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На основу члана 77. став 3. Закона о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12), члана 15. тачка г) и члана 43. став
2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
15. сједници, одржаној 13.06.2013. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ
ЗАДУЖИВАЊА ФОНДОВА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ

Члан 1.
Овом уредбом прописују се услови и поступак директног задуживања фондова социјалне сигурности (у даљем
тексту: Фонд).
Члан 2.
Фондом се, у складу са Законом о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске (у даљем тексту: Закон),
сматрају:
а) Фонд пензијско-инвалидског осигурања Републике
Српске,
б) Фонд здравственог осигурања Републике Српске,
в) Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске и
г) Завод за запошљавање Републике Српске.
Члан 3.
(1) Директно задуживање Фонда је задуживање настало
директно у име и за рачун Фонда.
(2) Дуг настао по основу директног задуживања Фонда
представља јавни дуг Републике Српске (у даљем тексту:
Република).
(3) Фонд се може задужити код банака и других финансијских институција и друштава која су по закону овлашћена за обављање тих послова.
(4) Фонд се може директно задужити и код међународних финансијских институција.
(5) Средства по основу задужења могу се користити
само за намјене за које су одобрена.
Члан 4.
(1) Дуг фонда социјалне сигурности може настати:
а) посредством кредитног споразума,
б) посредством финансијског лизинга за потребе редовног пословања и

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна 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
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

в) емисијом хартија од вриједности.
(2) Задужење Фонда може бити краткорочно и дугорочно.
(3) Фонд се може краткорочно задужити у току фискалне године за:
а) привремено финансирање дефицита произашлог из
готовинског тока и
б) финансирање пренесених обавеза.
(4) Фонд се може дугорочно задужити за:
а) финансирање инвестиција предвиђених програмом
инвестиционих улагања који одобри Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), а у сврху обављања властите
дјелатности,
б) рефинансирање неисплаћеног дугорочног дуга који
је настао у складу са тачком а) овог става и
в) обезбјеђење средстава ради измирења законом
утврђених права.
(5) Краткорочно задужење је задужење са роком
доспијећа до годину дана.
(6) Дугорочно задужење је задужење чији је рок
доспијећа дужи од годину дана.
Члан 5.
(1) Фонд се може задужити само ако у периоду задужења укупан износ који доспијева за отплату, посматрано
на годишњем нивоу, по предложеном задужењу и укупан
износ отплата по ранијем задужењу, у било којој наредној
години не прелази 18% износа редовних прихода Фонда,
остварених у претходној фискалној години.
(2) Редовни приходи Фонда из става 1. овог члана су
приходи од доприноса, намјенска средства из буџета Републике и други приходи предвиђени Законом и подзаконским прописима.
(3) Укупан износ који доспијева за отплату подразумијева износ директног задужења Фонда, као и задужење
Републике у име и за рачун Фонда.
(4) Краткорочно задужење Фонда ни у једном тренутку
не може прелазити 5% редовних прихода остварених у претходној фискалној години.
(5) Фонд се може задужити само ако укупан дуг Републике не прелази 60% оствареног бруто домаћег производа
(у даљем тексту: БДП) у тој години и ако јавни дуг не прелази 55% оствареног БДП у тој години.
Члан 6.
(1) Прилив средстава по основу краткорочног и дугорочног задужења, за које је добијенa сагласност, као и из-
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нос укупних обавеза, по ранијем и новом задужењу, које
доспијевају у фискалној години, укључује се у финансијски
план Фонда за ту фискалну годину.
(2) Износ краткорочног и дугорочног задужења у текућој фискалној години, одобрен у складу са овом уредбом,
укључује се у ребаланс финансијског плана Фонда.

Српске”, број 71/12), члана 15. тачка г) и члана 43. став 2.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
15. сједници, одржаној 13.06.2013. године, д о н о с и

Члан 7.
(1) У случају утврђивања потребе за задуживањем, о
чему је надлежни орган Фонда донио одлуку, Фонд доставља захтјев за издавање одобрења за задуживање ресорном
министарству.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана Фонд ресорном министарству доставља:
а) одлуку надлежног органа Фонда о задуживању,
б) пројекцију отплате кредита по годинама, консолидовано за постојећа кредитна задужења и предложено кредитно задужење до краја отплате кредита,
в) ануитетни план отплате за ново задужење у складу са
условима из одлуке о задуживању,
г) план коришћења кредитних средстава по пројекту за
који се тражи задужење и
д) увјерење Пореске управе Републике Српске којим се
доказује да нема доспјелих а неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса.
(3) Одлука о задуживању из става 2. тачка а) овог члана
садржи намјену и врсту задужења, износ главнице задужења, камату и остале трошкове задужења, рок доспијећа и
услове отплате, начин осигурања отплате дуга према Републици Српској са описом средстава обезбјеђења.

О ИНДИРЕКТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 8.
(1) Ресорно министарство анализира оправданост и могућност задуживања Фонда на основу достављеног захтјева за издавање одобрења за задуживање.
(2) Ресорно министарство може по потреби тражити додатну документацију.
(3) Након разматрања захтјева, ресорно министарство
доставља Министарству финансија своје мишљење о задужењу са документацијом из члана 7. ове уредбе да би Министарство финансија дало мишљење о задужењу у вези са
чланом 5. ове уредбе.
(4) На основу датих мишљења из става 3. овог члана,
ресорно министарство подноси Влади приједлог о кредитном аранжману, намјени и прихватању услова задуживања.
(5) Влада даје сагласност за задуживање Фонда.
(6) О датој сагласности Владе ресорно министарство
обавјештава Фонд.
Члан 9.
(1) Фонд je дужан да успостави и води потпуну, тачну и
ажурну евиденцију о задужењу Фонда.
(2) Фонд је дужан да извјештај о задужењима која су
предмет ове уредбе достави Министарству финансија у
року од седам дана од дана истека мјесеца.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о директном задуживању фондова социјалне сигурности и
јавних здравствених установа (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/09).
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1376/13
13. јуна 2013. године
Бања Лука
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Жељка Цвијановић, с.р.

1019
На основу члана 25. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике

УРЕДБУ
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови, поступак и облик индиректног задуживања Републике Српске у име и за рачун
јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, јавних предузећа и институција јавног сектора.
Члан 2.
(1) Индиректно задуживање подразумијева задуживање
Републике Српске на захтјев, у име и за рачун јединица
локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, јавних предузећа и институција јавног сектора (у даљем тексту: индиректно задуживање), а дуг отплаћује Република Српска
из средстава која јединице локалне самоуправе, фондови
социјалне сигурности, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, јавна предузећа и институције јавног сектора
уплате за сервисирање свог дуга.
(2) Република Српска може се индиректно задужити у
име и за рачун јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, јавних предузећа и институција јавног сектора на сљедећи начин:
а) директно код међународних финансијских институција, влада страних земаља и других иностраних кредитора,
б) релевантним задужењем по одлукама Републике
Српске којим је Министарство финансија и трезора Босне
и Херцеговине створило обавезе по основу спољног дуга и
в) код домаћих финансијских институција и друштава
који су по закону овлашћени за обављање тих послова.
(3) Средства по основу задужења могу се користити
само за намјене за које су одобрена.
Члан 3.
Индиректно задуживање може настати у име и за рачун:
а) јединица локалне самоуправе за намјене прописане
чланом 66. ст. 2, 3. и 4. Закона,
б) фондова социјалне сигурности за намјене прописане
чланом 79. став 2. Закона,
в) Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и
г) јавних предузећа и институција јавног сектора.
Члан 4.
(1) Индиректно задуживање може настати само на основу закљученог кредитног споразума.
(2) Индиректно задуживање може бити само дугорочно.
(3) Дугорочно задужење је задужење чији је рок
доспијећа дужи од годину дана.
Члан 5.
(1) Прилив средстава по основу индиректног задуживања, као и износ укупних обавеза, по ранијем и новом задужењу, које доспијевају у фискалној години, укључује се у
буџете јединица локалне самоуправе, у финансијске планове фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске, јавних предузећа и институција
јавног сектора за ту фискалну годину.
(2) Износ задужења из става 1. овог члана у текућој фискалној години, одобрен у складу са овом уредбом, укључује се у ребаланс буџета јединица локалне самоуправе и
ребалансе финансијских планова фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске,
јавних предузећа и институција јавног сектора.
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Члан 6.
(1) Индиректно задужење може настати само ако укупан дуг Републике Српске не прелази 60% оствареног бруто домаћег производа (у даљем тексту: БДП) у тој години и
ако јавни дуг не прелази 55% оствареног БДП у тој години.
(2) Индиректно задуживање у име и за рачун јединице
локалне самоуправе може настати само ако у периоду задужења укупан износ који доспијева за отплату, посматрано на
годишњем нивоу, по предложеном задужењу и укупан износ
отплата по ранијем задужењу, у било којој наредној години
не прелази 18% износа редовних прихода јединице локалне
самоуправе, остварених у претходној фискалној години.
(3) Индиректно задуживање у име и за рачун фонда социјалне сигурности може настати само ако у периоду задужења укупан износ који доспијева за отплату, посматрано на
годишњем нивоу, по предложеном задужењу и укупан износ
отплата по ранијем задужењу, у било којој наредној години
не прелази 18% износа редовних прихода фонда социјалне
сигурности, остварених у претходној фискалној години.
(4) Под укупним износом који доспијева за отплату
наведеним у ст. 2. и 3. овог члана подразумијева се износ
задужења гдје се Република Српска индиректно задужила
у име и за рачун јединица локалне самоуправе и фондова
социјалне сигурности, као и директно задужење јединица
локалне самоуправе и фондова социјалне сигурности.
Члан 7.
(1) Редовни приходи јединица локалне самоуправе
представљају пореске и непореске приходе у буџету, за које
се претпоставља да ће се поновити током наредне године, а
искључујући све приходе и примитке који су резултат једнократних трансакција.
(2) Редовни приходи фондова социјалне сигурности су
приходи од доприноса, намјенска средства из буџета Републике Српске и други приходи прописани Законом и подзаконским прописима.
Члан 8.
(1) У случају утврђивања потребе за задуживањем,
захтјев за индиректно задуживање се доставља ресорном
министарству.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана доставља се:
а) одлука надлежног органа за задуживање,
б) пројекција отплате кредита по годинама, консолидовано за постојећа кредитна задужења и предложено кредитно задужење до краја отплате кредита,
в) ануитетни план отплате за ново задужење у складу са
условима из одлуке о задуживању,
г) план коришћења кредитних средстава по пројекту за
који се тражи задужење и
д) увјерење Пореске управе Републике Српске којим се
доказује да нема доспјелих а неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса.
(3) Одлука о задуживању из става 2. тачка а) овог члана
садржи намјену и врсту задужења, износ главнице задужења, камату и остале трошкове задужења, рок доспијећа и
услове отплате, начин осигурања отплате дуга према Републици Српској са описом средстава обезбјеђења.
Члан 9.
(1) Ресорно министарство анализира оправданост и могућност индиректног задуживања на основу достављеног
захтјева за индиректно задуживање.
(2) Ресорно министарство може по потреби тражити додатну документацију.
(3) Након разматрања захтјева ресорно министарство
доставља Министарству финансија своје мишљење о задужењу са документацијом из члана 8. ове уредбе, да би Министарство финансија дало мишљење о задужењу у вези са
чланом 6. ове уредбе.
(4) На основу датих мишљења из става 3. овог члана,
Министарство финансија заједно са ресорним министар-
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ством припрема приједлог одлуке о индиректном задуживању, који разматра Влада Републике Српске (у даљем
тексту: Влада) и доставља Народној скупштини Републике
Српске на усвајање.
(5) Одлука из става 4. овог члана садржи:
а) намјену и врсту задужења,
б) максималан износ главнице задужења,
в) максималну камату и трошкове задужења,
г) доспијеће и услове отплате главнице, камате и других
трошкова и
д) крајње кориснике средстава и услове задужења.
(6) Министарство финансија спроводи поступак за прибављање финансијских средстава по основу којих се Република Српска индиректно задужује.
(7) Након спроведеног поступка из става 7. овог члана
и добијене сагласности Владе министар финансија се овлашћује да потпише кредитни или пројектни споразум или
уговор.
(8) У циљу уређења међусобних обавеза у погледу
реализације наведеног задужења, министар финансија и
ресорни министар, у име Владе, обавезни су да потпишу
уговор са крајњим корисником.
Члан 10.
(1) Поступак индиректног задуживања у случају када
је, по одлукама Републике Српске, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине створило обавезе по
основу дугa, врши се у складу са прописима којима се
уређује задуживање Босне и Херцеговине и у складу са
овом уредбом.
(2) Министар финансија овлашћен је да потпише супсидијарни уговор између Босне и Херцеговине и Републике
Српске.
Члан 11.
Јединице локалне самоуправе, фондови социјалне сигурности, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске,
јавна предузећа и институције јавног сектора дужни су да
успоставе и воде потпуну, тачну и ажурну евиденцију о индиректном задужењу Републике Српске.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о индиректном задуживању Републике Српске за рачун
фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 90/11 и
115/11).
Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1377/13
13. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1020
На основу члана 17. став 1. и члана 348. став. 1. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 124/08 и 58/09), а у вези са чланом 2. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/07,
73/08 и 18/11) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 17. сједници, одржаној 26. и 27.06.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
I
Даје се сагласност на пренос права располагања, без
накнаде и без ограничења на стану у Бањој Луци, у Ули-

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ци Филипа Мацуре бр. 16 (раније Радоја Домановића 23),
трећи спрат, стан број 28, по структури једнособан, површине 35,00 м², са Републичког завода за статистику на Владу Републике Српске.
II
На основу ове одлуке Министарство рада и борачко-инвалидске заштите ће са Републичким заводом за статистику
закључити уговор о преносу права располагања.
III
Стан из тачке I ове одлуке даје се на располагање Министарству рада и борачко- инвалидске заштите за потребе
стамбеног збрињавања лица са статусом породице погинулог борца.
IV
Овлашћује се Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите да у име Владе Републике Српске стан из тачке I
ове одлуке пренесе на располагање Граду Бања Лука на име
стамбеног збрињавања лица са статусом породице погинулог борца у складу са Правилником о рјешавању стамбених
питања породица погинулих и несталих бораца, породица
умрлих војних инвалида, ратних војних инвалида и бораца.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1355/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1021
На основу члана 1. став 2. и члана 348. став 6. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 124/08, 58/09 и 95/11), члана 3. став 2. и члана 43. став
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 56. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09,74/10, 86/10 и 24/12), Влада Републике Српске, на 17. сједници, одржаној 26. и 27.06.2013.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О РАСПОДЈЕЛИ НЕПЕРСПЕКТИВНИХ ЛОКАЦИЈА И
ОСТАЛИХ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ СЛУЖИЛЕ
ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА ОДБРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СКЛАДИШТУ “ЛИВАДЕ” ФОЧА

