затезне камате на потраживање утврђено правоснажном 
пресудом примијенила одредбе закона који је био на снази у врије-
ме када је примила налог суда да изврши обрачун, [те] је закљу-
чио да је тужбени захтјев неоснован, па је уважио жалбу тужене 
и првостепену пресуду преиначио на начин да је тужбени захтјев 
одбио”. Расправљајући наводе апелације у том предмету, Уставни 
суд је навео да су Кантонални и Врховни суд сматрали да нема 
одговорности тужене која је при обрачуну законске затезне камате 
на “потраживање утврђено правоснажном пресудом примијенила 
одредбе закона који је био на снази у вријеме када је примила налог 
суда да изврши обрачун”. При томе је Уставни суд закључио да “не 
постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када су 
у предметном поступку редовни судови у образложењу оспорених 
одлука дали детаљне и јасне разлоге у погледу примјене релевант-
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них законских одредби на предметну ситуацију”. Доводећи наве-
дену праксу у везу с образложењем Врховног суда у конкретном 
случају, Уставни суд запажа да је дато образложење сагласно са 
заузетом праксом Уставног суда. Слиједом наведеног, Уставни суд 
у оваквом образложењу не налази било какву произвољност.

43. У вези с апеланткињиним наводима којима указује на 
кршење принципа владавине права и правне сигурности, Уставни 
суд истиче да, у принципу, пракса судова и недосљедна примјена 
материјалног права у истим или сличним случајевима може води-
ти кршењу принципа владавине права из члана I/2 Устава Босне и 
Херцеговине и принципа правне сигурности као неодвојивог еле-
мента владавине права (види, поред осталих, Уставни суд, Одлука 
о допустивости број АП 531/06 од 9. маја 2007. године, Одлука о 
допустивости број АП 138/08 од 28. априла 2010. године, доступ-
не на интернет страници Уставног суда www.ustavnisud.ba). Осим 
тога, Уставни суд подсјећа да, према ставу Европског суда, прин-
ципи правне сигурности чине сегмент права на правично суђење 
из члана 6 став 1 Европске конвенције.

44. Наиме, у вези с апеланткињиним указивањем на судску 
праксу у предмету Врховног суда број 58 0 Пс 124453 15 Рев од 
22. марта 2018. године, Уставни суд запажа, а како то произлази 
из образложења наведене пресуде, да у том предмету тужена бан-
ка није извршавала исплату тужиоцу зато што није имала налог 
надлежног министарства (с обзиром на то да је Федерација БиХ 
дужник) да изврши исплату из буџета Федерације БиХ, због чега 
је Врховни суд закључио да банка због нечињења, односно не-
исплаћивања обрачунате законске затезне камате тужиоцу није 
одговорна за евентуално насталу штету. Имајући у виду наведе-
но, Уставни суд закључује да се наведена одлука Врховног суда 
не односи на исто чињенично и правно питање као у конкретном 
предмету. Осим тога, Уставни суд запажа да се Пресуда Врховног 
суда 65 0 П 170185 17 Рев од 5. јуна 2018. године односи на нак-
наду штете због смрти оца у саобраћајној несрећи, те да је при 
доношењу наведене одлуке Врховни суд имао у виду одредбе За-
кона о висини стопе затезне камате на неизмирена дуговања. У 
наведеном предмету редовни судови су обавезали банку (“Intesa 
Sanpaolo banka” д.д. Сарајево) да тужиоцима (у том предмету: апе-
лантима) исплати одређени новчани износ на име накнаде штете 
са законском затезном каматом почев од 31. децембра 2014. године. 
Насупрот томе, Уставни суд запажа да су у конкретном предмету, 
према образложењу Кантоналног суда и Врховног суда, обрачун 
и исплата затезних камата извршени у складу с налазом вјештака 
финансијске струке Кериме Прашљивић, која је обрачун затезних 
камата обрачунала по стопи од 18% до 7. децембра 2001. године, 
а од 8. децембра 2001. године по стопи од 12% када је Законом 
о измјенама и допунама Закона о висини затезне камате из 2001. 
године дошло до промјене висине стопе затезне камате будући да у 
конкретном случају до дана ступања на снагу Закона о висини сто-
пе затезне камате из 2001. године није спроведено рјешење о извр-
шењу, због чега није било мјеста обрачуну законске затезне камате 
по измијењеној стопи од 12%. Надаље, у вези с апеланткињиним 
указивањем на судску праксу у предмету Врховног суда број 58 0 
П 154046 10 Рев од 8. октобра 2019. године, Уставни суд запажа, 
а како то произлази из образложења наведене пресуде, да је у том 
предмету тужиочево спорно потраживање правоснажном судском 
одлуком утврђено у домицилној валути у вријеме доношења пре-
суде (YU динар), а суд је на приједлог тужиоца као тражиоца извр-
шења одредио извршење ради наплате тог новчаног потраживања 
у важећој домицилној валути (конвертибилна марка), уз примјену 
различитих каматних стопа у периоду од 15. јуна 1990. до 8. де-
цембра 2001. године, а од 8. децембра 2001. године и убудуће, уз 
каматну стопу од 12% која је прописана Законом о висини стопе 
затезне камате на неизмирена дуговања и Законом о висини стопе 
затезне камате (из 2001. године) којим је прописана висина стопе 
затезне камате за дужничко-повјерилачке односе. Тужена је, као 
комерцијална банка, била дужна поступити по том рјешењу и у 
складу с њим обрачунати законске и затезне камате. Врховни суд је 
у том предмету закључио да тужилац није доказао основаност зах-
тјева за накнаду нематеријалне штете од тужене банке јер је банка 
била дужна да примијени принудне прописе о обрачуну затезне 
камате који су били на снази у вријеме спровођења извршења. По-
ред тога, Уставни суд запажа да се Пресуда Врховног суда број 58 
0 П 116309 18 Рев од 31. октобра 2019. године односи на обрачун 
законске затезне камате за ратни период, при чему су Општински 
суд у Мостару и Кантонални суд у Мостару закључили да је тужена 
(банка) приликом обрачуна и исплате затезне камате поступила по 
тада важећем Закону о висини стопе затезне камате на неизмирена 
дуговања, према којем је тужена као банкарска организација била 
дужна да поступа, док је Врховни суд оцијенио да је неоснован 
тужиочев тужбени захтјев за накнаду штете због неправилно обра-
чунате камате указивањем да је Закон неуставан. Имајући у виду 
наведено, Уставни суд закључује да се наведене одлуке Врховног 
суда не односе на исто чињенично и правно питање као у конкрет-
ном предмету. Имајући у виду закључке Уставног суда изнесене 
у предметној одлуци у погледу примјене позитивно-правних про-
писа на конкретну ситуацију, Уставни суд сматра да апеланткињи-

но позивање на наведене одлуке Врховног суда не може бити од 
утицаја на другачије одлучење Уставног суда. Дакле, Уставни суд 
сматра да у конкретном случају нема елемената који би покретали 
питање повреде принципа владавине права и правне сигурности.

45. Имајући у виду наведено, Уставни суд закључује да су не-
основани апеланткињини наводи да јој је оспореном одлуком по-
вријеђено право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.