I
Овом одлуком преноси се, без накнаде, право својине неперспективних локација и осталих непокретности у
складишту “Ливаде” Фоча, које су служиле за потребе система одбране на територији Републике Српске, на Општину
Фоча, а које се састоје од:
1) земљишта и објеката означених као:
к.ч. бр. 2159, кућа и зг., површине 221 м², уписана у Пл.
бр. 475, КО Фоча,
к.ч. бр. 2159, шума, површине 5219 м², уписана у Пл.
бр. 475, КО Фоча,
к.ч. бр. 2256/1, кућа и зг., површине 2737 м², уписана у
Пл. бр. 475, КО Фоча,
к.ч. бр. 2256/1, двориште, површине 11801 м², уписана
у Пл. бр. 475, КО Фоча,
к.ч. бр. 2256/2, кућа и зг., површине 232 м², уписана у
Пл. бр. 475, КО Фоча,
к.ч. бр. 2256/2, шума, површине 14405 м², уписана у Пл.
бр. 475, КО Фоча;
2) објеката означених у попису непокретности у складишту “Ливаде” Фоча као:
- пријавница, означена р. бр. 1, изграђена 1952. године,
бруто грађевинске површине (у даљем тексту: БГП) 12 м²,
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- надстрешница дрвена, означена р. бр. 2, изграђена
1999. године, БГП 240 м²,
- надстрешница дрвена, означена р. бр. 2/1, изграђена
1999. године, БГП 240 м²,
- канцеларијски простор и магацин, означен р. бр. 3, изграђен 1956. године, БГП 364 м²,
- магацин наоружања, означен р. бр. 4, изграђен 1958.
године, БГП 364 м²,
- магацин наоружања, означен р. бр. 5, изграђен 1958.
године, БГП 217 м²,
- магацин наоружања, означен р. бр. 6, изграђен 1956.
године, БГП 1.596 м²,
- канцеларијски простор и магацин, означен р. бр. 7, изграђен 1952. године, БГП 1.320 м²,
- канцеларијски простор и магацин, означен р. бр. 8, изграђен 1952. године, БГП 936 м²,
- надстрешница за м/в, дрвена, означена р. бр. 9, изграђена 1999. године, БГП 50 м²,
- објекат за чуваре, означен р. бр. 10, изграђен 1998. године, БГП 14 м²,
- магацин, означен р. бр. 11, изграђен 1964. године, БГП
141 м²,
- магацин, означен р. бр. 12, изграђен 1966. године, БГП
89 м²,
- магацин, означен р. бр. 13, изграђен 1966. године, БГП
177 м².
II
На основу ове одлуке Републичка дирекција за обнову
и изградњу и Општина Фоча закључиће уговоре о међусобним односима, којим ће се детаљно утврдити права и обавезе уговорних страна.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Републичка дирекција за обнову и изградњу, Министарство финансија и
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у
“Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1359/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1022
На основу члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07) и члана 80. Закона о туризму (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/11), у вези са чланом 19.
Статута Туристичке организације Републике Српске, број:
01-325-437-1/2009, од 12.11.2009. године, и број: 01-325133-2/2012, од 19.06.2012. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 32/10), Влада Републике Српске, на
17. сједници, одржаној 26. и 27.06.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

I
Усваја се Програм рада Туристичке организације Републике Српске за 2013. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1357/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

08.07.2013.
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На основу члана 7. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 41/03), члана 16. Закона
о систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 68/07 и 109/12), члана 36. Статута Јавне установе Музеј Републике Српске, од 04.01.2012. године, и члана
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 20.06.2013. године,
доноси

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 41/03), члана 28. Закона
о музејској дјелатности (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 89/08 и 57/12), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
68/07 и 109/12) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 20.06.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР И ИМEНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске.
Под критеријумима за избор и именовање чланова
Управног одбора из претходног става сматрају се општи и
посебни услови утврђени овом одлуком.

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике
Српске.
У Управни одбор Јавне установе Музеј Републике Српске Влада Републике Српске ће именовати пет чланова.
Чланови Управног одбора не могу бити из реда запослених.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке морају
испуњавати сљедеће услове.
Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност за обављање
наведених послова,
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије
дана објављивања конкурса,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне
и Херцеговине,
- да нису на функцији у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти.
Посебни услови:
- висока стручна спрема (VII степен),
- најмање пет година радног искуства у струци,
- познавање садржаја и начина рада органа управљања,
- познавање проблематике у дјелатности којом се Музеј
бави.
III
Чланове Управног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске именује Влада Републике Српске, на приједлог Комисије за избор.
IV
Комисију за избор именује Влада Републике Српске у
складу са законом и овом одлуком, на приједлог ресорног
министарства.
Комисија за избор састоји се од пет (5) чланова, и то три
(3) из реда државних службеника и два (2) из реда лица која
познају област од интереса за пословање Установе.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1381/13
20. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање из тачке I прописани су Одлуком Владе Републике
Српске о утврђивању критеријума за избор и именовање
чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике
Српске.
III
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавиће се у
“Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу
“Независне новине”.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег
објављивања у гласилима из претходног става.
IV
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на Јавни конкурс и предлагање ранг-листе кандидата
у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија
за избор чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
просвјете и културе Републике Српске.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1382/13
20. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1025
На основу члана 16. Закона о Спомен-подручју Доња
Градина (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/96
и 1/09), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07), члана 25. Статута Јавне установе “Споменподручје Доња Градина” Козарска Дубица – Доња Градина, број: 61-1/10, од 22.01.2010. године, и члана 43. став 3.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
16. сједници, одржаној 20.06.2013. године, д о н о с и
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ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР И ИМEНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “СПОМЕН-ПОДРУЧЈЕ ДОЊА
ГРАДИНА” КОЗАРСКА ДУБИЦА – ДОЊА ГРАДИНА

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе “Спомен-подручје Доња Градина” Козарска Дубица –
Доња Градина.
Под критеријумима за избор и именовање чланова Управног одбора из претходног става сматрају се општи и посебни услови утврђени овом одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке морају
испуњавати сљедеће услове.
Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност за обављање
наведених послова,
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије
дана објављивања конкурса,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне
и Херцеговине,
- да нису на функцији у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти.
Посебни услови:
- висока стручна спрема (I циклус – VII степен) археолошког, правног, економског или историјског смјера,
- познавање проблематике заштите културних добара,
природних и других знаменитости,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- доказани резултати у раду у органима управљања.
III
Чланове Управног одбора Јавне установе “Споменподручје Доња Градина” Козарска Дубица – Доња Градина
именује Влада Републике Српске, на приједлог Комисије
за избор.
IV
Комисију за избор именује Влада Републике Српске у
складу са законом и овом одлуком, на приједлог ресорног
министарства.
Комисија за избор састоји се од пет (5) чланова, и то три
(3) из реда државних службеника и два (2) из реда лица која
познају област од интереса за пословање Установе.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1384/13
20. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1026
На основу члана 16. Закона о Спомен-подручју Доња
Градина (“Службени гласник Републике Српске”, број
16/96 и 1/09), члана 8. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 41/03), члана 16. Закона
о систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске”, број 68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Ре-
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публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на 16. сједници, одржаној 20.06.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ “СПОМЕН-ПОДРУЧЈЕ ДОЊА ГРАДИНА”
КОЗАРСКА ДУБИЦА – ДОЊА ГРАДИНА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе “Спомен-подручје
Доња Градина” Козарска Дубица – Доња Градина.
У Управни одбор Јавне установе “Спомен-подручје
Доња Градина” Козарска Дубица – Доња Градина Влада
Републике Српске ће именовати три члана.
Чланови Управног одбора не могу бити из реда запослених.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање из тачке I прописани су Одлуком Владе Републике
Српске о утврђивању критеријума за избор и именовање
чланова Управног одбора Јавне установе “Спомен-подручје
Доња Градина” Козарска Дубица – Доња Градина.
III
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавиће се у
“Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу
“Независне новине”.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег
објављивања у гласилима из претходног става.
IV
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на Јавни конкурс и предлагање ранг-листе кандидата
у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија
за избор чланова Управног одбора Јавне установе “Споменподручје Доња Градина” Козарска Дубица – Доња Градина.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
просвјете и културе Републике Српске.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1383/13
20. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1027
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на 17. сједници, одржаној 26. и
27.06.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 88/12 и 109/12)

I
У Одлуци о утврђивању општег интереса, број: 04/1012-2-2193/12, од 05.09.2012. године (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 88/12 и 109/12), у тачки I послије
алинеје 93 додају се нове алинеје, које гласе:
“- дио к.ч. бр. 3966 зв. “Сибици” њива 4. класе површине 9.480 м², уписана у л.н. бр. 1658 к.о. В. Обарска, односно
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зк. ул. бр. 1378 к.о. В. Обарска на име Веселић Николе сина
Славка са 1/1 дијела и
- дио к.ч. бр. 721/26 зв. “Ковиљуша” њива 4. класе површине 917 м², уписана у л.н. бр. 2771 к.о Бијељина Село,
односно зк. ул. бр. 818 к.о. Бијељина Село на име Републике Српске са 1/1 дијела”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1361/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1028
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 17.
сједници, одржаној 26. и 27.06.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
У Одлуци о преносу права власништва (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 7/12 и 30/13) у тачки I став 2.
мијења се и гласи:
“Имовину из претходног става Удружење превозника
за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске
може пренијети у власништво својим члановима.”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1356/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1029
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на 17. сједници, одржаној 26. и
27.06.2013. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 30/12 и 20/13)

I
У Одлуци о утврђивању општег интереса, број: 04/1012-2-386/12, од 01.03.2012. године (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 30/12 и 20/13), у тачки I алинеја 2
мијења се и гласи:
- “к.ч. бр. 221 у површини од 60 м², уписана у Пл. бр.
1352 к.о. Нови Град, посјед Панковић Пере Анђелка са 1/1
дијела, што се по старом премјеру односи на к.ч. бр. 6/63,
уписану у зк. ул. бр. 619 к.о. Нови Град, дио к.ч. бр. 6/28
уписану у зк. ул. бр. 616 к.о. Нови Град и к.ч. бр. 6/62, уписану у зк. ул. бр. 618 к.о. Нови Град, власништво Панковић
Пере Анђелка са 1/1 дијела”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1350/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

57

7

1030
На основу члана 6. став 6. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада
Републике Српске, на 11. радно-консултативној сједници,
одржаној 01.07.2013. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА НА
ЛЕЖИШТУ “УГЉЕВИК ИСТОК 2”, ОПШТИНА УГЉЕВИК

1. Привредном друштву “Comsar Energy Republika
Srpska” д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: Концесионар)
додјељује се концесија за експлоатацију угља на лежишту
“Угљевик Исток 2”, општина Угљевик.
2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на
период од тридесет (30) година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.
3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења
Концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе
накнаде.
Концесионар је дужан прије закључења уговора о концесији уплатити у корист буџета Републике Српске једнократну накнаду за концесионо право 2.595.000,00 КМ.
Висина концесионе накнаде за право коришћења минералне сировине износи 3,2% од годишњег бруто прихода
оствареног обављањем концесионе дјелатности.
4. Овлашћује се Министарство индустрије, енергетике
и рударства да са Концесионаром закључи уговор о концесији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.
5. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи
сва права утврђена овим рјешењем.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1343/13
01. јула 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1031
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 33. став 3. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08), Влада Републике Српске, на 17. сједници, одржаној 26. и 27.06.2013. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Републици Српској, прије коначности рјешења о
потпуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед
некретнина експроприсаних рјешењима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне јединице Добој, број: 21.20/473-3-12/09, од 13.05.2013. године, и 21.20/473-7-71/09, од 15.05.2013. године, за изградњу
трасе ауто-пута Бањалука-Добој, и то:
- к.ч. бр. 153/7 “Тук” њива 4. класе, у површини од
68 м², уписана у Пл. бр. 395 к.о. Прњавор Мали, стварно
власништво и посјед Старчевић (Душан) Мирослава са 1/1
дијела;
- к.ч. бр. 2303/4 “Бара” њива 3. класе, у површини од
318 м², уписана у Пл. бр. 264 к.о. Фоча, стварно власништво
и посјед Куртушић (Илија) Јакова са 1/1 дијела.
2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су потребни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.
3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже његово извршење.
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4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1360/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1032
На основу члана 127. став 3. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске”, број
71/12), члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и тачке II Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Међуентитетског тијела за заштиту животне средине (“Службени
гласник Републике Српске”, број 123/12), Влада Републике
Српске, на 17. сједници, одржаној 26. и 27.06. 2013. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
МЕЂУЕНТИТЕТСКОГ ТИЈЕЛА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
(“Службени гласник Републике Српске”, број 25/13)

1. У Рјешењу о именовању чланова Међуентитетског
тијела за заштиту животне средине из Републике Српске,
број: 04/1-012-2-508/13, од 15. марта 2013. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/13), у тачки 1.
алинеја четврта мијења се и гласи:
“- Љиљана Станишљевић, дипл. инж. пољопривреде
– Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију”.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1352/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, 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 25. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске,
на 18. сједници, одржаној 03.07.2013. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ У МИНИСТАРСТВУ
ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Радмила Пејић, професор филозофије и социологије,
поставља се за вршиоца дужности помоћника министра
за високо образовање, Ресор за високо образовање, Министарство просвјете и културе Републике Српске, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1388/13
03. јула 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07
и 109/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 17. сједници, одржаној 26. и 27.06.2013. године, д о н о с и
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08.07.2013.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Мр Дарко Томаш разрјешава се вршиоца дужности
директора Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1364/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07
и 109/12), члана 51. став 2. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99,
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08 и 1/09), члана 12. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
41/03) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на 17. сједници, одржаној 26. и
27.06.2013. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Мр Дарко Томаш именује се за директора Фонда
здравственог осигурања Републике Српске.
2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1365/13
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1033
На основу члана 32. став 4. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), министар унутрашњих послова д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗВРШЕНOМ
ИСПИТИВАЊУ И ПРЕГЛЕДУ РУЧНИХ И ПРЕВОЗНИХ
АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНОГ ПОЖАРА

Члан 1.
Овим правилником прописује се вођење евиденције о
извршеним испитивањима и прегледима ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара (у даљем тексту:
апарат).
Члан 2.
Евиденцију из члана 1. овог правилника дужни су да
воде привредна друштва и друга правна лица и предузетници који врше испитивања и прегледе апарата у употреби
у вези са њиховом исправности и функционалности која
испуњавају услове из члана 32. став 2. Закона о заштити
од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број
71/12) и регистровани су за обављање те дјелатности.
Члан 3.
Корисник апарата из члана 1. овог правилника дужан је
да осигура одржавање и испитивање исправности и функционалности апарата у складу са прописима о техничким
нормативима и стандардима који се односе на та питања и
упутством произвођача, а најмање једном годишње.
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Члан 4.
(1) Привредно друштво и друго правно лице и предузетник евиденцију о извршеним испитивањима и прегледима апарата воде у облику књиге, формата А4, која садржи
податке:
а) о идентификационом броју апарата (типу и творничком броју),
б) о кориснику апарата,
в) о произвођачу апарата,
г) датум извршеног редовног испитивања,
д) име и потпис лица које је извршило испитивање,
ђ) констатацију о стању апарата (исправан/неисправан) и
е) напомену (замијењени дијелови, уграђени дијелови
и сл.).
(2) Евиденцију о сваком испитиваном апарату потписује одговорно лице у привредном друштву, другом правном лицу или предузетник.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: С/М-020-196
28. јуна 2013. године
Бања Лука

Министар,
Радислав Јовичић, с.р.
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На основу члана 34. став 8. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”,
број 134/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар рада и борачко-инвалидске заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА РАДНИХ МЈЕСТА
НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА
УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ

Члан 1.
Овим правилником уређују се поступак утврђивања
и ревизије радних мјеста, односно послова на којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, врсте ризика код којих се може увећати стаж осигурања, степен
увећања стажа, вођење обавезних евиденција које се односе на радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна
са увећаним трајањем, као и Методологија за израду анализе и мишљења за утврђивање и ревизију радних мјеста,
односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем.
Члан 2.
Као радно мјесто, односно посао на којем је рад нарочито тежак, опасан и штетан по здравље, радно мјесто,
односно посао са нарочито повећаним ризиком може се
утврдити радно мјесто, односно посао ако:
а) на радном мјесту, односно послу у непрекидном току
процеса рада постоје штетни утицаји на здравље и радну
способност радника и поред тога што су примијењене све
опште и посебне мјере заштите и здравља на раду утврђене прописима, као и друге мјере које могу утицати на отклањање и смањивање штетних утицаја и
б) на радном мјесту, односно послу, због природе и тежине посла физиолошке функције организма опадају у тој мјери
да радник послије навршених одређених година живота не
може успјешно да обавља своју професионалну дјелатност.
Члан 3.
(1) Захтјев за утврђивање радних мјеста, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
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трајањем могу да поднесу послодавац, инспектор рада,
синдикат и заинтересовани радник, а подноси се Министарству рада и борачко-инвалидске заштите.
(2) Послодавац је обавезан да поднесе захтјев за утврђивање радних мјеста, односно послова на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем, уколико је актом
о процјени ризика у смислу прописа у области заштите на
раду утврђено да на радном мјесту, односно послу постоји
повећани ризик који се не може отклонити и поред предузетих општих и посебних мјера заштите, односно уколико је
актом о процјени ризика предложено подношење захтјева
за утврђивање радних мјеста, односно послова на којима се
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.
(3) Уколико послодавац не поднесе захтјев за утврђивање радних мјеста, односно послова на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем у складу са ставом 2. овог члана, такав захтјев могу да поднесу инспектор
рада, синдикат или заинтересовани радник.
(4) Уколико је захтјев поднесен у складу са ставом 3.
овог члана, неопходну документацију из члана 4. овог правилника прибавља послодавац.
Члан 4.
(1) Подносилац захтјева из члана 3. став 2. овог правилника је обавезан да уз захтјев приложи Анализу и мишљење
о испуњености услова за утврђивање радних мјеста на
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (у
даљем тексту: Анализа и мишљење), коју израђује овлашћена организација у смислу прописа о заштити на раду (у
даљем тексту: овлашћена организација).
(2) Овлашћена организација израђује Анализу и
мишљење у складу са Методологијом за израду Анализе и
мишљења за утврђивање и ревизију радних мјеста, односно
послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем (у даљем тексту: Методологија), која се налази у
Прилогу 1. овог правилника и чини њен саставни дио.
(3) Подносилац захтјева из члана 3. став 2. овог правилника је обавезан да уз захтјев приложи и изјашњење
Завода за медицину рада и спорта Републике Српске о
мишљењу овлашћене организације која је израдила Анализу и мишљење, о утицају напора на раду, опасности и штетности на здравље радника, као и о приједлогу овлашћене
организације о степену увећања стажа осигурања, у складу
са Методологијом.
Члан 5.
(1) Комисија за утврђивање радних мјеста, односно
послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем из члана 34. став 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (у даљем тексту: Комисија) утврђује
усклађеност Анализе и мишљења са Методологијом.
(2) Уколико Анализа и мишљење није израђена у складу са Методологијом, Комисија обавјештава подносиоца
захтјева да у остављеном року изврши усклађивање.
Члан 6.
По захтјеву за утврђивање радних мјеста, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите (у
даљем тексту: министар) доноси рјешење, које се објављује
у “Службеном гласнику Републике Српске”, у складу са законом.
Члан 7.
(1) Рјешење из члана 6. овог правилника министар доноси на приједлог Комисије.
(2) Приједлог за утврђивање радних мјеста, односно
послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем Комисија даје на основу Анализе и мишљења
овлашћене организације.
(3) Приједлог Комисије обавезно садржи: назив послодавца код кога је радно мјесто за које је поднесен захтјев,
назив дјелатности, назив послова, назив радног мјеста и
степен увећања стажа.
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Члан 8.
Овлашћена организација за израду Анализе и мишљења
мора да испуњава сљедеће услове:
а) да посједује лиценцу за обављање послова заштите и
здравља на раду, прегледа и испитивања средстава за рад и
средстава и опреме за личну заштиту на раду,
б) да у радном односу на неодређено вријеме има одговорно лице за обављање прегледа и испитивања опреме за
рад и потписивање стручних налаза,
в) да посједује лиценцу за обављање послова испитивања радне средине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизирајућих зрачења) и микроклиме,
г) да у радном односу на неодређено вријеме има одговорно лице за обављање послова за испитивање услова
радне средине и потписивање стручних налаза и
д) да има запосленог доктора специјалисту медицине
рада са пуним радним временом или у уговорном односу
доктора специјалисту медицине рада запосленог у овлашћеној здравственој установи медицине рада.
Члан 9.
Ризицима на основу којих се може утврдити да се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем сматрају се:
а) опасности на раду,
б) штетности на раду и
в) напори на раду усљед активности радника.
Члан 10.
Степен увећања стажа зависи од врсте и интензитета
штетности и опасности на раду, односно природе посла,
тако да се за сваких 12 мјесеци ефективно проведених на
раду на одређеном радном мјесту, односно послу може рачунати 13, 14, 15, 16, 17. или 18 мјесеци стажа осигурања.
Члан 11.
(1) Под ревизијом радних мјеста на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем и ревизијом степена увећања стажа осигурања сматра се поновна оцјена
постојања услова из члана 2. овог правилника.
(2) Ревизија радних мјеста на којима се стаж осигурања
рачуна са увећаним трајањем и ревизија степена увећања
стажа врше се на начин и у поступку по којима се врши
њихово утврђивање.
Члан 12.
Захтјев за равизију радних мјеста на којима се стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем може да поднесе
овлашћени подносилац захтјева из члана 3. овог правилника, до истека рока из члана 36. став 4. Закона о пензијском
и инвалидском осигурању.
Члан 13.
(1) Обавезне евиденције које се односе на радна мјеста на
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем су:
а) Евиденција о радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и
б) Евиденција о осигураницима који раде на радним
мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем.
(2) Евиденције из става 1. овог члана воде послодавац и
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту:
Фонд).
Члан 14.
Евиденција о радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем садржи:
а) дјелатност послодавца,
б) радно мјесто на коме се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем,
в) податке о акту којим је утврђено рачунање стажа са
увећаним трајањем,
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г) степен увећања стажа,
д) датум од када се стаж рачуна са увећаним трајањем,
ђ) датум до којег треба извршити ревизију и
е) радно вријеме на радном мјесту које се у складу са
законом сматра пуним радним временом.
Члан 15.
(1) Евиденција о осигураницима који раде на радним
мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем садржи:
а) назив радног мјеста на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,
б) степен увећања стажа,
в) списак радника који су радили или раде на том радном мјесту,
г) период или периоде рада радника на том радном
мјесту, закључно са крајем календарске године и
д) трајање рада у ефективном трајању, без урачунавања
времена проведеног на боловању (уколико није посљедица
повреде на раду или професионалне болести) и неплаћеном
одсуству.
(2) Податке из става 1. овог члана послодавац усаглашава са представником Фонда најкасније до 31. марта текуће
године за претходну календарску годину, о чему се саставља записник.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-020-30/2013
26. јуна 2013. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
Прилог 1

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗЕ И
МИШЉЕЊА ЗА УТВРЂИВАЊЕ И РЕВИЗИЈУ РАДНИХ
МЈЕСТА, ОДНОСНО ПОСЛОВА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ
ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ
Анализа и мишљење за утврђивање и ревизију радних
мјеста, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем обавезно садржи:
1. Податке о подносиоцу захтјева за израду Анализе и
мишљења.
2. Податке о овлашћеној организацији која је израдила
Анализу и мишљење.
3. Изворе података на основу којих се израђује Анализа
и мишљење.
4. Податке о послодавцу.
5. Податке о радном мјесту или послу за које се тражи
рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем.
6. Податке о присутним штетним утицајима на радном
мјесту, односно послу.
7. Податке о предузетим мјерама превенције и образложење зашто се не могу отклонити ризици.
8. Податке о посљедицама штетних утицаја на здравље
и радну способност радника.
9. Мишљење о утицају напора на раду, опасности и
штетности на здравље радника.
10. Приједлог степена увећања стажа осигурања са образложењем.
I - ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА
1. Назив и адреса подносиоца захтјева.
2. Назив радног мјеста или посла за које се тражи Анализа и мишљење.
3. Податак да ли се за то радно мјесто први пут тражи да
се утврди као радно мјесто на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем или се захтјев односи на ревизију.
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4. Пуни назив правног лица код кога се налази радно
мјесто за које се тражи Анализа и мишљење.
II - ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
1. Назив и адреса овлашћене организације која је израдила Анализу и мишљење.
2. Лиценце неопходне за израду Анализе и мишљења у
складу са овим правилником.
3. Податке о учесницима у изради Анализе и мишљења
запосленим у овлашћеној организацији.
4. Податке о лиценцама надлежног министарства за
обављање:
4.1. послова заштите и здравља на раду,
4.2. послова прегледа и испитивања опреме за рад,
4.3. послова испитивања услова радне средине,
4.4. лиценцу Коморе доктора медицине Републике Српске за докторе специјалисте медицине рада.
III - ИЗВОРИ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
ИЗРАЂУЈЕ АНАЛИЗА И МИШЉЕЊЕ
Документи који су служили као извор података о:
1. радном мјесту – акт о организацији и систематизацији радних мјеста, уговор о раду,
2. послодавцу – рјешење о упису у судски регистар,
3 присутним штетним утицајима на радном мјесту –
елаборати о прегледу средстава рада, мјерењима услова
радне средине, акт о процјени ризика (потребно је навести
назив институције која је урадила документ и вријеме када
је урађен),
4. предузетим мјерама превенције – записници инспекцијске службе, извјештаји послодавца о поступању по
закључцима акта о процјени ризика и
5. посљедицама штетних утицаја на здравље и радну
способност радника – извјештаји о обављеним периодичним здравственим прегледима радника (навести установу
која је извршила преглед и вријеме када је извршен, подаци
о боловању, повредама, професионалним болестима).
IV - ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ
1. Назив и сједиште послодавца.
2. Рјешење о упису у судски регистар.
3. Врста дјелатности послодавца.
4. Укупан број радника и њихова структура (по радним мјестима, квалификацијама, полу, годинама живота,
просјечном радном стажу).
5. Санитарно-хигијенско стање у предузећу.
6. Организација рада.
7. Режим рада и одмора.
8. Опис технолошког процеса, мјесто рада, опис објеката који се користе за рад у затвореном и отвореном простору,
садржај рада, средства рада (механизација), опис средстава рада и назив крајњег производа или извршене услуге,
мишљење о примијењеном технолошком процесу (савремен или застарио) у односу на технолошка рјешења у производњи исте врсте производа или извршених услуга у Републици и по могућности у иностранству.
9. Предмет рада (сировине и други материјали) са свим
физичко-хемијским особинама сировина, готових производа и средства за рад (постројења, машине, алати и др.).
10. Навести нуспроизводе који се појављују у технолошком процесу са којима су радници у контакту.
11. Конструкције и објекти за колективну заштиту.
12. Опис средстава за личну заштиту.
V - ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ
1. Назив радног мјеста и опис послова из акта о организацији и систематизацији радних мјеста.
2. Опис радног мјеста и радних операција које се на
њему обављају, опис технолошког поступка који се на том
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радном мјесту одвија, карактеристике радног мјеста (пренос сировина, управљање машином, контрола функционисања постројења и друго).
3. Услови за заснивање радног односа и посебни услови
у погледу здравственог стања за то радно мјесто.
4. Број запослених на дан подношења захтјева и њихова
структура по старости и укупном стажу осигурања (ефективном стажу) и дужини стажа осигурања на том радном
мјесту (експозиционог стажа).
5. Распоред радног времена: број сати дневно, седмично, скраћено радно вријеме због отежаних услова рада по
рјешењу надлежног министарства, рад дужи од пуног радног времена.
6. Навести попис послова на којима радник учествује
у процесу рада, односно у технолошком поступку и за сваки посао колико учествује у току дана, седмице, мјесечно,
годишње.
7. Рад у смјенама (број и трајање), у турнусу (са
трајањем).
8. Прерасподјела радног времена, дневно, недјељно,
мјесечно, годишње.
9. Трајање дневног, недјељног и годишњег одмора.
10. Да ли је утврђено као радно мјесто са посебним условима рада, односно са повећаним ризиком.
11. Да ли је утврђена обавезност контроле здравственог
стања (навести број, вријеме и врсту извршених претходних и периодичних прегледа и здравствену установу која
их је извршила).
12. Навести машине и уређаје које радник користи при
обављању посла (машине, средства за превоз терета, лица,
средства за пренос терета, алати).
13. Навести мјесто рада на којем се обављају послови
(мјесто рада, радни простор, просторије у оквиру објекта,
мјеста у објекту или изван објекта – скеле, електрични стубови са којих се обавља рад).
14. Навести предмет рада (материје – сировине, енергенте, фазу рада у којој радник учествује, крајњи производ
и слично) и радне операције које радник изводи.
VI - ПОДАЦИ О ПРИСУТНИМ ШТЕТНИМ
УТИЦАЈИМА НА РАДНОМ МЈЕСТУ, ОДНОСНО
ЗАНИМАЊУ
Подаци о штетним утицајима рада садрже податке о:
1. опасностима на раду,
2. штетностима на раду и
3. напорима на раду усљед активности радника.
1. Опасности на раду
За свако радно мјесто навести опасности (од електричне енергије, механичке опасности, падови, опасности од
високе или ниске температуре, опасности од пожара, биолошке опасности, опасности од тровања, опасности од
јонизујућег и нејонизујућег зрачења), које представљају
могући штетни утицај и могу, али не морају бити извор
могућег тренутног дјеловања, повреде на раду и оштећења
здравља радника и могу произвести општу или професионалну неспособност за рад.
За сваку опасност навести извор (машина, уређај, алат,
врста алата, транспортна средства за пренос терета, средства за превоз, радни простор, скела, предемет рада, енергент и друго).
За сваку опасност навести правила опште и специфичне заштите и да ли су спроведене.
Навести образложење о околностима због којих није
спроведена или се не може спровести заштита.
2. Штетности на раду
Штетности су они утицаји на радном мјесту који својим
интензитетом и дужим временски дјеловањем могу довести до здравствених оштећења (настанак професионалних обољења и болести у вези са радом) и узроковати не-
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способност за рад, опасност од наступања инвалидности и
инвалидност.
За свако радно мјесто наводе се штетности:
2.1. хемијске материје које се емитују у радну средину у
облику прашине, паре, дима или аеросоли,
2.2. физичке – емисија у радну средину штетних зрачења, буке и вибрација – општих и локалних које се преносе на радника локално или на цијели организам, неповољан атмосферски притисак, освијетљеност, неповољна
микроклима, неповољни климатски услови, влага, рад на
отвореном простору и друго,
2.3. биолошке – паразити, гљиве, вируси, бактерије и
друге штетности органског поријекла.
За сваку утврђену врсту штетности навести њен извор
и дати податке о:
2.4. микроклими у љетном и зимском периоду,
2.5. интензитету и времену изложености радника штетности у току пуног радног времена, највећем измјереном
интензитету штетности, као и о максимално дозвољеним
концентрацијама тих штетности по домаћим стандардима.
Навести правила опште и специфичне заштите и да ли
се иста спроводи.
Навести образложење о околностима због којих није
спроведена или се не може спровести заштита.
3. Напори на раду усљед активности радника
Напори на раду су сљедећи:
3.1. тјелесна динамичка и статичка напрезања,
3.2. оптерећења сензорних органа,
3.3. психофизиолошка напрезања и
3.4. тјелесна оптерећења због употребе заштитне опреме.
3.1. Тјелесна динамичка и статичка напрезања
Тјелесни напори представљају штетне утицаје рада
који, због обављања послова повећаном снагом (динамички напори) и због рада у нефизиолошком положају тијела,
односно у обављању рада из таквог положаја (статички
напори) у дужем трајању и дјеловању, могу узроковати
оштећења здравља и утицати на радну способност.
3.1.1. За тјелесне динамичке напоре навести тјелесне
активности по технолошком редослиједу са трајањем сваке
радне операције при кретању, руковању предметима, управљању предметима (код подизања, гурања и ношења терета
дати податак о тежини појединачног терета и начину његовог преноса – ручно, уз учешће другог радника и употребом
транспортног средства – и укупној просјечној количини терета у току пуног радног времена или дужег периода, ако
се пренос терета не обавља свакодневно, дужини и висини
пута, описати брзину и ритам рада условљен техничко-технолошким рјешењима, број и квалитет пауза у току рада).
За кретање при раду описати рад ходајући по равном или
неравном терену, прелажење преко препрека, пењање, силажење, ускакање и искакање, трчање, трајање и учесталост
у радној смјени. Код понављајућих покрета навести покрете
рукама и ногама са навођењем броја, обима и трајања тих
покрета у јединици времена у једној смјени.
3.1.2. За тјелесне статичке напоре описати положај
тијела при свакој радној операцији активности у обављању посла по технолошком редослиједу и дати податак
о трајању рада у таквом положају (сједећи присилни/нефизиолошки, стојећи са минималном могућношћу промјене
положаја, погнут стојећи (нефизиолошки) положај тијела,
подвлачење, окретање, клечање, чучање, рад из лежећег положаја, рад на висини или у дубини, висење на конопцу, на
стубу, рад уз одржавање равнотеже и сл.).
3.1.3. И за динамичка и статичка напрезања навести
динамику активности (описати брзину и ритам рада условљен техничко технолошким рјешењима, број и квалитет
пауза у току рада).
3.2. Оптерећења сензорних органа
3.2.1. Навести изворе и врсте подражаја за сензорне
органе (орган вида, орган слуха, њуха, осјетни-тактилни
органи, орган равнотеже и друго).
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3.2.2. Трајање, односно учесталост тих подражаја (сензација).
3.2.3. Учесталост активности радника које се заснивају
на тим подражајним информацијама и интензитет тих подражаја (нпр. потреба одговарајућег реаговања на одређени
звук, на освијетљеност, потреба да се ради под одређеним
освјетљењем, потреба да се борави у простору са неугодним мирисом и друго).
3.3. Психофизиолошка напрезања
3.3.1. Психомоторне активности (навести број покрета
малих и великих амплитуда у јединици времена и проценат
времена активне манипулације у току радног времена, технолошки наметнут ритам и брзина рада).
3.3.2. Психосензорне активности (навести број елемената који се истовремено-синхроно прате и проценат времена праћења рада уз појачану концентрацију у току радног времена).
3.3.3. Монотонија радне активности (навести број радних операција које радник обавља, трајање и учесталост
понављања операција, односно групе операција, постоји
ли увид у цјелину производа или само одређени сегмент).
3.3.4. Емоционално оптерећење (навести стресне ситуације, степен ризика и одговорности у току рада).
3.3.5. Менталне – интелектуалне активности (навести
број и сложеност информација које се примају у току рада,
сложеност одлука које на основу њих треба донијети и могуће посљедице погрешно донесених одлука).
3.3.6. Описати специфичност посла и организације таквог рада која отежава остваривање нормалних социјалних
потреба и навести трајање тих околности у току године
(дуже одсуствовање из мјеста пребивалишта, дужи боравак
са мањим бројем лица у истом амбијенту, рад са посебним
категоријама људи и слично).
3.3.7. Навести услове под којима се рад одвија у присуству штетности које рад ометају: бука која омета неопходно говорно или друге видове споразумијевања, лоша
освијетљеност, смањена видљивост, лоши микроклиматски
и климатски услови, када се рад одвија у вањској средини
и слично.
3.4. Тјелесна оптерећења због употребе заштитне опреме
3.4.1. Навести врсте личних заштитних средстава која
се користе при обављању послова на радном мјесту из уговора о раду, као и на пословима на којима радник учествује
у процесу рада, односно у технолошком поступку.
3.4.2. За сваки посао навести вријеме колико радник
обавља посао под оптерећењем једног или више заштитних средстава истовремено у току дана, седмице, мјесечно,
годишње.
3.4.3. Навести да ли су постојећа лична заштитна средства адекватна за заштиту одговарајућих система (дисајних
органа, главе, очију, лица, ушију, тијела, екстремитета и др.).
VII - ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТИМ МЈЕРАМА
ПРЕВЕНЦИЈЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАШТО СЕ
НЕ МОГУ ОТКЛОНИТИ РИЗИЦИ
За сваку врсту опасности, штетности, тјелесних динамичких и статичких напрезања, оптерећења сензорних
органа, психофизиолошких напрезања и тјелесних оптерећења, оптерећења због употребе заштитне опреме навести да ли се спроводе прописане мјере опште и специфичне заштите и образложење о околностима због којих нису
спроведене или се не могу спровести.
VIII - ПОДАЦИ О ПОСЉЕДИЦАМА ШТЕТНИХ
УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ И РАДНУ
СПОСОБНОСТ РАДНИКА
За свако радно мјесто дају се подаци за оштећење здравља које је могућа посљедица дјеловања појединачних
опасности, штетности и напора и као могућа посљедица
кумулативног, односно синергистичког дјеловања више
штетних утицаја рада:
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1. повреде на раду,
2. подаци о привременој неспособности за рад,
3. професионалне болести,
4. хронични морбидитет са посебним освртом на болести у вези са радом и
5. подаци о инвалидности и опасности од настанка инвалидности.
1. Повреде на раду
Податке о повредама на раду треба дати на основу
Извјештаја о повреди на раду за период до пет година које
су се догодиле на радном мјесту. Обавезно навести врсту
посла, односно радну операцију при којој се повреда догодила, извор повреде, начин повреде, узрок повреде, који
дио тијела је повријеђен и природу повреде.
Потребно је израчунати величину стопе годишње инциденције повреда на раду, индекс фреквенције и индекс
тежине повреде за посматрано радно мјесто.
Потребно је навести број повреда са смртним исходом.
2. Подаци о привременој неспособности за рад
Подаци о привременој неспособности за рад треба да
обухвате период од пет година. За сваку годину потребно је
приказати број случајева и број запослених на посматраном
радном мјесту који су били привремено неспособни за рад
због оштећења здравља, а посебно оштећења по врстама болести и повреда које су посљедица штетних утицаја рада на
здравље, у односу на године старости, укупни радни стаж и
експозициони радни стаж. Подаци за конкретно радно мјесто упоређују се са подацима за укупно запослене код послодавца или на нивоу дјелатности или Фонда здравственог
осигурања Републике Српске и израчуна се просјечна стопа
одсутности и стопа дневне одсутности с посла.
3. Професионалне болести
За професионалне болести приказују се подаци о броју
укупно утврђених обољења према Правилнику о листи професионалних болести за посљедњих десет година. Приказ
података даје се у односу на врсту професионалне болести,
у односу на године старости и експозициони радни стаж.
4. Хронични морбидитет са посебним освртом на болести у вези са радом
Подаци о хроничном морбидитету са посебним освртом на болести у вези са радом приказују се на основу
периодичних љекарских прегледа радника урађених од
стране овлашћене установе медицине рада за посљедњих
пет година, према пропису о претходним и периодичним
љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком (раније на радним мјестима са посебним
условима рада). Потребан је приказ укупног броја обољења
и врсту обољења по запосленом раднику у односу на године старости, године укупног радног стажа и експозиционог
стажа. Упоредити податке за конкретно радно мјесто са подацима за укупно запослене код послодавца или на нивоу
дјелатности или Фонда здравственог осигурања Републике
Српске.
5. Подаци о инвалидности и опасности од настанка
инвалидности
Подаци се прикупљају за период посљедњих десет година за инвалиде са губитком радне способности, инвалиде
са смањеном радном способношћу (преостала радна способност) и за раднике са утврђеном опасношћу од настанка
инвалидности на посматраном радном мјесту и упоређују
се са подацима на нивоу свих запослених код послодавца
или на нивоу дјелатности или на нивоу Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, у односу
на врсту болести и повреде као узрока инвалидности, године старости, укупни пензијски стаж и експозициони радни
стаж. Подаци се добију из налаза, оцјене и мишљења органа вјештачења радне способности Фонда ПИО.
Израчунава се годишња стопа инциденције и стопа преваленције инвалидности на конкретном радном мјесту и
упоређује са стопама на нивоу запослених код послодавца
или дјелатности или на нивоу Републике Српске.
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Могу се у документацији користити подаци о циљаним
истраживањима здравственог стања и радне способности запослених објављени у стручним и научним публикацијама.
За утврђивање радних мјеста – послова на којима, са
навршавањем одређених година живота због природе и тежине посла, опадају физиолошке функције (психомоторне,
психосензорне и психофизиолошке) организма, на основу
којих се остварују послови, па радник послије навршених
одређених година живота не може успјешно да обавља
своју професионалну дјелатност, поред прикупљања података наведених у овој методологији, прикупљају се сазнања
медицинске и психолошке науке о паду тих функција у току
година живота и о критичним годинама у којима настаје немогућност обављања посла (привременој неспособности за
рад због болести, повреда на раду, професионалних болести, броју повреда на раду са смртним исходом, са инвалидношћу, броју професионалних обољења, укупном броју
инвалида са преосталом радном способношћу и узроку инвалидности, броју инвалидских пензионера и узроку инвалидности, смртности).
IX - МИШЉЕЊЕ О УТИЦАЈУ НАПОРА НА РАДУ,
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ НА ЗДРАВЉЕ РАДНИКА
На основу анализе података из поглавља III до VIII
ове методологије, овлашћена организација у смислу правилника даје образложено мишљење да ли, и у којој мјери, постоји узрочно-посљедична повезаност (временска
и просторна) рада на одређеном радном мјесту и утицаја
на здравље и радну способност радника. При томе треба
навести пресудне елементе и параметре на основу којих
се рад на таквим радним мјестима сматра нарочито тешким, опасним и штетним за здравље и поред примјене свих
(општих и посебних) заштитних мјера или да се, након навршења одређених година живота, професионална дјелатност не може успјешно обављати јер физиолошке функције
опадају у тој мјери да онемогућавају њено даље обављање.
X - ПРИЈЕДЛОГ СТЕПЕНА УВЕЋАЊА СТАЖА
ОСИГУРАЊА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
Овлашћена организација, полазећи од утврђених елемената узрочно-посљедичне повезаности врсте, интензитета и времена дјеловања утицаја рада на здравље и радну
способност радника, даје мишљење о степену увећања стажа осигурања за свако радно мјесто.

1035
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 67. Закона о
заштити животне средине (“Службени гласник Републике
Српске”, број 71/12), члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 7. Правилника о условима за
обављање дјелатности из области заштите животне средине (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/13),
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

1. Утврђује се да “Двокут про” д.о.о. Сарајево испуњава
услове за обављање дјелатности из области заштите животне средине.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока од
четири године од дана доношења Рјешења. Провјера испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине вршиће се у складу са одредбама Закона о заштити животне средине и Правилника о условима за
обављање дјелатности из области заштите животне средине.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 18-Е/09
21. јуна 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Служба за заједничке послове
Владе Републике Српске
На основу члана 21. став 1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 5.
Уредбе о Служби за заједничке послове Владе Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 90/07 и 114/07), члана
28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09
и 105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима државних
службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09,
131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11),
директор Службе за заједничке послове Владе Републике Српске,
уз сагласност Владе Републике Српске, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У СЛУЖБИ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник се састоји од:
а) унутрашње организације (организационе јединице, њихов
дјелокруг и међусобни односи),
б) систематизације радних мјеста (укупан број радних мјеста
државних службеника и намјештеника; називи радних мјеста, описи послова радних мјеста са категоријама и звањима за државне
службенике, односно радним мјестима намјештеника; потребан
број државних службеника и намјештеника за свако радно мјесто и
посебни услови за заснивање радног односа) и
в) организационог дијаграма (шематски приказ односа између
основних и основних са унутрашњим организационим јединицама).
Члан 2.
Унутрашња организација Службе за заједничке послове Владе
Републике Српске (у даљем тексту: Служба) уређује се тако да се
осигура законито, стручно, ефикасно обављање послова, рационална организација рада, успјешно руковођење Службом и остваривање пуне сарадње Службе са другим органима.
Члан 3.
Служба је надлежна за послове и задатке утврђене чланом 2.
Уредбе о Служби за заједничке послове Владе Републике Српске, а
врши и друге послове у складу са прописима.
Служба обавља послове који се односе на:
- вођење евиденције о некретнинама на којима право располагања има Влада Републике Српске,
- одржавање службених станова који служе за потребе министара, именованих и постављених лица, народних посланика, те
осталих службеника којима припада право на смјештај за вријеме
вршења функције на коју је изабран, постављен или именован,
- чишћење пословног и другог простора,
- организовање пружања угоститељских услуга у интерним
ресторанима и бифеима пословних зграда и просторија које користе органи Републике Српске,
- пружање услуга обезбјеђења и заштите пословних зграда и
зграда којима располаже или које користи Влада Републике Српске
и њена тијела (органи),
- превоз службеним возилима, те гаражирање и одржавање истих, ако то није ријешено на други начин,
- инвестиционо и текуће одржавање службених зграда, канцеларија, инсталација и инвентара,
- одржавање техничко-информатичке, електро и канцеларијске
опреме и уређаја и
- друге послове по налогу директора Службе, а који по својој
природи спадају у заједничке послове.
II - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
1. Унутрашња организација
Члан 4.
Послови и задаци из надлежности Службе извршавају се у
оквиру основних и унутрашњих организационих јединица.
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Основне организационе јединице су:
1. Сектор за правне, опште послове и послове обезбјеђења
објеката,
2. Сектор за финансије и јавне набавке,
3. Сектор за инвестиционо и текуће одржавање.
Члан 5.
Унутрашње организационе јединице оснивају се у сљедећим
основним организационим јединицама:
1. У Сектору за правне, опште послове и послове обезбјеђења
објеката:
а) Одјељење за правне, кадровске и опште послове и послове
вођења евиденције некретнина,
б) Одјељење за унутрашње обезбјеђење објеката и противпожарну заштиту:
2. У Сектору за финансије и јавне набавке:
а) Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове,
б) Одјељење за спровођење поступка јавних набавки и евиденцију робе;
3. У Сектору за инвестиционо и текуће одржавање:
а) Одјељење за информационо-комуникационе технологије
(ICT и техничке системе (OTS),
а.1.) Одсјек за техничке системе (OTS),
а.2.) Одсјек за информационо-комуникационе технологије
(ICT),
б) Одјељење за термо и машинске системе и електроенергетику,
б.1.) Одсјек за термо и машинске системе,
б.2.) Одсјек за електроенергетику,
в) Одјељење за архитектонске и грађевинске послове,
г) Одсјек за спремање и уређење простора.
2. Надлежност организационих јединица
Члан 6.
1. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ
ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
У Сектору за правне, опште послове и послове обезбјеђења
објеката обављају се послови и задаци који се односе:
- вођење евиденције о некретнинама,
- израду приједлога аката и рјешења из надлежности Службе
на основу одлука и закључака Владе Републике Српске,
- израду правилника и других општих аката Службе,
- нормирање послова и радних задатака Сектора,
- праћење учинка сваког запосленог те предлагање мјера рационализације у коришћењу рада и утрошку средстава,
- израду уговора и споразума које закључује Служба,
- припрему материјала, приједлога и мишљења у вези с реализацијом програма активности Службе,
- припреме сједница стручног колегијума и спровођење његових закључака, упознавање директора са динамиком извршавања
програмских обавеза организационих јединица,
- послове у вези са примањем и рјешавањем поште упућене
директору,
- прибављање материјала од организационих јединица за потребе директора,
- канцеларијско пословање,
- вођење правних и кадровских послова,
- предузимање мјера за спречавање диверзије, ублажавање
посљедица елементарних непогода те унутрашње обезбјеђење
објеката као и одржавање реда и мира у објектима и у непосредној
близини објеката,
- води послове заштите на раду,
- води послове противпожарне заштите.
а) Одјељење за правне, кадровске и опште послове и послове вођења евиденције некретнина
У Одјељењу за правне, кадровске и опште послове и послове
вођења евиденције некретнина обављају се послови и задаци који
се односе на:
- послове у вези са заснивањем и престанком радног односа запослених у Служби, као и други послови из области радних односа,
- вођење евиденције о некретнинама,
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- израду правилника и других општих аката Службе и аката
који се односе на утрошак средстава, нормирање послова и радних
задатака Сектора,
- предлагање мјера рационализације у коришћењу рада и утрошку средстава,
- давање стручних мишљења и појашњење при изради истих,
- учествовање у припреми нацрта уговора и споразума које
Служба закључује,
- послове у вези са заштитом и здрављем на раду,
- канцеларијско пословање,
- архивирање документације,
- евидентирање извршених услуга и захтјева корисника,
- води послове заштите на раду,
- води послове противпожарне заштите.
б ) Одјељење за унутрашње обезбјеђење објеката и противпожарну заштиту
У Одјељењу за унутрашње обезбјеђење објеката и противпожарну заштиту обављају се послови који се односе на:
- примјену закона, упутстава и припрему потребних докумената за рад унутрашњег обезбјеђења и противпожарне заштите,
- пријем и најаву посјетилаца, издавање акредитација и упућивање најављеном лицу,
- контролу улазака, излазака и кретања посјетилаца у објекту,
- контролу ствари које посјетиоци или запослени уносе или
износе из објекта,
- контролу пропусних документа запослених,
- контролу возила која улазе у објекте,
- предузимање мјера за спречавање диверзије, заштите од пожара или елементарних непогода,
- обезбјеђење зграда, обезбјеђење опреме од уништења,
оштећења или отуђења,
- одржавање реда и мира унутар објеката и у непосредној близини објеката,
- контролисање прилаза објектима,
- интервенције у случају нарушавања реда и мира у објектима,
- контролу исправности и редовно сервисирање средстава које
користи Одјељење,
- израда плана рада Службе за непосредну ратну опасност или
ванредне околности,
- евидентирање и одржавање материјалних и других средстава
намијењених за потребе обезбјеђења,
- праћење и спровођење прописа из области противпожарне
заштите,
- спровођење мјера стручног оспособљавања запослених у
Служби за гашење почетних пожара и вођење потребне евиденције
из области противпожарне заштите.
Члан 7.
2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У Сектору за финансије и јавне набавке обављају се сљедећи
послови:
- израда нацрта буџетских захтјева за Службу у складу са
смјерницама Министарства финансија,
- праћење одобрених и утрошених средстава по свим категоријама,
- израда нацрта упутстава и других аката који се односе на финансије, рачуноводство и јавне набавке,
- израда периодичних и годишњих изјештаја и њихово достављање надлежним органима,
- израда анализа и информација из области финансија, рачуноводства и јавних набавки,
- вођење финансијских и рачуноводствених послова,
- вођење послова везаних и за спровођење послова јавних набавки и евиденције робе,
- контрола исправности и законитости финансијско-материјалног пословања, рачуноводствени надзор, контрола комплетности
рачуноводствене документације,
- сарађује са Министарством финансија Републике Српске,
овлашћеним ревизорима и одговорним службеницима по органима
за које се обављају послови,
- сарађује са свим функционалним подручјима у Служби као
и са екстерним корисницима информација о пословању Службе,
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- вођење магацинског пословања.
а) Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове
У Одјељењу за финансијско-рачуноводствене послове обављају се сљедећи послови:
- послови из области финансија и рачуноводства,
- вођење главне књиге која је саставни дио главне књиге Трезора и помоћних књига,
- израда нацрта буџетских захтјева за Службу у складу са
смјерницама Министарства финансија,
- контрола утрошка средстава,
- израда периодичних и годишњих извјештаја и других извјештаја у складу са важећим прописима,
- израда нацрта упутстава и других аката који се односе на финансије и рачуноводство,
- праћење прописа из области финансија и рачуноводства,
- праћење примјене прописаних интерних рачуноводствених и
контролних поступака,
- израда анализа и информација из области финансија и рачуноводства за потребе директора и помоћника директора,
- обрада и ликвидирање рачуноводствене документације,
- фактурисање и наплата потраживања,
- измирење обавеза,
- вођење евиденције основних средстава и материјалног књиговодства,
- обрачун плата и накнада,
- благајничко пословање,
- послови припреме и спровођења годишњег пописа и други
послови.
б ) Одјељење за спровођење поступка јавних набавки и
евиденцију робе
Одјељење за спровођење поступка јавних набавки и евиденцију робе:
- припрема и израђује план набавки за текућу годину у складу
са захтјевима Сектора,
- на основу одобреног захтјева за набавку припрема Одлуку о
набавци и прикупља потребне информације за припрему техничке
спецификације робе, услуга и радова,
- спроводи поступке набавке робе, услуга и радова за потребе
Службе и других органа Владе по Уредби о Служби за заједничке
послове Владе Републике Српске (“ Службени гласник Републике
Српске”, бр. 90/07 и 114/07),
- објављује обавјештења за набавку робе, пружање услуга и
извођење радова, обавјештење о додјели оквирног споразума или
уговора и обавјештење о поништењу поступка у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
- заприма понуде за јавно надметање, доставља Комисији за
избор најповољније понуде и чува их у евиденцији у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
- доставља понуђачима записник са отварања понуда, тражи
додатна појашњења, обавјештава понуђаче о избору најповољније
понуде,
- припрема одговор на приговор и доставља га понуђачу,
- у случају жалбе, обуставља поступак у складу са Законом
о јавним набавкама Босне и Херцеговине, и припрема одговор и
поступа по налогу Канцеларије за разматрање жалби,
- припрема приједлог оквирног споразума и уговора и
просљеђује их на верификацију,
- извјештава Агенцију за јавне набавке о спроведеним поступцима,
- припрема наруџбенице и прати реализацију оквирног споразума или уговора и просљеђује наруџбенице магационеру,
- уговара и координира пријем робе, вршење услуга и извођење радова,
- контролише исправност фактура,
- припрема извјештај о спроведеним поступцима,
- врши пријем, ускладиштење и издавање робе из магацина,
- обавља и друге послове у складу са наведеним законом.
Члан 8.
3. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
Сектор за инвестиционо и текуће одржавање обавља сљедеће
послове:
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- врши послове одржавања пословних, стамбених и других
објеката, техничких система, уређаја, опреме и инсталација који
су у надлежности Службе, а у циљу рационалног и функционалног коришћења, водећи при томе рачуна о важећим законима,
техничким прописима, стандардима, правилницима и осталим
нормативним актима, са дужном пажњом доброг домаћина,
- врши послове превентивних прегледа и текућег одржавања
уређаја, система и инсталација који су уграђени,
- врши функционална испитивања и пробе техничких система,
подсистема и инсталација,
- врши периодичне прегледе и текуће одржавање електроенергетских система и инсталација,
- прати улазне параметре у систему електроенергетике,
- врши мјерења и прегледе система и инсталација на основу
прописа и закона којима су обухваћени системи и инсталације,
- врши редовне провјере система везе и протока информација
са организацијама које врше услужне дјелатности за Владу Републике Српске,
- врши сарадњу са другим секторима, едукацију и провјере
свих запослених за мјере противпожарне заштите,
- врши послове праћења стања залиха материјала и резервних
дијелова ради правовремене набавке,
- врши праћење и обраду података свих сигурносних елемената који су инсталисани у објектима које користи Влада Републике
Српске,
- обавља послове стручног надзора над извођењем радова инвестиционог и текућег одржавања,
- учествује у техничким прегледима система, подсистема,
опреме и инсталација,
- врши припреме планова и инвестиционих програма, предрачуне пројекта и задатке за инвестиционо и текуће одржавање,
- учествује у изради пројеката и документације код припрема
тендера и уговора као и у активностима за стварање претпоставки
за капитална инвестициона улагања и реализацију истих,
- обавља послове хигијене пословних простора и припадајућег
околиша поред објеката,
- врши текуће одржавање канцеларијског и другог намјештаја,
техничких средстава, уређаја и постројења у функцији објеката
инсталација и апарата,
- стара се о екстеријеру објеката,
- стара се о биљном засаду око и у објектима,
- врши архивирање свих података који се прате током рада
свих техничких система, подсистема и уређаја.
а) Одјељење за информационо-комуникационе технологије (ICT) и техничке системе (OTS)
Одјељење за информационо-комуникационе технологије (ICT)
и техничке системе (ОТС):
- припрема и прати реализацију програма развоја и модернизације система телекомуникација, система техничког обезбјеђења и
оперативно-техничких система,
- остварује сарадњу са другим имаоцима телекомуникационих
система у Републици Српској,
- врши послове планирања и програмирања инвестиционог и текућег одржавања телекомуникационих и комутационих
(switching) уређаја и инсталација, те оперативно-техничких система и система и инсталација техничког обезбјеђења,
- врши санацију и оправку инсталација и опреме система,
- прибавља податке за извођење радова на пословима реконструкције и инвестиционог одржавања или сервисирања система,
уређаја, опреме и инсталација,
- врши перманентан надзор, контролу, руковање и управљање
система техничког обезбјеђења и уређаја,
- врши инвестиционо и текуће одржавање уређаја и система
(аларми, ватродојавни системи, системи контроле приступа, системи видео-надзора, стабилни системи гашења пожара, централни систем надзора објеката, позивно озвучење, детекција гасова,
фонтана...),
- обавља послове руковања, управљања и администрације радио, ТВ, САТ, телефонских и комутационих уређаја и инсталација
и њихово ивестиционо и текуће одржавање,
- врши перманентан надзор, контролу, руковање и управљање
оперативно-техничким системима и уређајима,
- успоставља и одржава телефонске везе на интерним телефонским централама,
- посредује у интерном и екстерном телефонском саобраћају,
прикупља и пружа сервисне информације, врши израду и дистрибуцију телефонских именика,
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- стара се о благовременој набавци алата и резервних дијелова,
мјерно испитне опреме и уређаја,
- врши инвестиционо и текуће одржавање рачунарских уређаја
и система, уређаја за пренос података,
- израђује информације и анализе из дјелокруга свог рада,
- прати иновације, планира и предлаже нова рјешења у експлоатације телекомуникационих и других техничких система.
а.1.) Одсјек за техничке системе (OTS)
- врши перманентан надзор, контролу, руковање и управљање
система техничког обезбјеђења и уређаја у оквиру система,
- врши инвестиционо и текуће одржавање уређаја и система
(аларми, ватродојавни системи, системи контроле приступа, системи видео-надзора, стабилни системи гашења пожара, централни систем надзора објеката, позивно озвучење, детекција гасова,
фонтана...),
- прибавља подлоге за извођење радова на пословима реконструкције и инвестиционог одржавања или сервисирања система,
уређаја, опреме и инсталација,
- централни надзор и експлоатација система видео-надзора,
- надзор и администрирање централног система надзора,
- надгледање, администрирање и одржавање система ватродојаве,
- надгледање и одржавање система детекције гасова и радијације,
- управљање и одржавање система приступа и кретања у објектима,
- врши надзор и администрацију система контроле радног времена,
- врши контролу и прегледе система рекодабилних брава,
- врши контролу рада рампи и покретних врата,
- врши послове планирања инвестиционог и текућег одржавања инсталација слабе струје,
- врши санацију и оправку инсталација и опреме.
а.2.) Одсјек за информационо-комуникационе технологије
(ICT)
- припрема и прати реализацију програма развоја и модернизације система телекомуникација и оперативно-техничких система,
- остварује сарадњу са другим корисницима телекомуникационих система у Републици Српској,
- врши послове планирања и програмирања инвестиционог
и текућег одржавања информационих, телекомуникационих и
комутационих (switching) уређаја и инсталација, те оперативнотехничких система,
- врши санацију и оправку инсталација и опреме система,
- прибавља понуде за извођење радова на пословима реконструкције и инвестиционог одржавања или сервисирања система,
уређаја, опреме и инсталација,
- успоставља и одржава телефонске везе на интерним телефонским централама,
- посредује у интерном телефонском саобраћају и у телефонском саобраћају са грађанством, прикупља и пружа сервисне информације, врши израду и дистрибуцију телефонских именика,
- стара се о благовременој набавци алата и резервних дијелова,
мјерно испитне опреме и уређаја,
- врши инвестиционо и текуће одржавање рачунарских уређаја
и система те уређаја за пренос података,
- обавља послове руковања, управљања и администрације радио, ТВ, САТ, телефонским и комутационим уређајима и инсталацијама и њихово инвестиционо и текуће одржавање,
- врши контролу приспјелих рачуна за услуге и радове те исте
парафира,
- израђује информације и анализе из дјелокруга свог рада,
- прати иновације, планира и предлаже нова рјешења у начину
експлоатације телекомуникационих и др. техничких система,
- експлоатација, администрирање и одржавање call центра.
б) Одјељење за термо и машинске системе и електроенергетику
- припрема и прати реализацију програма развоја и модернизације термо, машинских система и електроенергетике,
- врши санацију и оправку инсталација и уређаја,
- прибављање података за извођење радова на пословима реконструкције и инвестиционог одржавања или сервисирања постројења, уређаја, опреме и инсталација,
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- техничке подршке, надзори,
- врши инвестиционо и текуће одржавање машинских система: топлотних подстаница, расхладних станица, електрокотловница, расхладних агрегата, клима комора, система вентилоконвектора, рекуператора, вентилатора, сплит-система и фонтана,
- врши инвестиционо и текуће одржавање електроенергетских система агрегатских постројења, система непрекидног напајања UPS, громобранских инсталација и уземљења, лифтова,
расвјете у и око објеката, инсталације јаке струје, електросистема
климатизације, електросистема фекалних, оборинских вода и хидрантских постројења, електросистема електро-котлова и система фонтана,
- обавља послове руковања, управљања и администрирања инсталација и система,
- стара се о набавци алата и резервних дијелова, мјерно испитне опреме и уређаја,
- редовно подноси извјештаје о извршеним пословима из дјелокруга рада,
- прати иновације, планира и предлаже нова рјешења у начину
експлоатације инсталација и система,
- врши контролу изведених или понуђених радова и услуга
сервисера и добављача у оквиру своје струке и овјерава степен
изведених и понуђених радова и услуга,
- стара се о и спроводи све мјере заштите на раду,
- стара се о и спроводи све мјере за противпожарну заштиту.
б.1.) Одсјек за термо и машинске системе обавља сљедеће
послове
- врши периодичне прегледе и текуће одржавање на машинским и термомашинским инсталацијама и уређајима,
- планира, програмира и непосредно врши руковање постројењима, инсталацијама и уређајима за гријање, климатизацију
и вентилацију,
- стара се о исправности и рационалном коришћењу истих,
- прати стање постројења: топлотних подстаница, расхладних
станица, електрокотловница, расхладних агрегата, клима комора,
система вентилоконвектора, рекуператора, вентилатора, сплитсистема и фонтана,
- планира послове који се односе на инвестиционо и текуће
одржавање машинских и термомашинских постројења, инсталација и уређаја,
- стара се о благовременој набавци енергената, резервних дијелова, потрошног материјала и алата,
- прати законску регулативу из области машинства и енергетике,
- у процесу јавних набавки даје све потребне техничке податке, израђује потребне спецификације, предмјере и пројектну документацију,
- израђује процјене изводљивости, предмјере, предрачуне, елаборате и пројектна рјешења за радове код изградње, реконструкције, адаптације и модернизације објеката,
- обавља стручни надзор над извођењем машинских и термомашинских радова на свим пословима,
- прикупља податке и врши анализу рада Одсјека, те доставља
извјештаје.
б.2.) Одсјек за електроенергетику
- контролише и отклања кварове на електроинсталацијама на
објектима,
- константно прати стање постројења трафо-станица, агрегатских система, система беспрекидног напајања (UPS системи),
громобранских инсталација и уземљења, лифтова, електросистема климатизације, фекалних, оборинских вода и хидрантских
постројења, електричних котлова и фонтана, освјетљење у и око
објеката,
- програмира и планира инвестиционо и текуће одржавање на