Право на имовину
46. Апеланткиња сматра да јој је оспореном одлуком по-

вријеђено и право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију. 
Уставни суд запажа да се апелациони наводи о кршењу наведеног 
права заснивају на истим тврдњама о произвољној примјени мате-
ријалног и процесног права и произвољној оцјени доказа, а које је 
апеланткиња истакла и у вези с правом на правично суђење, што је 
Уставни суд већ образложио у претходним тачкама ове одлуке када 
их је оцијенио неоснованим. С обзиром на то, Уставни суд сматра 
да су апеланткињини наводи о кршењу права на имовину, такође, 
неосновани.

VIII - Закључак
47. Уставни суд закључује да не постоји повреда права на пра-

вично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 
6 став 1 Европске конвенције када је Врховни суд у образложењу 
оспорене одлуке дао детаљне и јасне разлоге у погледу примјене 
релевантних законских одредби на предметну ситуацију, те закљу-
чио да је, у смислу члана 175 ЗИП-а, апеланткиња одговорна за 
насталу штету тужитељици погрешним обрачуном затезних кама-
та, као и када нема елемената који би покретали питање повреде 
принципа владавине права и правне сигурности.

48. Уставни суд, такође, закључује да нема повреде права на 
имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 
Протокола број 1 уз Европску конвенцију када се наводи о кршењу 
тог права заснивају на истим наводима које је апеланткиња истакла 
у вези с правом на правично суђење, а Уставни суд је закључио да 
није било произвољности у том погледу.

49. На основу члана 59 ст. (1) и (3) Уставног суда, Уставни суд 
је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

50. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједник
 Уставног суда БиХ,
 Мато Тадић, с.р.

Државна регулаторна комисија за 
електричну енергију

На основу чл. 4.2. и 5.3. Закона о преносу, регулатору 
и оператору система електричне енергије у Босни и Хер-
цеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 
и 1/11) и члана 36. Пословника о раду Државне регулатор-
не комисије за електричну енергију (“Службени гласник 
БиХ”, број 5/05), на сједници Државне регулаторне коми-
сије за електричну енергију, одржаној 17. новембра 2021. 
године,  д о н и ј е т а  ј е

ОДЛУКА
О ОДОБРАВАЊУ ПРАВИЛА ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПРЕКОГРАНИЧНИХ ПРЕНОСНИХ КАПАЦИТЕТА

I
Овом oдлуком одобравају се сљедећа правила за распо-

дјелу, односно додјелу прекограничних преносних капаци-
тета:

- Правила за годишње и мјесечне аукције за расподје-
лу преносних капацитета на граници између зона трговања 
ЕМС АД Београд (ЕМС) и Независног оператора система у 
Босни и Херцеговини (НОС БиХ),

- Правила за дневне аукције за расподјелу преносних 
капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД 
Београд (ЕМС) и Независног оператора система у Босни и 
Херцеговини (НОС БиХ),

- Правила за унутардневну расподјелу преносних капа-
цитета на граници између зона трговања Независног опе-
ратора система у Босни и Херцеговини (НОС БиХ) и ЕМС 
АД Београд (ЕМС),
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- Правила за унутардневну додјелу прекограничних 

преносних капацитета између регулациони х подручја / Хр-
ватски оператор пријеносног сустава (ХОПС) и Независни 
оператор система у Босни и Херцеговини (НОС БиХ).

II
Правила из тачке I ове oдлуке, чије је одобрење затра-

жио Независни оператор система у Босни и Херцеговини 
својим актом број: 1235-1/21, од 3. новембра 2021. године, 
објавиће се на начин одређен интерним актима Независног 
оператора система у Босни и Херцеговини.

III
Правила за унутардневну расподјелу преносних капа-

цитета на граници регулационих подручја Независног опе-
ратора система у Босни и Херцеговини (НОС БиХ) и Цр-
ногорског електропреносног система АД (ЦГЕС), одобрена 
Одлуком број: 04-28-10-353-2/20, од 4. новембра 2020. го-
дине (“Службени гласник БиХ”, број 73/20), настављају се 
примјењивати.

IV
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима 
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Број: 04-28-9-292-2/21 Предсједавајућа
17. новембра 2021. године Комисије,
Тузла Бранислава Милекић, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 

42. став (2) и члана 26. Закона о конкуренцији (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а у вези са чланом 238. став (9) и 
245. став (3) Закона о управном поступку БиХ (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), поступајући 
по Захтјеву за обновом поступка, број: УП-05-26-1-036-1/18, са За-
хтјевом за доношење закључка о начину управљања привредним 
субјектом “Блицнет” д.о.о. Бања Лука до доношења правомоћне 
одлуке у обновљеном поступку, запримљен од стране привредног 
субјекта “Telemach BH” д.о.о. Сарајево, Ул. Џемала Биједића бр. 
216, 71 000 Сарајево, заступан по адвокату Нихаду Сијерчићу, 
Ул. фра Анђела Звиздовића 1, 71 000 Сарајево, у поступку који 
се водио по Пријави концентрације привредног субјекта “Мтел” 
а.д. Бања Лука, Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, над привред-
ним субјектом “Блицнет” д.о.о. Бања Лука, Ул. Мајке Југовића 25, 
78 000 Бања Лука, запримљен 9.8.2021. године под бројем: УП-
05-26-1-036-122/18, на 95. (деведесет петој) сједници, одржаној 
28.10.2021. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Одбија се Захтјев за обновом поступка број: УП-05-26-1-

036-1/18 са захтјевом за доношење закључка о начину управљања 
привредним субјектом “Блицнет” д.о.о. Бања Лука до доношења 
правомоћне одлуке у обновљеном поступку, поднесен од стране 
привредног субјекта “Telemach BH” д.о.о. Сарајево, Џемала Бије-
дића 216, 71 210 Илиџа, 71 000 Сарајево, у поступку који се водио 
по Пријави концентрације привредног субјекта “Мтел” а.д. Бања 
Лука, Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, над привредним субјек-
том “Блицнет” д.о.о. Бања Лука, Ул. Мајке Југовића 25, 78 000 
Бања Лука, као неоснован.

2. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном 
гласнику БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрик-
та Босне и Херцеговине.

О б р а з л ож е њ е
Конкуренцијски савјет је 23.7.2021. године, под бројем: УП-

05-26-1-036-108/18, од Суда Босне и Херцеговине запримио Пре-
суду Суда БиХ, број: С1 3 У 038507 21 У од 15.7.2021. године. Суд 
БиХ је предметном Пресудом уважио тужбу, поништио оспорени 
акт број: УП-05-26-1-036-83/18 од 24.9.2020. године, признао ту-
жиоцу статус странке у поступку пред Конкуренцијским савјетом 
у управној ствари по Пријави концентрације број: УП-05-26-1-
036-1/18 од 16.10.2018. године привредног субјекта “Мтел” а.д. 
Бања Лука, Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, над привредним 
субјектом “Блицнет” д.о.о. Бања Лука, Ул. Мајке Југовића 25, 78 
000 Бања Лука, те утврдио да Пресуда у свему замјењује коначни 
управни акт Конкуренцијског савјета.