нивоу Одсјека,
- стара се о благовременој набавци потрошног материјала, резервних дијелова и алата,
- прати законску регулативу из електроенергетике,
- припрема техничке податке и спецификације за прикупљање
понуда за извођење радова на инвестиционом одржавању, учествује
у изради пројектних задатака за инсталације електроенергетике,
- израђује студије изводљивости предмјере, предрачуне, елаборате и пројекте одређене сложености за потребе изградње, реконструкције и модернизације,
- врши стручно-технички надзор над извођењем електро радова,
- израђује извјештаје из дјелокруга Одсјека,
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- стара се о и спроводи све мјере заштите на раду,
- стара се о и спроводи све мјере за противпожарну заштиту.
в) Одјељење за архитектонске и грађевинске послове
- врши пројектовање и адаптацију објеката,
- врши уређење интеријера и екстеријера,
- врши одржавање канцеларијског намјештаја, стилског намјештаја, браварије, лимарије, подних и зидних површина и других занатских радова,
- предлаже програм и план инвестиционог и текућег одржавања објеката,
- израђује пројекте за грађевинско-занатске радове, те прикупља потребну техничку документацију,
- врши обраду техничких података и спецификација за прикупљање понуда код извођења радова на инвестиционом одржавању објеката и инсталација,
- учествује у изради пројектних задатака те контролише
техничку документацију,
- израђује пројекте и врши уређење ентеријера простора о
којима се стара Служба,
- стара се о благовременој набавци репроматеријала и алата,
- предлаже набавку опреме за станове за привремени смјештај,
- приликом примопредаје станова и пословних простора везаних за смјештај функционера органа и тијела Републике Српске
врши стручне послове из дјелокруга Службе,
- израђује извјештаје и информације из дјелокруга рада
Одјељења,
- врши стручни надзор над извођењем грађевинских радова на
свим инвестицијама,
- учествује у креирању и представљању графичког и визуелног
имиџа за потребе Владе Републике Српске.
г ) Одсјек за спремање и уређење простора
Одсјек за спремање и уређење простора обавља послове који
се односе на:
- спремање, одржавање хигијене као и уређење простора у
објектима, односно радним и пратећим просторијама,
- одржавање и чишћење подних површина, тепиха, стаклених
и санитарних површина, канцеларијског намјештаја и других радних средстава која се налазе у радним просторијама,
- прање и освјежење тепиха, итисона, таписона, камених и
сличних површина,
- прање и пеглање угоститељског и постељног веша, завјеса,
радне одјеће, шивање и корекција завјеса и осталог,
- организовање вршења санитарних услуга, дезинфекције, дезинсекције и дератизације простора које одржава Служба,
- организовање прикупљања, депоновања и отпреме смећа и неупотребљивог секундарног отпада са одговарајућим организацијама,
- организовање чишћења и одржавања зелених површина непосредно око објекта,
- одржавање и његу декоративног биља,
- организацију набавке и аранжирања резаног цвијећа у објектима које одржава Служба.
III - СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА
Члан 9.
За извршавање послова из надлежности Службе систематизована су 62 радна мјеста и утврђује се укупно 238 радника, од којих
237 имају статус намјештеника и један је са статусом државног
службеника.
Систематизација радних мјеста обухвата:
- укупан број радних мјеста државних службеника и намјештеника,
- називе радних мјеста,
- описе послова радних мјеста са категоријама и звањима за
државне службенике,
- описе послова радних мјеста намјештеника,
- потребан број државних службеника и намјештеника за свако
радно мјесто,
- посебне услове за заснивање радног односа.
Члан 10.
1.1. Директор
Директор заступа и представља Службу и врши сљедеће послове:
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- организује вршење свих послова из надлежности Службе,
- доноси акте за које је законом и подзаконским прописима
овлашћен и у складу са законом и подзаконским прописима одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених из радног односа или у вези са радним односом у Служби и
- врши друге послове које су му законом и подзаконским прописима стављени у
надлежност и за свој рад одговара Влади.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- правни факултет, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
1.2. Технички секретар
Технички секретар обавља сљедеће послове и задатке:
- прима и отпрема пошту за директора,
- води евиденцију примљене поште,
- припрема састанке у кабинету директора,
- припрема сједнице стручног колегијума и спровођење њихових закључака,
- информише директора о објављеним информацијама, а које
се односе на дјелокруг послова и задатака Службе,
- обавља административно-техничке послове и друге послове
потребне за рад директора као што су: пријем, сређивање и чување
преписке и документације, старање о обавезама у погледу сједница, састанака и пријема странака, вођење евиденције о заказаним
састанцима и другим важним догађајима, о примљеној повјерљивој и строго повјерљивој пошти и другој документацији,
- води дјеловодник повјерљиве поште,
- врши препис текстова за потребе директора, израду налога за
службена путовања,
- извршава и друге послове по налогу директора и одговара
му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме гимназија, економска или угоститељско-трговинско-туристичка
школа, познавање рада на рачунару, најмање шест мјесеци радног
искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
1.3. Возач
- обавља послове превоза,
- врши дневни преглед и брине се за техничку исправност возила,
- врши редовно одржавање и гаражирање возила,
- обавља и друге послове које одреди директор и одговара му
за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме
- техничка школа, саобраћајна школа, школа ученика у привреди
или металска школа, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен возачки испит “Б” категорије.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
1.4. Интерни ревизор
Интерни ревизор обавља сљедеће послове:
- планира и врши интерну ревизију у складу са усвојеним
стандардима интерне ревизије и Правилником о процедурама и
поступцима вршења интерне ревизије,
- сачињава извјештај о извршеној интерној ревизији и предлаже мјере за отклањање утврђених недостатака,
- прати спровођење мјера директора Службе које се односе на
интерну контролу и интерну ревизију,
- прати реализацију препорука Службе за ревизију јавног сектора Републике Српске,
- утврђује да ли су у Служби донесена сва потребна акта о
интерној контроли (правилници, упутства и друга акта за заштиту
имовине) и начин спровођења тих аката,
- врши контролу спровођења закона, прописа, интерних аката
и процедура у располагању имовином која је повјерена Служби,
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са циљем превентивног дјеловања за спречавање настајања или
утврђивање неправилности и погрешака,
- израђује писана упутства за успостављање и спровођење интерне контроле,
- провјерава и утврђује вјеродостојност, сврсисходност и законитост финансијских трансакција,
- ради на унапређењу система интерне контроле,
- прати законске и друге прописе које се односе на интерну
ревизију, контролу, рачуноводство, материјално-финансијско пословање и примјену истих,
- извршава и друге послове по налогу директора,
- интерни ревизор за свој рад непосредно одговара директору.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- економски факултет или факултет пословне економије, најмање
двије године радног искуства у траженом степену образовања, сертификат интерног ревизора или сертификат овлашћеног ревизора
и положен стручни испит за рад у републичким органима управе.
Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије
Број извршилаца: 1 (један)
Члан 11.
2. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ
ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
2.1. Помоћник директора
Помоћник директора руководи Сектором и:
- програмира и планира послове и задатке, као и средства потребна за њихово извршавање,
- прати законске прописе из области радно-правних односа и
прописе који регулишу унутрашње обезбјеђење објеката,
- израђује приједлоге аката, информације и анализе из домена
рада Сектора,
- врши контролу над свим актима из надлежности Сектора,
- учествује у изради правилника и других општих аката,
- учествује у изради најсложенијих правних аката, уговора,
протокола и споразума које Служба закључује са трећим лицима,
- даје стручна објашњења у погледу примјене прописа, као и
упутства о рјешавању по жалбама из надлежности Службе,
- стара се о стручном образовању и усавршавању запослених
у Служби,
- континуирано извјештава директора о стању и резултатима
извршавања послова Сектора,
- извршава и друге послове по налогу директора и одговара
му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- правни факултет, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
а) Одјељење за правне, кадровске и опште послове и послове вођења евиденције некретнина
2.2. Начелник Одјељења
Начелник Oдјељења руководи Одјељењем и:
- припрема нацрте уговора и споразума које закључује Служба
из области радних односа,
- обавља нормативно-правне послове,
- води евиденцију запослених, прати прописе из радних односа те даје своје мишљење у вези са споровима из радног односа,
- учествује у припреми нацрт рјешења о правима и дужностима из радног односа и друге стручне послове,
- припрема извјештаје и информације из дјелокруга рада
Одјељења,
- води евиденцију о некретнинама којима располаже Република Српска,
- обавља и друге послове које му одреди помоћник директора
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- правни факултет, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
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2.3. Службеник за нормативно правне послове и вођење
евиденције о некретнинама
- учествује у припреми и изради нацрта и приједлога општих
и других аката Службе,
- прати прописе који се односе на дјелокруг рада Службе и даје
стручна објашњења у погледу примјене прописа,
- стара се о чувању и архивирању службених гласника и друге
стручне литературе,
- води евиденцију о некретнинама којима располаже Република Српска,
- ради стручне послове у вези са расписивањем огласа и конкурса за пријем радника,
- рјешава по захтјевима за остваривање новчаних потраживања,
- рјешава по приговорима радника у складу са правилима
општег управног поступка,
- врши административне послове у вези са дисциплинском и
материјалном одговорношћу запослених,
- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења и
помоћник директора и одговара им за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- правни факултет, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са ВСС
Број извршилаца: 2 (два)
2.4. Референт за заштиту и здравље на раду
- учествује у припреми aкта о процјени ризика,
- врши израду приједлога програма мјера заштите на раду и
организује мјере заштите на раду и здравствене заштите у складу
са прописима,
- врши контролу и даје савјете руководећим радницима Службе
у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад,
опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду,
- учествује у опремању и уређивању радних мјеста ради остваривања безбједних и здравих услова за рад, предлаже и контролише примјену наложених мјера за побољшавање услова рада и
заштиту здравља запослених,
- организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања
средства за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду и
стара се о њиховој исправности,
- на основу Акта о процјени ризика организује периодичне љекарске прегледе запослених, сарађује са службом медицине рада о
свим питањима у области заштите и здравља на раду,
- води прописане евиденције у области заштите на раду,
- стара се да на одређеним мјестима рада буду истакнута одговарајућа упозорења и упутства о опасностима од могућих повреда
на раду,
- организује периодичне прегледе уређаја извора јонизирајућег
зрачења, стара се о спровођењу процедура за обезбјеђење мјера
заштите од зрачења и води прописане евиденције о изворима јонизирајућег зрачења, уређаја за контролу пртљага и лица,
- извршава и остале дужности и обавезе предвиђене чланом
40. Закона о заштити на раду,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
помоћник директора и одговара им за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- машински, електротехнички или факултет заштите на раду, положен стручни испит из области заштите и здравља на раду, најмање
једна година радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са ВСС
Број извршилаца : 1 (један)
2.5. Службеник за радне односе
- врши припрему нацрта рјешења из радних односа и израду
увјерења о радном стажу запослених,
- води матичну књигу за запослене у Служби и прати промјене
у радном статусу запослених по прописима о матичној евиденцији
и о томе обавјештава непосредног руководиоца,
- води и чува досијее запослених,
- врши пријаве и одјаве пензијског и здравственог осигурања
запослених у Служби,
- води евиденцију о радном стажу,
- врши попуњавање образаца оцјене радне способности, као и
образаца повреде на раду,
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- врши израду спискова о броју запослених, радном стажу,
стручној спреми и личним примањима запослених,
- врши послове из области заштите на раду,
- ради на организацији комплетности персоналних досијеа запослених и успостави Централног регистра запослених,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
помоћник директора и одговара им за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VI степен стручне спреме - I
степен правног факултета, најмање једна година радног искуства у
траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВШС
Број извршилаца: 1 (један)
2.6. Службеник за опште послове
- прима, отвара и прегледа пошту,
- разврстава пошту и заводи у дјеловодник и просљеђује је на
обраду и даље поступање у сједиште органа,
- враћа акте за које утврди да су погрешно достављени,
- обезбјеђује и издаје архивирани материјал,
- доставља тражене податке из евиденција које се воде у канцеларији,
- прима захтјеве од других органа републичке управе, органа и
организација, правних и физичких лица са подручја канцеларије и
исте просљеђује надлежним одјељењима,
- обезбјеђује и доставља потребну документацију правосудним и другим органима, прима странке,
- организује набавку средстава за одржавање хигијене и другог
потрошног материјала и дистрибуцију по згради,
- врши контролу присутности радника на послу и води шихтерицу,
- службеник за опште послове обавља послове у канцеларији
Владе Републике Српске на Палама,
- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника директора и одговара им за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме управно-техничка, економска школа или гимназија, најмање шест
мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
2.7. Службеник за канцеларијско пословање и архиву
- прима сигнирану пошту и врши све радње које се односе на
канцеларијско пословање, и то: завођење аката, здруживање аката, достављање аката у рад, примање ријешених предмета и развођење аката,
- води дјеловодник предмета и аката, књигу примљених рачуна, књигу за отпрему рачуна, књигу за отпрему поште путем курира, књигу за отпрему поште путем поштанске службе и интерну
доставну књигу,
- врши пријем, завођење предмета за архивирање по класификационим знацима,
- води попис аката и по пропису их архивира,
- уз писмени захтјев тражиоца издаје акте на реверс и стара се
о њиховом благовременом враћању,
- улаже реверс у предмет и регистарски материјал, архивску
грађу и другу документацију одлаже у архивски простор,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
помоћник директора и одговара им за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме гимназија, економска, угоститељско-трговинско-туристичка или
техничка школа за финалну обраду дрвета, најмање шест мјесеци
радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 2 (два)
2.8. Курир
- врши достављање поште у просторије објеката Службе, као
и ван објекта,
- стара се о правовременом достављању доспјелих фактура
које прими пријемна канцеларија,
- одговоран је да у што хитнијем року достави примљену пошиљку,
- брине о доставницама до предаје овлашћеном службенику,
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- води интерне доставне књиге,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: III степен стручне спреме економска школа, угоститељско-трговинско-туристичка школа,
школа ученика у привреди, металска, електро или техничка школа,
најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
б) Одјељење за унутрашње обезбјеђење објеката и противпожарну заштиту
2.9. Начелник Одјељења
Начелник Oдјељења руководи Oдјељењем и:
- брши праћење и спровођење прописа из противпожарне заштите,
- учествује у изради планова, упутстава и правилника за потребе унутрашњег обезбјеђења, противпожарне заштите, стручног усавршавања извршилаца послова на пословима унутрашњег
обезбјеђења, противпожарне заштите и стручног оспособљавања
запослених у Служби за гашење почетних пожара,
- контролише примјену прописа који регулишу послове
унутрашњег обезбјеђења и одбране,
- предлаже мјере за јачање безбједности лица и објеката,
- израђује извјештаје и информације из дјелокруга рада
Одјељења,
- припрема приједлог потребних средстава и опреме за рад
Одјељења,
- сарађује са овлашћеним лицима Владе Републике Српске у
циљу адекватног вршења послова безбједности,
- сарађује са Сектором за инвестиционо и текуће одржавање
у погледу руковања електронском опремом коју радници обезбјеђења користе,
- обавља и друге послове које му одреди директор или помоћник директора и одговара им за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- правни факултет, висока школа унутрашњих послова, најмање
двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за обављање послова физичког обезбјеђења.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
2.10. Координатор за унутрашње обезбјеђење објеката и
противпожарну заштиту
- учествује у изради планова, упутстава и правилника за потребе унутрашњег обезбјеђења, противпожарне заштите, плана одбране Службе за непосредну ратну опасност или за ванредне прилике,
стручног усавршавања извршилаца на пословима унутрашњег
обезбјеђења, противпожарне заштите и стручног усавршавања запослених у Служби за гашење почетних пожара,
- прати, примјењује и контролише примјену прописа којима се
уређују послови унутрашњег обезбјеђења и противпожарне заштите,
- стара се о примјени мјера техничке заштите и учествује у
надзору при уградњи техничких средстава (видео-надзора, детектора за откривање метала, уређаја за детекцију провала) и других
уређаја намијењених потребама унутрашњег обезбјеђења и стара
се о њиховој исправности,
- врши евидентирање и задужења наоружања и друге опреме
која се користи за потребе унутрашњег обезбјеђења и противпожарне заштите,
- учествује у изради акредитација, улазница, одобрења, извјештаја и других евиденција за потребе Одјељења,
- врши контролу послова унутрашњег обезбјеђења објеката
и противпожарне заштите у објектима и непосредно учествује у
обезбјеђењу објеката,
- о уоченим недостацима приликом обављене контроле
упознаје одговорна лица,
- непосредно се ангажује при одржавању важнијих састанака и
извођења већих радова у згради,
- води потребне евиденције о раду запослених,
- припрема евиденцију присутности запослених на послу како
би обрачун плата и других накнада адекватно био примијењен,
- води евиденцију и контролише исправност средстава са којима располаже Одјељење,
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- предузима мјере заштите од пожара,
- води евиденцију о ванредном ангажовању запослених,
- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме правни факултет, висока школа унутрашњих послова, факултет за
безбједност и заштиту или факултет за услужни бизнис, најмање
једна година радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за обављање послова физичког обезбјеђења.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са ВСС
Број извршилаца: 4 (четири)
2.11. Сарадник за унутрашње обезбјеђење и противпожарну заштиту
- прима посјетиоце, врши идентификацију (легитимисање)
посјетилаца, даје им потребне информације, врши телефонску
најаву, издаје пропуснице и акредитације, те их упућује најављеном лицу,
- врши контролу посјетилаца приликом њиховог уласка у зграду, за вријеме кретања у згради и излазу из зграде,
- контролише уношење/изношење ствари и опреме коју запослени или посјетиоци уносе/износе из објекта,
- прати повратак посјетилаца из зграде, преузима пропуснице
и акредитације и враћа им задржани документ на рецепцији,
- контактира са запосленима у органима по питању пријема
посјетилаца, сервисера опреме, састанака, press конференција и сл.,
- спречава неовлашћен улазак, односно излазак возила или
лица са пртљагом из штићеног простора,
- контролише улазак или излазак запослених из објеката,
- контролише улазак односно излазак возила из гараже,
- спречава неовлашћеном лицу улаз у простор или објекат,
- одржавање реда и мира у објектима и у непосредној близини
објеката,
- унутрашње обезбјеђење и надзор објекта и простора у непосредној близини,
- спречава неовлашћено уношење у зграду и просторе експлозивних материјала, запаљивих течности, јонизирајућих или других
опасних материјала којима се могу уништити или оштетити зграде
и друга средства или угрозити живот људи,
- отклања опасности које могу уништити или оштетити зграду,
просторе и имовину у њима,
- сарађује са координатором за унутрашње обезбјеђење и противпожарну заштиту,
- предузима мјере за заштиту од пожара,
- у извршавању послова користи уређаје и опрему која је дата
на располагање унутрашњем обезбјеђењу и брине се о њеној
исправности и сервисирању,
- по претходној писменој најави евидентира улазак запослених
у нерадно вријеме, води и друге евиденције у складу са упутствима,
- прати стање у објектима у којима се одржавају састанци,
пријеми, сједнице, press конференције, протести и сл. те о стању
упознаје запослене у обезбјеђењу зграде, руководиоца и по потреби Оперативни центар МУП-а Републике Српске,
- по наређењу руководиоца посебно контролише стање у
објектима за које је издат налог,
- упозорава лица да се удаље с простора или објекта који штити или се неовлашћено налази или задржава на том простору, задржава лице затечено у вршењу кривичног дјела или дјела за које се
гони по службеној дужности до доласка полиције,
- врши и друге послове које одреди начелник Одјељења о одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: ССС - најмање шест мјесеци
радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни
испит за обављање послова физичког обезбјеђења.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник са ССС
Број извршилаца: 55 (педесет и пет)
2.12. Портир
- обезбјеђује објекат, запослене у објекту и штићене личности
у објекту,
- утврђује идентитет странака и спроводи странке,
- издаје пропуснице и води евиденцију издатих и оштећених
пропусница и свакодневно прати бројно стање издатих пропусница,
- прати уређаје за сигнализацију пожара,
- води евиденцију сигнализација пожара и интервенција,
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- спроводи послове из области заштите и здравља на раду,
- спроводи послове из области противпожарне заштите,
- портир обавља послове у канцеларији Владе Републике Српске на Палама,
- обавља и друге послове по налогу помоћника директора и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: III степен стручне спреме трговачка, саобраћајна, металска или електро школа, најмање шест
мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са ССС
Број извршилаца: 3 (три)
2.13. Референт противпожарне заштите
- израђује планове мјера заштите од пожара,
- сарађује са надлежним републичким органима управе, организацијама и институцијама у области заштите од пожара,
- организује обуку запослених из области заштите од пожара,
- организује атестирање и испитивање заштитне опреме, средстава рада и средстава за заштиту од пожара,
- води прописане евиденције и документацију,
- израђује анализе и извјештаје из oбласти заштите од пожара,
- спроводи послове из области заштите и здравља на раду,
- референт противпожарне заштите обавља послове у канцеларији Владе Републике Српске на Палама,
- обавља и друге послове по налогу помоћника директора и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VI степен стручне спреме - I
степен економског факултета или факултета заштите на раду, положен испит за заштиту од пожара и најмање једна година радног
искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВШС
Број извршилаца: 1 (један)
2.14. Ватрогасац
- свакодневно врши обилазак објеката у смислу заштите од
пожара,
- контролише исправност уређаја за дојаву пожара, детекцију
плина, брине се о редовном сервисирању уређаја и друге опреме,
апарата за гашење почетних пожара и хидраната те непосредно
контролише њено сервисирање као и друге послове предвиђене
прописима из области противпожарне заштите и по том питању
сарађује са Сектором за инвестиционо и текуће одржавање,
- при обиласку просторија контролише исправност уређаја
(електоринсталација, водовода, гријања и сл.),
- води евиденцију о просторијама у којима су уграђена додатна
грејна тијела,
- у извршавању послова користи детекторе за дојаву пожара и
друге уређаје који су у функцији унутрашњег обезбјеђења и брине
се о њиховој исправности и сервисирању,
- код извођења радова у објекту брине се о подузетим мјерама
заштите од пожара,
- у случају пожара, апаратима за гашење почетних пожара покушава угасити пожар, обавјештава ватрогасну бригаду и начелника Одјељења,
- код избијања пожара, у чијем гашењу учествује ватрогасна
јединица, сарађује са руководиоцем акције гашења пожара,
- по потреби, обавља и послове унутрашњег обезбјеђења објеката,
- врши и друге послове које одреди начелник Одјељења и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме гимназија, машинска, школа ученика у привреди, школа за средње
усмјерено образовање и васпитање, електро или грађевинска школа, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену
образовања и положен ватрогасни испит.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 5 (пет)
Члан 12.
3. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3.1. Помоћник директора
Помоћник директора руководи Сектором и обавља сљедеће
послове:
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- организује рад Сектора и распоређује послове на унутрашње
организационе јединице,
- прати законске прописе који се односе на финансијско-материјалне послове и примјену истих,
- координира израду буџетских захтјева и прати намјенско трошење финансијских средстава,
- координира израду тендерске документације за јавно надметање у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
- обезбјеђује благовремено, законито и правилно обављање
послова у Сектору за финансије и јавне набавке,
- учествује у изради програма везаних за унапређење рада
Службе,
- израђује приједлоге финансијских планова,
- прати остварење планова и даје приједлоге рјешавању проблема,
- израђује приједлоге аката, информација и анализа из домена
рада Сектора,
- стара се о стручном образовању и усавршавању запослених
у Сектору,
- континуирано извјештава директора Службе о стању и резултатима извршења послова Сектора,
- извршава и друге послове по налогу директора и одговара
му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- економски факултет, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
а) Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове
3.2. Начелник Одјељења
Начелник Одјељења руководи Одјељењем и:
- организује послове из области финансија и рачуноводства,
- организује рад Одјељења и распоред радних задатака на
извршиоце и врши надзор над њиховим радом,
- врши контролу законитости финансијско-материјалног пословања, прати прописе из области финансија и рачуноводства,
- израђује нацрте упутстава, правилника и других аката који се
односе финансије и рачуноводство,
- израђује нацрт буџетских захтјева за Службу у складу са
смјерницама Министарства финансија,
- предлаже и спроводи процедуре реалокације буџетских средстава у складу са Законом о трезору и Закон о извршењу буџета,
- врши контролу утрошка средстава,
- израђује периодичне и годишње извјештаје,
- организује попис основних средстава и ситног инвентара,
- израђује анализе и даје информације из области финансија и
рачуноводства за потребе директора и помоћника директора,
- координира рад Одјељења са Министарством финансија
(Трезором), овлашћеним ревизорима, органима и тијелима Владе
Републике Српске,
- обавља и друге послове које му одреди помоћник директора
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- економски факултет, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, сертификовани рачуновођа.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
3.3. Службеник за финансијско-материјалне послове
- судјелује у изради буџетског захтјева за Службу у складу са
смјерницама Министарства финансија,
- израђује нацрте финансијских планова Службе за текуће и
капиталне издатке,
- детаљно прати потрошњу и врши усклађивање потрошње са
усвојеним буџетом,
- врши контролу и анализу трошкова и израђује извјештаје,
- судјелује у изради упутстава, правилника и других аката који
са односе на финансије и рачуноводство,
- обавља финансијске послове наплате потраживања и измирења обавеза према добављачима,
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- сачињава извјештаје о наплати потраживања, извјештаје о
стању дуга и сарађује са добављачима по питању плаћања,
- израђује обрачун камата за неплаћене дугове купаца,
- израђује приједлоге утужења за неплаћене услуге,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- економски факултет или факултет пословне економије, најмање
једна година радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са ВСС
Број извршилаца: 2 (два)
3.4. Службеник за књиговодствене послове
- у складу са прописима води књиговодство за Службу,
- прати прописе и примјену кодекса рачуноводствених стандарда и начела,
- води књигу улазних фактура,
- води књигу излазних фактура,
- врши формалну, рачунску и суштинску контролу књиговодствене документације,
- врши контролу обрачуна плата и других накнада,
- обавља послове контирања и попуњавања трезорских образаца за унос података,
- врши обрачун и фактурисање у складу са потписаним уговорима,
- уноси књиговодствену документацију у СУФИ систем,
- врши усклађивање помоћних књига са главном књигом,
- спроводи припремне и контролне радње за попис средстава,
обавеза и потраживања,
- усклађује књиговодствено стање са резултатима пописа,
- израђује изводе отворених ставки, обрађује захтјеве за
усаглашавање стања,
- врши усаглашавање финансијског стања са стањем у Трезору,
- израђује извјештаје о приходима и расходима,
- судјелује у изради периодичних и годишњих обрачуна,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- економски факултет или факултет пословне економије, најмање
једна година радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
3.5. Службеник за основна средства, ситан инвентар и материјално књиговодство
- води евиденцију основних средстава и ситног инвентара,
- води материјално књиговодство на бази валидне документације,
- обрачунава амортизацију и ревалоризацију у складу са прописима,
- врши презадужења основних средстава и инвентара унутар
Службе,
- спроводи припремне и контролне радње за попис средстава,
инвентара и материјала,
- сарађује са комисијама за попис,
- евидентира све промјене које се јављају код расходовања, замјене и отуђивања,
- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VI степен стручне спреме - I
степен економског факултета или виша економско-комерцијална
школа, најмање једна година радног искуства у траженом степену
образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВШС
Број извршилаца: 1 (један)
3.6. Службеник за обрачун плата
- примјењује и прати прописе из ове области,
- врши обрачун плата и других личних примања радника,
- врши обрачун пореза и доприноса на плате запослених,
- комплетира платне спискове и доставља их пословним банкама,
- врши обуставу кредита и других обавеза запослених по достављеним административним забранама и судским рјешењима,
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- израђује захтјеве за рефундације боловања,
- израђује годишње извјештаје о личним примањима - образац
М-4,
- израђује извјештаје за Пореску управу и врши сравњење уплата за порезе и доприносе,
- израђује статистичке извјештаје,
- обавља све административно-стручне послове у вези са личним примањима,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме гимназија, средња управна или економска школа, најмање шест
мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 2 (два)
3.7. Службеник за обрачунске послове и унос података у
СУФИ систем
- врши обрачун путних налога,
- судјелује у изради трезорских образаца за путних трошкова,
- израђује књижне обавијести,
- уноси књиговодствену документацију у СУФИ систем,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме гимназија, средња управна или економска школа, најмање шест
мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
б ) Одјељење за спровођење поступка јавних набавки и
евиденцију робе
3.8. Начелник Одјељења
Начелник Одјељења руководи Одјељењем и:
- прати прописе из области јавних набавки,
- одговара за благовремену и квалитетну израду тендерске документације и објављивање јавних огласа у складу са Законом о
јавним набавкама Босне и Херцеговине,
- контролише да ли се спроводи извјештавање Агенције за јавне набавке о спроведеним поступцима,
- прегледа и верификује излазне документе,
- помаже службеницима у припреми одговора на приговор,
- у случају жалбе, даје инструкције око обуставе поступка
у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине и
припрема одговор и потребну документацију у складу са налогом
Канцеларије за разматрање жалби,
- учествује у изради приједлога оквирног споразума или уговора и просљеђује их на верификацију,
- израђује извјештаје и информације о спроведеним поступцима јавних набавки,
- прати реализације оквирних споразума или уговора,
- обавља и друге послове које му одреди помоћник директора
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- економски или правни факултет, најмање двије године радног
искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
3.9. Службеник за вођење поступка јавних набавки
- у сарадњи са начелником Одјељења израђује тендерску документацију у складу са одобреним захтјевом Сектора и приложеном
техничком спецификацијом,
- у сарадњи са начелником Одјељења спроводи поступак јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
- одговара за благовремену и квалитетну израду тендерске документације и објављивање јавних огласа у складу са Законом о
јавним набавкама Босне и Херцеговине,
- доставља понуде Комисији за избор најповољније понуде и
чува у евиденцији у складу са Законом о јавним набавкама Босне
и Херцеговине,
- доставља понуђачима Записник са отварања понуда, тражи
додатна појашњења, обавјештава понуђаче о избору најповољније
понуде,
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- извјештава Агенцију за јавне набавке о спроведеним поступцима,
- у сарадњи са начелником Одјељења припрема одговор на
приговор,
- у сарадњи са начелником Одјељења, у случају жалбе, припрема одговор и потребну документацију у складу са налогом Канцеларије за разматрање жалби,
- у сарадњи са начелником Одјељења припрема нацрт уговора
или оквирни споразум,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме економски, правни факултет или факултет пословне економије, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са ВСС
Број извршилаца: 2 (два)
3.10. Службеник за послове јавних набавки
- истражује тржиште и припрема захтјев за доставу понуда путем директног поступка јавних набавки,
- информише начелника Одјељења и предлагача набавке о
пристиглим понудама,
- просљеђује пристигле понуде на верификацију Сектору предлагачу,
- заприма понуде за јавно надметање и заводи у скраћени протокол,
- припрема наруџбенице и уговоре у складу са предметном набавком и даје их на верификацију,
- просљеђује наруџбенице магационеру и обавјештава о
пристизању робе,
- у сарадњи са начелником Одјељења договара пријем робе,
вршење услуга и извођење радова и координише са магационером
или Сектором предлагачем пријем робе, вршење услуга и извођење радова,
- контролише исправност фактура, упоређује количине и јединичне цијене из уговора са наруџбеницом, отпремницом и листом
за улаз робе и просљеђује Одјељењу за финансијско-рачуноводствене послове,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме гимназија, економска или трговачка школа, најмање шест мјесеци
радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
3.11. Магационер
- врши пријем, ускладиштење и издавање робе на бази валидне
документације прописане Упутством за магацинско пословање,
- врши сортирање и слагање робе по врсти и намјени,
- води складишну евиденцију и контролу набављене робе,
- води евиденцију о стању залиха,
- на основу овјерених требовања врши издавање и дистрибуцију робе по организационим дијеловима Службе,
- врши пријем расходоване опреме и других материјалних
вриједности и њихово чување до продаје или уништења,
- уредно доставља лист улаза робе заједно са потписаном отпремницом која је у складу са наруџбеницом,
- сарађује са Одјељењем за финансијско-рачуноводствене послове те уредно доставља документацију на књижење службенику
за основна средства, ситан инвентар и материјално књиговодство,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: III степен стручне спреме
- металска, електро, машинска или грађевинска школа, најмање
шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
Члан 13.
4. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
4.1. Помоћник директора
Помоћник директора руководи Сектором и:
- прати законске прописе из области инвестиционог и текућег
одржавања,
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- програмира и планира послове и задатке и потребна средства
за њихово извршење,
- непосредно учествује у извршавању најсложенијих послова и
задатака из надлежности Сектора,
- прати законску регулативу за цјелокупну област Сектора
за инвестиционо и текуће одржавање и припрема правце рада
Одјељења,
- предлаже и прати могуће оптимализације у процесу рада
Сектора,
- врши анализу рада запослених радника у Сектору,
- редовно подноси извјештаје о раду Сектора директору Службе,
- врши израду планова рада Сектора за наредне године,
- израђује планове инвестиционог и текућег одржавања, предрачуне и обрачуне, учествује у припреми тендера и уговора из дјелокруга рада Сектора и руководи реализацијом истих,
- предлаже и прати реализацију набавки потрошног материјала и резервних дијелова неопходних за нормално функционисање
Сектора,
- врши контролу приспјелих рачуна за услуге и радове те исте
парафира,
- у сарадњи са Одјељењем за спровођење поступка јавних набавки и евиденцију робе израђује тендерску документацију за јавно
надметање са прецизним условима надметања и потребним упутама
у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
- врши анализе података и доноси смјернице за рад по питањима текућег и инвестиционог одржавања,
- извршава и друге послове по налогу директора и одговара
му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- машински или електротехнички факултет, најмање двије године
радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста:намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
а) Одјељење за информационо-комуникационе технологије (ICT) и техничке системе (OTS)
4.2. Начелник Одјељења
Начелник Одјељења руководи Одјељењем и:
- програмира и планира инвестиционо и текуће одржавање
уређаја и инсталација информационих и телекомуникационих,
оперативно техничких и система техничког обезбјеђења,
- руководи и одговара за послове из дјелокруга рада Одјељења,
- припрема техничке податке и техничке спецификације за
прикупљање понуда код извођења, реконструкције, замјене и доградње појединих система,
- учествује у изради пројектних задатака и врши контролу
техничке документације,
- израђује предмјер за радове у инвестиционом одржавању
уређаја и инсталација телекомуникационих, оперативно техничких
и система техничког обезбјеђења,
- врши стручно-технички надзор над извођењем радова,
- контролише и парафира рачуне за извршене послове,
- стара се о редовној набавци материјала и резервних дијелова
за потребе Одјељења,
- израђује извјештаје и информације из дјелокруга рада
Одјељења,
- врши координацију над радом и одржавањем оперативнотехничких система,
- обавља и друге послове које му одреди помоћник директора
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- електротехнички факултет, војна академија копнене војске, природно математички факултет - смјер информатике и други технички факултети смјера информатике и телекомуникација, најмање
двије године радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
а.1. ) Одсјек за техничке системе (OTS)
4.3. Руководилац Одсјека
- учествује у припремању програма и планова за инвестиционо и текуће одржавање уређаја и инсталација система техничког
обезбјеђења,
- непосредно руководи и одговара за послове из дјелокруга
рада Одсјека,
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- одговоран је за организацију рада у Одсјеку и стара се о правилној употреби опреме,
- непосредно се брине о квалитетном и благовременом одржавању средстава и система,
- стара се о радној дисциплини и одговоран је за законито и
ефикасно извршавање послова и задатака у Одсјеку,
- припрема техничке податке и техничке спецификације за
прикупљање понуда за извођење, реконструкцију, замјену и доградњу појединих система,
- учествује у изради предмјера за радове у инвестиционом одржавању уређаја и инсталација система техничког обезбјеђења,
- израђује извјештаје, анализе и информације из дјелокруга
Одсјека,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме електротехнички или
факултет информатике, најмање двије године радног искуства
у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
4.4. Инжењер система техничког обезбјеђења
- организује и непосредно врши послове управљања, администрирања, архивирања и одржавања система техничког обезбјеђења,
- одговоран је за рад радника на пословима одржавања и надзора система ИСМ (ISM),
- контролише рад уређаја и инсталација и стара се о њиховој
исправности, замјени или поправци,
- одржава и администрира системски софтвер,
- врши евиденцију о извршеним пословима и спроводи план
текућег одржавања,
- врши и друге послове које му одреди руководилац Одсјека и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- електротехнички факултет, природно математички факултет смјер информатике и други технички факултети смјера информатике и телекомуникација, најмање једна година радног искуства у
траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
4.5. Техничар система техничког обезбјеђења
- непосредно врши послове одржавања и контроле система видео-надзора објеката,
- одговоран је за непрекидни рад свих горе наведених система,
и лифтова, детекције гасова и радијације,
- контролише рад уређаја и инсталација и стара се о њиховој
исправности, замјени или поправци,
- врши евиденцију о извршеним пословима и спроводи план
текућег одржавања,
- врши и друге послове које му одреди руководилац Одсјека и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме
- електротехничка, машинска или техничка школа, најмање шест
мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
4.6. Техничар система централног надзора
- врши надзор и контролу система ИСМ (ISM) и контроле
приступа објеката, ватродојаве и са сарадницима за унутрашње
обезбјеђење координира физички обилазак одређених зона,
- врши обраду свих информација у реалном времену,
- врши техничку подршку Одјељењу за унутрашње обезбјеђење и противпожарну заштиту,
- врши благовремено достављање информација осталим корисницима ради правовременог извршавања појединих послова и
спречавања ванредних ситуација,
- сарађује са радницима на пословима видео-надзора,
- врши благовремену дистрибуцију информација о кризним
ситуацијама у координацији са радницима на другим системима
техничког обезбјеђења,
- контролише рад уређаја и инсталација и стара се о њиховој
функционалној исправности, врши селектирање зона повећане
будности,
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- врши евиденцију о извршеним пословима, те врши и друге послове које му одреди руководилац Одсјека и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме електротехничка, машинска, школа ученика у привреди, техничка,
или технолошка школа, најмање шест мјесеци радног искуства у
траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 5 (пет)
4.7. Оператер система видео-надзора
- непосредно врши послове видео-надзора, врши селекцију
кадрова према приоритетима које добија од техничара надзора,
- прати информације о детекцији радијације и CO2,
- контролише рад уређаја и инсталација и стара се о покривености зона осматрања,
- врши евиденцију о извршеним пословима,
- врши благовремену дистрибуцију информација о кризним
ситуацијама у координацији са радницима на другим системима
техничког обезбјеђења,
- врши и друге послове које му одреди руководилац Одсјека и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме електротехничка, електро школа, технолошка, техничка, машинска,
пољопривредна, економска, угоститељско-трговинско-туристичка,
школа ученика у привреди или шумарска школа, најмање шест
мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 10 (десет)
а.2.) Одсјек за информационо-комуникационе технологије
(ICT)
4.8. Руководилац Одсјека
Руководилац Oдсјека руководи Одсјеком и:
- учествује у припремању програма и планова за инвестиционо
и текуће одржавање уређаја и инсталација телекомуникационих и
оперативно-техничких система,
- непосредно руководи и одговара за послове из дјелокруга
рада Одсјека,
- одговоран је за организацију рада у Одсјеку и правилан рад
са опремом,
- непосредно се брине о квалитетном и благовременом одржавању средстава и система,
- стара се о радној дисциплини и одговоран је за законито и
ефикасно извршавање послова и задатака у Одсјеку,
- врши надзор над софтверима који су у употреби у инсталисаној опреми,
- врши надзор над радом појединих система и њиховој интеграцији у јединствен систем,
- стара се о заштити протока информација,
- врши контролу потрошње и израду билинга,
- врши контролу неовлашћених приступа системима,
- врши стално ажурирање података,
- одређује домене приступа информацијама према захтјевима
у односу на правилник,
- припрема техничке податке и техничке спецификације за
прикупљање понуда за извођење, реконструкцију, замјену и доградњу појединих система,
- учествује у изради предмјера за радове у инвестиционом одржавању уређаја и инсталација телекомуникационих, оперативно
техничких система,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- електротехнички факултет - смјер електротехника, телекомуникације или информатика, најмање двије године радног искуства у
траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
4.9. Инжењер за рачунарске мреже и комутацију
- ради на сложеним пословима одржавања и администрације
телефонских централа и рачунарских мрежа (switching система) и
стара се о благовременом извршавању тих послова,
- води тимове при одржавању, пројектовању и имплементацији
рачунарских мрежа и мреже телефонске комутације,
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