Привредни субјекат “Telemach BH” д.о.о. Сарајево је подне-
ском који је запримљен под бројем: УП-05-26-1-036-122/18 дана 

9.8.2021. године доставио Конкуренцијском савјету Захтјев за об-
нову поступка број: УП-05-26-1-036-1/18 са Захтјевом за доноше-
ње закључка о начину управљања привредним субјектом “Блиц-
нет” д.о.о. Бања Лука до доношења правомоћне одлуке у обновље-
ном поступку (у даљем тексту: Захтјеву за обновом поступка или 
Захтјев).

“Telemach BH” д.о.о. Сарајево у вези са предметном Пресудом, 
Рјешењем Суда БиХ С1 3 У 031923 19 У, од 18.10.2019. године, 
одредбама члана 238, те чл. 41-42, као и члана 249 став (2) Закона 
о управном поступку као и одредбама Закона о конкуренцији зах-
тијева обнову поступка који је окончан Рјешењем број: УП-05-26-
1-036-20/18, дана 20.12.2018. године.

Наиме, одредбама члана 238. став 9) Закона о управном по-
ступку прописано је да ће се поступак окончан рјешењем или 
закључком против кога нема редовног правног лијека у управном 
поступку (коначно у управном поступку) обновити, ако лицу које 
је требало да учествује у својству странке није била дата могућ-
ност да учествује у поступку.

Одредбом члана 245. Закона о управном поступку наводи се 
да, у складу са ставом (1) овог члана, кад орган који је надлежан за 
рјешавање о приједлогу за обнову прими приједлог дужан испита-
ти да ли је приједлог правовремен и изјављен од овлашћеног лица 
и да ли је околност, на којој је приједлог заснован, учињена вјеро-
ватном.

Ако услови из става 1. овог члана нису испуњени, надлежни 
орган ће својим закључком одбацити приједлог. Ако су услови из 
става 1. овог члана испуњени, надлежни орган испитаће да ли су 
околности, односно докази који се износе као разлог за обнову та-
кви да би могли довести до другачијег рјешења, па ако утврди да 
нису одбиће приједлог својим рјешењем.

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-05-26-1-036-149/18, 
од 23.9.2021. године, позвао привредни субјекат “Telemach BH” 
д.о.о. Сарајево да достави доказе које ће Конкуренцијски савјет 
цијенити као разлог за тражену обнову, у смислу члана 245. став 
(3) Закона о управном поступку.

“Telemach BH” д.о.о. Сарајево је 29.9.2021. године поднеском 
који је запримљен под бројем: УП-05-26-1-036-151/18, поред оста-
лог, истакнуо да се обнова захтијева из разлога што привредном 
субјекту “Telemach BH” д.о.о. Сарајево није дата могућност судје-
ловања у поступку, а према инструкцији Суда БиХ (Рјешење број: 
С1 3 У 031923 19 У, од 18.10.2019. године, и Пресуда Суда, број: С1 
3 У 031923 19 Увп2, од 11.12.2019. године).

У наведеном поднеску даље наводи да су “докази које Савјет 
тражи су горе наведене одлуке Суда БиХ којима је јасно описана 
обавеза Вијећа по којој се поступак треба обновити, Пресуда Суда 
БиХ, број: С1 3 У 031556 19 У, од 21.7.2020. године, по којој је 
тужба Telemacha усвојена и Вијећу дана инструкција за призна-
вање статуса странке па самим тим и обнову поступка…” као и 
“Пресуда Суда БиХ, број: С1 3 У 038507 20 У, од 15.7.2020. године, 
којом је Telemachu признат статус странке у предметном поступ-
ку”. Сама околност да странка која је требало, а није учествовала у 
поступку, према наводу привредног субјекта “Telemach BH” д.о.о. 
Сарајево, довољан је разлог за обнову поступка.

“Telemach BH” д.о.о. Сарајево даље истиче обавезност одр-
жавања усмене расправе с обзиром да је ријеч о управној ствари 
у којој учествују двије странке са супротстављеним интересима.

Иако је “Telemach BH” д.о.о. Сарајево извршио увид у пред-
метни спис, у свом поднеску број: УП-05-26-1-036-151/18 даље на-
води да ће, тек када изврши увид у комплетан спис (имајући у виду 
да се дио списа налази на Суду БиХ јер су у току судски поступци), 
моћи предложити доказе на све битне околности које му у овом 
моменту нису познате.

“Telemach BH” д.о.о. Сарајево наводи да ће у обновљеном по-
ступку предложити спровођење вјештачења на околности које ће 
детаљно специфицирати по запримању одлуке о обнови поступка 
и увида у цјелокупни спис предмета, а која би утицала на друго 
утврђење релевантног тржишта, па самим тим и тржишног учешћа 
учесника концентрације, те повезано са тим ефекте предметне кон-
центрације и допуштености исте у смислу закона, примјера ради, 
у којим географским областима дјелују учесници концентрације, 
анализирати да ли би потрошачи могли сматрати услугу замјењи-
вом, анализирати да ли би у случају повећања цијена потенцијални 
конкуренти могли започети са нуђењем услуга које би корисници 
сматрали замјенским, број корисника и тржишне удјеле, анали-
зирати ниво и услове конкуренције, те под којим условима нови 
тржишни учесници могу ући на тржиште, анализирати постојање 
потенцијалне тржишне конкуренције, а посебно промјене посто-
јећих тржишних услова прије спровођења предметне концентра-
ције и то структуре релевантног тржишта, понашање постојећих 
учесника на релевантном тржишту и утицаја на остале стварне и 
потенцијалне учеснике и могућност избора добављача, анализе 
промјена цијена и разлике у цијенама на националном и међуна-
родном нивоу итд.
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“Telemach BH” д.о.о. Сарајево сматра да ће вјештачењем бити 
утврђено да у спроведеном поступку релевантно тржиште није 
правилно утврђено у свом географском сегменту што је резулти-
рало одређеним посљедицама, те да је спреман сносити трошкове 
предметног вјештачења.

Степен доказивања који се захтијева у Захтјеву за обновом по-
ступка је вјероватност, у складу са чланом 243. Закона о управном 
поступку, у којем се наводи да је “странка дужна у приједлогу за 
обнову поступка учинити вјероватним околности на којим засни-
ва приједлог, као и околност да је приједлог стављен у законском 
року”.

Такође, “Telemach BH” д.о.о. Сарајево наводи да је у конкрет-
ном случају сама околност да лицу које на то има право довољан 
разлог за обнову јер “Telemach” прије него што је постао стран-
ка није могао предлагати доказе и тек по обнови поступка стећи 
ће могућност да предложи спровођење вјештачења, те по увиду у 
списе и евентуално друге доказе који се морају спровести на усме-
ној расправи, из којих је обнова поступка у овом случају обавезна.

Конкуренцијски савјет је анализирао наводе привредног су-
бјекта “Telemach” те је утврдио сљедеће:

Начелно, пресуда којом се признаје статус странке може пред-
стављати разлог да се затражи обнова поступка. Међутим, да ли 
ће Захтјев за обнову у конкретном случају бити основан зависи од 
тога да ли је пресуда такве природе да може довести до другачијег 
рјешења Савјета у поступку по предметној концентрацији.

“Telemach” се затим позива на Рјешење Суда БиХ, брoj: С1 
3 У 031923 У, од 18. октобра 2019. године, и Пресуду Суда БиХ, 
брoj: С1 3 У 031923 19 Увп2, од 11. децембра 2019. године. На-
ведене одлуке за свој предмет имају статус привредног субјекта 
“Telemach” у предметном поступку и уопште се не могу сматрати 
доказима у правцу обнове поступка и потенцијално другачијег рје-
шења Конкуренцијског савјета у обновљеном поступку.

У Рјешењу брoj: С1 3 У 031923 У, Суд констатује да ће 
“Telemach” “имати и могућност затражити обнову управног по-
ступка у смислу одредбе члана 238. став 1. тачка 9. ЗУП БиХ”, а 
у Пресуди брoj: С1 3 У 031923 19 Увп2, Суд наводи да “Telemach” 
може да “захтијева евентуално обнову управног поступка”.

Управо како наводи Суд БиХ у цитираним одлукама, 
“Telemach” има право, односно има могућност да захтијева обнову 
поступка, а да ли су околности на које се позива такве да могу 
довести до другачијег рјешења Конкуренцијског савјета испитаће 
Савјет у складу са чланом 245. став 3. ЗУП БиХ.

Надаље, према наводима привредног субјекта “Telemach”, у 
Рјешењу и Пресуди Суда БиХ је “јасно описана обавеза Вијећа по 
којој се поступак треба обновити”. Међутим, у цитираним одлука-
ма нема ни ријечи о обавези Савјета да обнови поступак. Суд БиХ 
се, дакле, у цитираним одлукама не бави оправданошћу обнове 
поступка и уопште не говори о томе да ли би евентуални захтјев 
за обнову био основан или не. Дакле, цитиране одлуке Суда БиХ 
не могу послужити као доказ да би у обновљеном поступку било 
донијето другачије рјешење Конкуренцијског савјета од постојећег 
Рјешења којим је одобрена предметна концентрација.

Такође, према наводима привредног субјекта “Telemach” у 
свом поднеску од 29. септембра 2021. године, у Рјешењу број: С1 
3 У 031923 У, Суд БиХ је упутио Telemachu да захтијева обнову 
поступка, те наведена инструкција Суда упућује да је “Суд БиХ 
закључио да би Захтјев за обнову поступка био и допуштен и осно-
ван уколико Telemachu буде признат статус странке”. Међутим, ци-
тирано рјешење уопште не садржи закључак или став суда о осно-
ваности обнављања поступка или о евентуално другачијем исходу 
поступка уколико би исти био обновљен. Суд БиХ рјешењем за-
иста упућује “Telemach” на могућност да затражи обнову под зако-
ном прописаним условима, али не улази у основаност евентуалног 
захтјева за обнову поступка.

Надаље, “Telemach” нетачно наводи у свом поднеску од 29. 
септембра 2021. године да су Пресудом Суда БиХ, број: С1 3 У 
031556 19 У, од 21. јула 2020. године, Конкуренцијском савјету 
дате инструкције за обнову поступка. У наведеној пресуди, обна-
вљање није споменуто, нису дате било какве инструкције Конку-
ренцијском савјету као надлежном органу у том погледу, нити је то 
био предмет одлучивања Суда.

Сви цитирани наводи односе се на статус странке који је 
“Telemach” захтијевао, али не и на обнову поступка. Према томе, 
“Telemach” није поднио нити један валидан доказ који би учинио 
вјероватним да би у обновљеном поступку могло бити донијето 
другачије рјешење.

Надаље, у погледу “законских права која су констатирана пре-
судама Суда БиХ” на која се позива “Telemach” у свом поднеску од 
29. септембра 2021. године, истиче да је управо Суд БиХ у својим 
пресудама (Пресуда Апелационог управног вијећа Суда БиХ, број: 
С1 3 У 031923 19 Увп2, од 11. децембра 2019. Године, и Пресуда 
Апелационог управног савјета Суда БиХ, број: С1 3 У 034866 21 

Увп, од 19. маја 2021. године) констатовао да “Telemach” нема пра-
ва да, као странка, учествује у поступцима оцјене концентрације 
између Мтел-а и Блицнета, и Мтел-а и Елта Кабела:

“По закључку овог апелационог вијећа, у предметном поступ-
ку оцјене концентрације ради се о управном поступку гдје нема 
супротстављених странака него се поступак покреће по пријави 
странке, односно судионика у концентрацији, те је поступак оцјене 
концентрације поступак између тијела управе и странке, када се 
одлучује о неким њеним правима, па самим тим не постоји ни мо-
гућност да се трећа страна умијеша у поступак у смислу странке.”

Имајући у виду да је и сам “Telemach” исправно примијетио 
да је Конкуренцијски савјет везан инструкцијама и правним схва-
тањима Суда БиХ из управног спора, те да је у управном спору који 
се водио управо поводом Рјешења којим је окончан поступак чије 
понављање “Telemach” тражи, Апелационо одјељење Суда БиХ 
нашло да се у “предметном поступку оцјене концентрације ради се 
о управном поступку гдје нема супротстављених странака”, те да 
је “поступак оцјене концентрације поступак између тијела управе 
и странке”, подносилац изјашњења истиче да су управо пресуде 
Суда БиХ доказ да учешће привредног субјекта “Telemach” као 
странке не би могло довести до другачијег исхода поступка, те да 
ни обнова поступка није основана.

“Telemach” није био лишен права да учествује у поступку бу-
дући да му је као трећем, заинтересованом лицу било омогућено да 
се изјасни, што је и учинио поднеском број: УП-05-26-1-036-10/18, 
од 13.12.2018. године. Свако додатно уплитање привредног субјек-
та “Telemach” у поступак изложило би ризику права и интересе 
учесника концентрације, а не би доприњело заштити фер тржи-
шне утакмице, будући да на заштиту конкуренције на релевантном 
тржишту, свакако, без обзира на то ко су странке у поступку, на 
основу законских дужности и овлашћења, пази управо Конкурен-
цијски савјет.

Образложење у вези са наводима привредног субјекта 
“Telemach” поднијетим у току поступка оцјене концентрације Кон-
куренцијски савјет је дао на страницама 9. и 10. Рјешења о одо-
брењу предметне концентрације, број: УП- 05-26-1-036-20/18, од 
20.12.2018. године. Том приликом дато је детаљно образложење о 
критеријумима за одређење релевантног тржишта и о тржишним 
учешћима.

Додатно, “Telemach” истиче како је захтијевани степен доказа-
ности у Захтјеву за обнову поступка вјероватност. Заиста, подно-
силац Захтјева је сходно члану 243. и члану 245. став 1. ЗУП БиХ 
дужан учинити вјероватним околности на којима заснива свој зах-
тјев за обнову поступка, како би надлежни орган уопште разматрао 
да ли је Захтјев основан. Након што околности на којима се заснива 
Захтјев за обнову учине вјероватним, “Telemach” је дужан, сходно 
члану 245. став 3. ЗУП БиХ, доказати да су околности, односно 
докази који се износе као разлог за обнову таквог карактера могли 
довести до другачијег рјешења Конкуренцијског савјета.

Овдје још једном истичемо да “Telemach” околности на који-
ма заснива Захтјев за обнову није учинио ни вјероватним, будући 
да је Захтјев засновао на “признању статуса странке” и притом се 
позвао на пресуду чији предмет уопште није признање тог статуса.