- учествује у планирању и реализацији послова и задатака,
- учествује у изради пројектних задатака, прати развој и учествује
у изради, избору и реализацији хардверских и софтверских рјешења,
- учествује у дефинисању стратегије за заштиту рачунарских
мрежа од неовлашћених упада,
- контролише исправност уређаја и инсталација, врши поправку или замјену истих,
- прати извршавање обавеза испоручилаца опреме у погледу
гаранција снабдијевања резервним дијеловима,
- прегледа и анализира извјештаје о раду система те анализира
рад инсталиране опреме,
- ради на проналажењу узрока сложенијих кварова и учествује
у њиховом отклањању,
- води евиденцију о извршеним пословима,
- одговоран је за спровођење плана текућег одржавања ТТ
уређаја и инсталација,
- обавља и друге послове које одреди руководилац Одсјека и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- електротехнички факултет, природно математички факултет смјер информатике и други технички факултети смјера информатике и телекомуникација, најмање једну годину радног искуства у
траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
4.10. Техничар телекомуникација
- непосредно и благовремено спроводи процедуре превентивног, редовног и интервентног одржавања телефонске, рачунарске,
мрежне и пратеће опреме,
- стара се о резервним дијеловима и потрошном материјалу,
- контролише радни амбијент у коме функционише опрема,
- опслужује и контролише уређаје којима се утврђује исправност функционисања опреме уз потребну консултацију инжињера
и начелника Одјељења,
- дефинише и отклања мање кварове на опреми и инсталацијама телефонске и рачунарске мреже,
- контролише исправност уређаја и инсталација,
- води евиденцију о извршеним пословима,
- одговоран је за спровођење плана текућег одржавања уређаја
и инсталација,
- обавља и друге послове које одреди руководилац Одсјека и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме електротехничка, техничка школа, грађевинска, електро, економска или технолошка школа, најмање шест мјесеци радног искуства
у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 5 (пет)
4.11. Оператер у позивном центру (Call)
- врши посредовање и повезивање корисника у специјалној,
локалној и јавној телефонској вези, даје информације о бројевима
и друге сервисне информације,
- ажурира и уноси податке у базу података телефонског именика,
- прикупља и евидентира пријаве неисправности и кварова
система и уређаја, те извјештава непосредног руководиоца,
- евидентира и дистрибуира корисничке захтјеве у локалном и
јавном телефонском саобраћају,
- обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме
- економска, административно-техничка, гимназија, трговачкоугоститељска, електро или техничка школа, најмање шест мјесеци
радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 3 (три)
4.12. Техничар за ТВ, САТ, радио веза и тачног времена
- непосредно ради на пословима експлоатације, превентивног,
редовног и интервентног одржавања свих врста УКТ радио уређаја
и пратеће опреме неопходне за функционисање истих, TV, SAT и
система тачног времена,
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- врши програмирање, контролу и испитивање функционалности уређаја и инсталација у оквиру система,
- израђује скице и шеме за монтажу фиксних УКТ радио уређаја,
- врши израду и ажурирање УКТ именика,
- отклања пријављене неисправности и кварове система и
уређаја, те извјештава непосредног руководиоца,
- обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме
- техничка, електротехничка или машинска школа, најмање шест
мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 2 (два)
4.13. Техничар опреме
- брине о исправности и одржавању рачунара, копир и телефакс апарата, телефона и других средстава рада,
- води евиденцију о сервисирању и умножава материјале,
- одговорно лице за контролу противпожарне заштите, стара
се о безбједности и функционисању објекта, за чистоћу, техничко
и инвестиционо одржавање објекта,
- техничар опреме обавља послове у канцеларији Владе Републике Српске у Палама,
- обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека и помоћника директора и одговара им за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме машинска - техничка, електротехничка, школа ученика у привреди
или грађевинска школа, најмање шест мјесеци радног искуства у
траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1(један)
б) Одјељење за термо и машинске системе и електроенергетику
4.14. Начелник Одјељења
- планира инвестиционо и текуће одржавање машинских и
електроенергетских уређаја, инсталација и постројења,
- припрема и прати реализацију послова на поправкама, одржавању, санацији и модернизацији машинских, термомашинских и
електроенергетских система,
- врши координацију са вањским сарадницима: сервисима,
добављачима резервних дијелова и потрошног материјала, испоручиоцима енергената,
- пружа стручну техничку подршку у прибављању понуда за
извођење радова, пружање услуга, набавци резервних дијелова и
потрошног материјала, набавци енергената и обављање прописаних сервиса на машинским и електроенергетским постројењима,
уређајима и инсталацијама,
- планира и надзире реализацију послова, те врши анализу и
корекције у расподјели послова у Одјељењу,
- предлаже и спроводи мјере у циљу ефикаснијег рада
Одјељења,
- прати законску регулативу,
- стара се о набавци потребног алата, резервних дијелова, потрошног материјала и енергената за обављање машинских и електроенергетских радова,
- редовно доставља на увид информације из дјелокруга рада
Одјељења,
- врши контролу изведених и понуђених радова и услуга (сервиса и добављача) у оквиру машинских и електроенергетских послова, те овјерава степен завршености истих,
- спроводи послове из области заштите на раду,
- спроводи послове из области противпожарне заштите,
- обавља и друге послове које му одреди помоћник директора
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- машински или електротехнички факултет, најмање двије године
радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
б.1.) Одсјек за термо и машинске системе
4.15. Руководилац Одсјека
- руководи и одговара за послове из дјелокруга рада Одсјека,