Све и да се “Telemach” позвао на Пресуду број: С1 3 У 038507 
21, од 15. јула, иста представља основ из члана 238. став 1. тачка 9. 
ЗУП БиХ, али не чини Захтјев за обнову основаним. Потребно је 
било и да “Telemach” након што се позове на ову пресуду понуди 
доказе из којих би слиједило да исход обновљеног поступка може 
бити другачији него што је то сада случај. Међутим, ни Пресуда 
број: С1 3 У 038507 21, ни одлуке Суда БиХ на које се “Telemach” 
позвао, не говоре у прилог основаности Захтјева за обнову поступ-
ка.

ЗУП БиХ у члану 245. став 3. јасно прописује квалитет и ка-
рактер доказа које треба да поднесе подносилац Захтјева за обнову 
поступка да би се тај предлог сматрао основаним. Није јасно шта 
привредни субјекат “Telemach” жели постићи констатацијом да је 
законска одредба о захтијеваном стандарду доказаности логична: 
“јег да се у овој фази изводе сами докази о главној ствари, постави-
ло би се питање шта би Савјет утврђивао у обновљеном поступку”. 
Одредба члана 245. став 3. ЗУП БиХ не значи да је Конкуренцијски 
савјет дужан да у овој фази одлучује о оправданости приједлога 
за обнову, већ о његовој основаности, прецизније Конкуренцијски 
савјет цијени да ли разлози које је презентовао привредни субјекaт 
“Telemach” имају утицаја на главну ствар.

У недостатку доказа да би обновљени поступак могао резул-
тирати другачијим рјешењем, “Telemach” се позива на доказне 
захтјеве које ће поднијети након што поступак буде обновљен, те 
истиче да је обнова поступка “апсолутно неопходна”, али то не 
може доказати јер није имао увид у цјелокупан спис, па ће тек на-
кон што изврши увид моћи поставити доказне захтјеве.

Ови наводи су потпуно неосновани ако се узме у обзир да при-
вредном субјекту “Telemach” за предлагање доказа уопште није по-
требно извршити увид у спис. Наиме, списи предмета у поступку 
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по Пријави концентрације садрже документацију таксативно наве-
дену у Одлуци о начину подношења пријаве концентрације. Дакле, 
“Telemach” начелно зна која документација и која врста података 
се налази у спису, што је и више него довољно за предлагање до-
каза. Такође, Конкуренцијски савјет истиче да је коначно рјешење 
о предметној концентрацији објављено у “Службеном гласнику 
БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта, у које 
је “Telemach” имао увид.

Све и да предлагање доказа зависи од увида у спис, та чиње-
ница би била потпуно ирелевантна за одлуку о Захтјеву за обнову 
поступка. Наиме, “Telemach” је без обзира на евентуалне доказе 
чије извођење планира у току обновљеног поступка морао бити у 
стању да укаже бар на оне доказе или околности из којих слиједи 
да би обновљени поступак могао бити другачије ријешен.

У недостатку конкретних доказа који би указали на основаност 
Захтјева за обнову поступка, “Telemach” се позива на “додатне ра-
злоге и доказе које је изнио у поступку против коначног управног 
акта којим је Савјет окончао овај управни поступак”. Овај навод 
о додатним разлозима и доказима је потпуно неоснован. Обнова 
поступка уопште није била предмет разматрања Суда у наведеном 
управном спору. Да су у овом спору заиста презентовани дока-
зи или околности који би могли довести до другачијег рјешења, 
“Telemach” би их поднио у Захтјеву за обнову или у поднеску од 
29. септембра којим је, на захтјев Конкуренцијског савјета, треба-
ло да поднесе доказе који би указали на основаност приједлога за 
обнову. Умјесто подношења доказа, “Telemach” се позвао на рје-
шење Суда БиХ којим је његова тужба одбачена, а којим је Суд БиХ 
констатовао да ће “Telemach” у случају признања статуса странке 
имати могућност да предложи обнову поступка.

Из свега горе наведеног јасно слиједи да “Telemach” није упу-
тио на околности нити понудио доказе који су таквог карактера да 
би могли довести до другачијег рјешења Конкуренцијског савјета.

Анализирајући наводе из предметног захтјева, Конкурен-
цијски савјет је оцијенио да привредни субјекат “Telemach” није 
изнио никакве доказе за обнову на јасно и прецизно тражење Кон-
куренцијског савјета већ је у свом поднеску, горе парафразираном, 
указивао на питања којима ће се бавити поступак спровођења вје-
штачења тек након покренутог поступка о обнови поступка. Из тог 
разлога Конкуренцијски савјет није могао испитати околности по 
којима би обнова поступка могла довести до другачијег рјешења, 
те је Захтјев за обнову поступка одбило као неоснован, у складу са 
чланом 245. став 3. ЗУП БиХ и одлучило као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна странка може покренути управни спор пред Су-

дом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, од-
носно објављивања овог рјешења.

Број: УП-05-26-1-036-161/18
28. октобра 2021. године Предсједник,
Сарајево Dr sc. Амир Каралић, с.р.

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка 
д), а у вези са чл. 12, 14, 16. и 18. Закона о конкуренцији (“Слу-
жбени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а рјешавајући по 
Пријави намјере концентрације привредног субјекта “Аsecco SЕЕ” 
привредно друштво за трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., 
Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево, 71 000 Сарајево, 
заступан по адвокату Дини Дураковић из Адвокатског друштва 
“ДМБ Легал” д.о.о., Краља Твртка 6, 71 000 Сарајево, запримље-
ној 7.7.2021. године, под бројем: УП-03-26-1-024-1/21, Конкурен-
цијски савјет Босне и Херцеговине, на 95. (деведесет петој) сједни-
ци, одржаној 28.10.2021. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ ¹
1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту рачу-

нарског програмирања на територији Босне и Херцеговине којом 
привредни субјекат “Аsecco SЕЕ” привредно друштво за тргови-
ну, консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина 
Ново Сарајево, 71 000 Сарајево куповином (..)** удјела основног 
капитала стиче контролу над привредним субјектом “BS Тelecom 
Solution” д.о.о. Сарајево, Друштво за инжењеринг и развој, Брани-
лаца Сарајева 20, 71 000 Сарајево, у смислу члана 12. став (1) тачка 
б) под 1) Закона о конкуренцији.

2. Обавезује се подносилац пријаве, привредни субјекат 
“Аsecco SЕЕ” привредно друштво за трговину, консалтинг и ин-
жењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево, 71 
000 Сарајево, да уплати административну таксу у укупном изно-
су од 5.000,00 КМ (пет хиљада конвертибилних марака) у корист 
буџета институција Босне и Херцеговине.

3. Ово рјешење о концентрацији уписује се у Регистар кон-
центрација.

4. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном 
гласнику БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрик-
та Босне и Херцеговине.

О б р а з л ож е њ е
Конкуренцијски савјет је 7.7.2021. године запримио под 

бројем: УП-03-26-1-024-1/21 поднесак који се односи на Прија-
ву намјере концентрације и допуну Пријаве под бројем: УП-03-
26-1-024-1/21, од 9.7.2021. године, која се односи на куповину 
(..)** привредног субјекта “BS Тelecom Solution” д.о.о. Сараје-
во, Друштво за инжењеринг и развој, Бранилаца Сарајева 20, 71 
000 Сарајево, од стране привредног субјекта “Аsecco SЕЕ” при-
вредно друштво за трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., 
Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево, 71 000 Сарајево, у 
смислу члана 12. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији (“Слу-
жбени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) - (у даљем тексту: 
Закон).

Анализом поднесене пријаве и приложене документације 
утврђено је да је иста непотпуна, стога је Конкуренцијски савјет 
актом број: УП-03-26-1-024-3/21, од 21.7.2021. године, затражио 
допуну исте.

Подносилац пријаве је 26.7.2021. године, актом број: УП-03-
26-1-024-4/21, затражио продужење рока за доставу истог, што је и 
одобрено актом број: УП-03-26-1-024-5/21.

Дана 4.8.2021. године Конкуренцијски савјет запримио је под 
бројем: УП-03-26-1-024-6/21 допуну Пријаве, те актом број: УП-
03-26-1-024-7/21, од 6.8.2021. године, затражио одређена поја-
шњења и допуну.

Предметна пријава је допуњена поднеском запримљеним под 
бројем: УП-03-26-1-024-8/21, од 11.8.2021. године, те поднеском 
број: УП-03-26-1-024-9/21, од 31.8.2021. године.

Конкуренцијски савјет актом број: УП-03-26-1-024-10/21, од 
14.9.2021. године, затражио допуну исте, те је подносилац пријаве 
исту допунио поднеском запримљеним под бројем: УП-03-26-1-
024-11/21, од 17.9.2021. године, и поднеском број: УП-03-26-1-024-
12/21, од 22.9.2021. године.

По пријему документације Конкуренцијски савјет је утврдио 
да је Пријава комплетна и издао Потврду о пријему комплетне и 
уредне пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона о конкурен-
цији, 27.10.2021. године, актом број: УП-03-26-1-024-15/21.

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) За-
кона, издао Обавјештење о достављеној Пријави број: УП-03-26-
1-024-13/21, од 6.10.2021. године, које је у “Независним новинама” 
објављено 8.10.2021. године, и позвало све заинтересоване стране 
на достављање писаних коментара о намјераваној концентрацији. 
На предметно обавјештење нису достављени коментари заинтере-
сованих страна.

Подносилац пријаве је навео, у складу са чланом 30. став (2) 
Закона, да није поднио нити планира поднијети Захтјев за оцјену 
концентрације другим надлежним органима за заштиту конкурен-
ције изван територије Босне и Херцеговине.

Конкуренцијски савјет у поступку оцјене допуштености 
предметне концентрације утврдио је сљедеће чињенице:

Пријава је поднесена у смислу члана 16. став (2) Закона, те 
увидом у достављену документацију утврђено је да је уплаћена 
административна такса.

1. Учесници концентрације
Учесници предметне концентрације су привредни субјекат 

“Аsecco SЕЕ” привредно друштво за трговину, консалтинг и ин-
жењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, Општина Ново Сарајево, 71 
000 Сарајево, и привредни субјекат “BS Тelecom Solution” д.о.о. 
Сарајево, Друштво за инжењеринг, развој и услуге, Бранилаца Са-
рајева 20, 71 000 Сарајево - “BS Тelecom Solution”.

1.1. Привредни субјекат “Аsecco SЕЕ” привредно друштво 
за трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, 
Општина Ново Сарајево, 71 000 Сарајево - “Аsecco”

“Аsecco SЕЕ” привредно друштво за трговину, консалтинг и 
информациони инжињеринг д.о.о. Сарајево је друштво са ограни-
ченом одговорношћу које је основано у складу са законима Босне и 
Херцеговине, са сједиштем у Улици Џемала Биједића 2, 71 000 Са-
рајево, регистровано у Регистру пословних субјеката Општинског 
суда у Сарајеву, под матичним бројем субјекта (МБС) 65-01-0333-
11, са уписаним основним капиталом од 132.000,00 КМ (“Аsecco” 
или “Подносилац пријаве”).

“Аsecco” је у 100% власништву привредног субјекта ASSECO 
SOUTH EASTERN EUROPE SPOLKA AKCYJNA (у даљем тексту: 
Групација “Аsecco SЕЕ”), друштва основаног у складу са закони-
ма државе Пољске, са сједиштем у Olchowa 14, Rzeszow-Пољска, 
регистровано код окружног суда у Rzeszowu – Пољска, под бројем: 
180248803.
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Привредни субјекат Аsecco се бави пословним дјелатностима 
у оквиру шифре дјелатности - Област 62 из Класификације дје-
латности БиХ, односно дјелатностима рачунарског програмирања, 
савјетовања и дјелатностима у вези са њима.

Привредни субјекат “Аsecco” пружа сљедеће услуге и продаје 
сљедеће производе: креирање и имплементација комплетног цен-
тралног софтвера банака, креирање и имплементација посебних 
компоненти софтвера банке у складу са услугама и производима 
које нуди банка те у складу са захтјевима регулаторних тијела (Аген-
ција за банкарство ФБиХ и Агенција за банкарство Републике Срп-
ске), одржавање постојећих софтвера, дорада постојећих софтвера, 
услуга СааС (софтвер као услуга) — изнајмљивање софтвера.

(..)**..
“Аsecco” обавља своју основну пословну дјелатност у сје-

дишту привредног субјекта, као и у подружницама које се налазе у 
Тузли и Бањој Луци.

Подносилац пријаве је дио Групације “Аsecco SЕЕ”, чије је сје-
диште у Пољској, а матична компанија “Asseco South Eastern Europe 
S.A.” Grupacija Asseco SEE, осим Подносиоца пријаве, на тржишту 
Босне и Херцеговине послује и путем сљедећих друштава:

- Привредни субјекат “Payten” д.о.о. Сарајево, са сједиштем 
у Улици Џемала Биједића 2, 71 000 Сарајево, регистровано у Ре-
гистру пословних субјеката Општинског суда у Сарајеву, под 
матичним бројем субјекта (МБС) 65-01-0363-18 (“Payten”), са 
уписаним основним капиталом од 390.288,40 КМ и у 100% вла-
сништву је привредног субјекта “Asseco South Eastern Europe S.A.” 
путем привредног субјекта PAYTEN SPÓLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIAÌ из Пољске Друштво “Payten” има под-
ружницу у Бањој Луци;

- Привредни субјекат “Мonri Group” д.о.о., са сједиштем у 
Улици Џемала Биједића 2, 71 000 Сарајево, регистровано у Реги-
стру пословних субјеката Општинског суда у Сарајеву, под матич-
ним бројем субјекта (МБС) 65-01-0221-18, са уписаним основним 
капиталом 2.552.579,00 КМ (“Мonri Group”) је у 100% власништву 
привредног субјекта “Payten” и искључиви је власник друштва 
“Monri Payments” д.о.о. Загреб, са сједиштем у Радничкој цести 
бб, Загреб, Р. Хрватска.

Оба повезана друштва Групације “Аsecco SЕЕ” на тржишту 
Босне и Херцеговине активна су на истом тржишту као и Подно-
силац пријаве, односно на тржишту рачунарског програмирања 
(шифра дјелатности - Област 62).

Друштво “Payten” врши продају сљедеће робе и пружа сље-
деће услуге: продаја банкомата и POS уређаја, продаја пратеће 
опреме и резервних дијелова за банкомате и POS уређаје, продаја 
софтвера за банкомате и POS уређаје, услуге изнајмљивања банко-
мата и POS уређаја, услуге одржавања банкомата и POS уређаја и 
комплетне мреже, услуге дораде постојећих софтвера на банкома-
тима и POS уређајима, Е-commerce пословање. Клијенти Друштва 
“Payten” су комерцијалне банке са сједиштем на територији цијеле 
Босне и Херцеговине.

Друштво “Мonri Group” д.о.о. Сарајево пружа услуге рачунар-
ског програмирања за потребе друштва “Monri Payments” д.о.о. 
Загреб чији су клијенти правна лица која примају сљедеће услуге: 
креирања и одржавања софтвера (виртуелни POS) за плаћање на 
продајним мјестима на интернету, креирања и одржавања софтве-
ра за плаћање на POS уређајима на физичким мјестима продаје 
(енгл. Single POS).

1.2. Привредни субјекат “BS Тelecom Solution” д.о.о. Сарајево, 
Друштво за инжењеринг, развој и услуге, Бранилаца Сарајева 20, 
71 000 Сарајево - “BS Тelecom Solution” - Циљно друштво

Привредни субјекат “BS Тelecom Solution” д.о.о. Сарајево, 
Друштво за инжењеринг, развој и услуге, Бранилаца Сарајева 20, 
71 000 Сарајево, основано је у складу са законима Босне и Херце-
говине, са сједиштем у Улици бранилаца Сарајева број 20, 71 000 
Сарајево, уписано у Регистар пословних субјеката Општинског 
суда у Сарајеву, под матичним бројем субјекта (МБС) 65-01-0490-
12, са уписаним основним капиталом од 82.502,71 КМ.

“BS Тelecom Solution” је у 100% власништву привредног су-
бјекта BS ТS a.s., Мокра 1289/1а, Chodov, 149 00 Праг, Р. Чешка, 
уписан је у привредни регистар Општинског суда у Прагу, под ре-
гистарским бројем: 05591287, као акционарско друштво.

Основна пословна дјелатност “BS Тelecom Solution” је рачу-
нарско програмирање (у складу са Обавјештењем о разврставању 
правног лица према класификацији дјелатности КД БиХ 2010, ши-
фра дјелатности: 62,01).

Производи и услуге које нуди укључују ITS (софтверско рје-
шење за интелигентне системе за управљање саобраћајем на ауто-
путу и магистралним путевима), Smart City (софтверска рјешења 
за дигитализацију сервиса у градовима, нпр. паметни паркинг 
системи, паметно управљање саобраћајем у граду, паметни јавни 
превоз, итд.), Billing (софтверско рјешење за обрачун и напла-

ту сервиса као што су телеком услуге, струја, вода итд.), CRM 
(софтверско рјешење за управљање подацима о корисницима услу-
га), ERP (софтверско рјешење за управљање пословним процеси-
ма у компанијама), BI (софтверско рјешење за креирање извјешта-
ја), IOT (платформа за комуникацију са различитим сензорима), 
SkyTracker (платформа за управљање возним парком компанија), 
F-SMSC (рјешење за слање, пријем и просљеђивање СМС порука), 
Medio (централа за фиксну телефонију са напредним сервисима).

“BS Тelecom Solution” није власник капитала нити у једном 
другом друштву, на територији Босне и Херцеговине или у ино-
странству.

2. Правни основ концентрације
Уз Пријаву намјере концентрације као правни основ доста-

вљен је Меморандумом о разумијевању закључен између Подно-
сиоца пријаве и друштва BS ТS a.s Праг, Р. Чешка, 1.7.2021. године, 
којим су стране изразиле заједничку намјеру да закључе уговор о 
купопродаји на основу којег би Подносилац пријаве стекао удио 
у Циљном друштву, односно у привредном субјекту “BS Тelecom 
Solution” удио који (..)**.....

Након испуњења услова који су одређени у предметном ме-
морандуму, укључујући и добијање рјешења Конкуренцијског 
савјета БиХ, којим се намјеравана трансакција оцјењује дозво-
љеном, стране су се усагласиле да ће имплементирати предметну 
трансакцију.

Трансакција представља намјеру концентрације у смислу чла-
на 12. став 1. тачкa б) под 1) Закона о конкуренцији, односно сти-
цање контроле или превладавајућег утицаја једног или више при-
вредних субјеката над другим привредним субјектом или групом 
привредних субјеката, дијелом другог привредног субјекта, или 
дијеловима других привредних субјеката, и то стицањем већине 
удјела у основном капиталу.

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет сматра да предло-
жена трансакција представља концентрацију у смислу члана 12. 
став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији.

3. Правни оквир оцјене концентрације
Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене концентрације 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног 
тржишта (“Службени гласник БиХ”, бр. 18/06 и 34/10), те Одлуке о 
начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација 
привредних субјеката.

Конкуренцијски савјет је, на основу члана 43. став (7) Закона, 
користио судску праксу Европског суда и одлуке Европске коми-
сије, као и критеријуме и стандарде из Обавјештења Европске Ко-
мисије о израчуну укупног прихода у складу сa Уредбом Савјета 
(ЕЕЗ), број: 4064/89, о контроли концентрације привредних субје-
ката.

4. Обавеза пријаве концентрације
Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката са сје-

диштем у Босни и Херцеговини, у смислу члана 14. став (1) под 
б) Закона, у вези са чланом 2. Одлуке о начину подношења прија-
ве и критеријима за оцјену концентрације привредних субјеката, 
постоји ако укупни годишњи приход сваког од најмање два при-
вредна субјекта учесника концентрације остварен продајом робe 
и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 
8.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила 
концентрацији или ако је њихов заједнички удио на релевантном 
тржишту већи од 40,00%.

Према подацима из Пријаве укупни годишњи приходи при-
вредних субјеката учесника концентрације (и њихових повезаних 
привредних субјеката) на дан 31. децембар 2020. године, као го-
динe која претходи концентрацији, износи:

Табела 1.

Укупни приход 
(КМ)

Групација Аsecco 
SЕЕ*

BS Тelecom Solution 
Сарајево**

КМ KM
БиХ (..)** (..)**
Свијет (..)** (..)**

Извор: Подаци из Пријаве о намјери концентрације.
* консолидовани
** неконсолидовани
Напомена: Подносилац пријаве наводи да када се припремају 

консолидовани финансијски извјештаји исти се сачињавају у скла-
ду са Међународним стандардима финансијског извјештавања 
број 10 - консолидовани финансијски извјештаји. Сходно прави-
лима, консолидовани финансијски извјештаји не приказују прости 
приказ збира свих прихода којe су остварила друштва која припа-
дају Групацији. Штавише, приликом припремања консолидованих 
финансијских извјештаја врши се елиминација, тј. искључују се 
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сви приходи произашли из трансакција између повезаних правних 
лица, тј. правних лица која припадају Групацији.

Годишњи приходи учесника концентрације (Табела 1) предста-
вљају укупне приходе (без пореза на додану вриједност и других 
пореза) који се односе на учеснике концентрације на тржишту Бо-
сне и Херцеговине), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину 
подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација при-
вредних субјеката.

На основу наведених података учесници концентрације испу-
нили су услов укупног оствареног годишњег прихода, у смислу 
члана 14. став (1) Закона, те су били у обавези поднијети Пријаву.

5. Релевантно тржиште концентрације
Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Зако-

на, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, чини 
тржиште одређених производа/услуга које су предмет обављања 
дјелатности на одређеном географском тржишту.

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног 
тржишта, релевантно тржиште у производном смислу обухвата све 
производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници сматрају 
међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у 
виду посебно њихове битне особине, квалитет, уобичајену намје-
ну, начин употребе, услове продаје и цијене.

Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног 
тржишта, релевантно тржиште у географском смислу обухва-
та цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којем 
привредни субјект дјелује у продаји и/или куповини релевантног 
производа под једнаким или довољно уједначеним условима и који 
то тржиште битно разликује од услова тржишне конкуренције на 
сусједним географским тржиштима.

Подносилац пријаве је као релевантно тржиште навео тржи-
ште рачунарског програмирања

Групација “Аsecco SЕЕ” је активна на тржишту рачунарског 
програмирања. Сва три друштва која припадају овој групацији 
(Подносилац пријаве, “Payten” и “Мonri Group”) активни су на 
истом тржишту.

Надаље, сва три наведена друштва активна су на цијелој тери-
торији Босне и Херцеговине или путем својих подружница или на 
начин да имају клијенте на територији цијеле Босне и Херцеговине.

Друштво “BS Тelecom Solution” такође је активно на тржишту 
рачунарског програмирања, те је у пружању услуга и производа 
на овом тржишту активно на цијелој територији Босне и Херце-
говине.

С обзиром на то да Подносилац пријаве и повезана друштва из 
Групације “Аsecco SЕЕ”, као и Циљно друштво, остварују приходе 
на релевантном производном тржишту на подручју цијеле Босне 
и Херцеговине, као релевантно географско тржиште Подносилац 
пријаве наводи тржиште Босне и Херцеговине.

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне 
концентрације, сматраће се тржиште рачунарског програмирања 
на територији Босне и Херцеговине.

5.1. Анализа релевантног тржишта концентрације
Према подацима достављеним у Пријави, укупно заједничко 

учешће учесника концентрације и њихових повезаних друштава 
(Табела 2) који су присутни на тржишту Босне и Херцеговине:

Табела 2. Процјена тржишних удјела учесника концентрације 
и њихових повезаних друштава на релевантном тржишту 

Назив привредног субјекта

% укупних прихода 
у дјелатности према 
задатим критерију-
мима администра-
тивне јединице и 
величине привред-

ног субјекта
2020

1 Symphony Group д.о.о. Сарајево 5,36

2 HUAWEI TECHNOLOGIES д.о.о. 
Бања Лука 4,55

3 BS TS д.о.о. Сарајево 3,96
4 NSoft д.о.о. Мостар 3,01
5 ZIRA д.о.о. Сарајево 2,17
6 Atlantbh д.о.о. Сарајево 2,14
7 INFOBIP BiH д.о.о. Сарајево 2,00
8 Virgin Pulse д.о.о. Тузла 1,90
9 Authority Partners д.о.о. Сарајево 1,81

10 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS 
д.о.о. Сарајево 1,75

11 Comtrade д.о.о. Сарајево 1,73

12 KLIKA д.о.о. Сарајево 1,71
13 COMBIS д.о.о. Сарајево 1,69
14 Asseco SEE д.о.о. Сарајево 1,57
15 Glasfaser Connect BH д.о.о. Илиџа 1,55

16 Mistral Technologies д.о.о. Сара-
јево 1,55

17 MINISTRY OF PROGRAMMING 
д.о.о. Сарајево 1,53

18 Payten д.о.о. Сарајево 1,45
19 Monetize Ad д.о.о. Тузла 1,37

20 Comtrade System Integration д.о.о. 
Сарајево 1,26

21 Monri Group д.о.о. Сарајево 0,10
22 Остали (701 привредни субјект) 55,84
23 Укупно (3 + 14 + 18 + 21) 7,08
24 Укупно 100%
Извор: Подаци из Пријаве и извјештаја ЛРЦ БиС анализе за 

дјелатност рачунарско програмирање.
У Пријави је наведено да код процјене тржишних удјела уче-

сника намјераване концентрације и њихових главних тржишних 
конкурената да су коришћени извјештаји ЛРЦ БИС анализе за 
дјелатност рачунарско програмирање (класификација дјелатности: 
620), те да је број компанија у БиХ које имају основну шифру дје-
латности 620 у 2020. години био 772, а укупан приход од продаје 
на овом тржишту износио је 642.173.659 КМ.

Надаље, табеларни приказ представља преглед најуспјешни-
јих компанија по приходима од основне дјелатности (преузет из 
предметног ЛРЦ БИС извјештаја), те садржи попис 21 најуспје-
шније компаније.

Конкуренцијски савјет, анализом података у смислу члана 17. 
Закона (посебно структуре релевантног тржишта, тржишних уче-
шћа учесника концентрације и конкурената - Табела 2), утврдио је 
да заједничко тржишно учешће учесника концентрације на реле-
вантном тржишту рачунарског програмирања у Босни и Херцего-
вини знатно је испод тржишног учешћа од 40,0%, у смислу члана 
9. Закона, који претпоставља да привредни субјекат може имати 
доминантни положај на релевантном тржишту.

6. Оцјена концентрације
Конкуренцијски савјет је у поступку доношења Рјешења 

утврдио да на релевантном тржишту дјелује већи број привред-
них субјеката који се баве рачунарским програмирањем у Босни 
и Херцеговини.

(..)**...
Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података, 

у смислу члана 17. Закона, оцијенио да спровођењем предметне 
концентрације неће доћи до нарушавања тржишне конкуренције, 
односно стварања или јачања доминантне позиције учесника кон-
центрације.

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је оцијенио до-
пуштеном предметну концентрацију у смислу члана 18. став (2) 
тачка а) Закона, као у диспозитиву овог рјешења.

7. Административна такса
Подносилац пријаве на ово рјешење, у складу са чланом 2. 

став (1), тарифни број 107. тачка д) под 1) Одлуке о висини ад-
министративних такси у вези с процесним радњама пред Конку-
ренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06, 18/11 и 
75/18), дужан је платити административну таксу у укупном износу 
од 5.000,00 КМ у корист буџета институција Босне и Херцеговине.

Подносилац пријаве дужан је доказ о обављеној уплати адми-
нистративне таксе доставити прије или приликом преузимања овог 
рјешења, у складу са чланом 3. ст. (1) и (2) под б) Одлуке о висини 
административних такси у вези са процесним радњама пред Кон-
куренцијским савјетом.

У случају да Подносилац пријаве не изврши уплату админи-
стративне таксе, Конкуренцијски савјет ће путем Правобранила-
штва Босне и Херцеговине затражити принудну наплату исте.

8. Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред су-

дом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, од-
носно објаве овог рјешења.

¹ (..)** Подаци представљају пословну тајну.

Број: УП-03-26-1-024-17/21
28. октобра 2021. године Предсједник,
Сарајево Dr sc. Амир Каралић, с.р.
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