26

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

- планира послове који се односе на инвестиционо и текуће
одржавање машинских и термомашинских постројења, инсталација и уређаја, те обавља послове на реализацији инвестиционог
и текућег одржавања,
- стара се о благовременој набавци енергената, резервних дијелова, потрошног материјала и алата,
- прати законску регулативу из области машинства и енергетике,
- у процесу јавних набавки даје потребне техничке податке,
израђује потребне спецификације, предмјере и пројектну документацију машинских инсталација,
- израђује процјене изводљивости, предмјере, предрачуне, елаборате и пројектна рјешења мање сложености (машински радови)
за потребе изградње, реконструкције, адаптације и модернизације
објеката,
- обавља стручни надзор над извођењем машинских и термомашинских радова на свим инвестицијама,
- прикупља податке и врши анализу рада Одсјека, те доставља
извјештаје о свом дјеловању,
- врши контролу и измјену параметара у систему ради оптимализације процеса,
- стара се о исправности уређаја машинске и термомашинске
опреме и врши њихову замјену или поправку,
- води евиденцију о извршеним пословима, реализује план текућег одржавања,
- израђује извјештаје, анализе и информације из дјелокруга
Одсјека,
- врши и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- машински факултет, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, напредно познавање рада на рачунару.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
4.16. Монтер централног гријања и климатизације
- контролише и отклања кварове на термомашинским инсталацијама,
- обавља периодичне, планиране прегледе термомашинских
постројења, инсталација и уређаја (дневне, седмичне, мјесечне,
сезонске и годишње),
- контролише и евидентира рад постројења: расхладне станице и расхладних агрегата, подстанице, електрокотловнице, система
вентилоконвектора и рекуператора, сплит система, вентилатора,
инсталација и уређаја,
- води евиденцију о извршеним пословима,
- указује на уочене проблеме, неисправности, недостатке инсталације, те даје сугестије руководиоцима у циљу поправке и побољшања,
- помаже стручним лицима при прикупљању техничких података, врши премјере и учествује у изради спецификација радова,
материјала и потребних алата за одржавање објеката и опреме,
- по обављеном послу попуњава радни налог и доставља га
на овјеру руководиоцу ради контроле обављеног посла и правдања
утрошеног материјала и времена,
- обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме машинска, електротехничка, средња војна школа или школа ученика у привреди, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом
степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 4 (четири)
4.17. Руковалац котловницом
- рукује и брине се о исправности рада котловских постројења
и инсталација,
- контролише и евидентира рад постројења и инсталација централног гријања у објекту,
- врши отклањање мањих кварова на постројењу и инсталацијама,
- врши контролу и надзор рада клима уређаја на објектима,
- води евиденцију о извршеним пословима и спроводи план
текућег одржавања,
- указује на уочене проблеме, неисправности, недостатке инсталације, те даје сугестије руководиоцима у циљу поправке и побољшања,
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- помаже стручним лицима при прикупљању техничких података, врши предмјере и учествује у изради спецификација радова,
материјала и потребних алата за одржавање објеката и опреме,
- по обављеном послу попуњава радни налог и доставља га
на овјеру руководиоцу ради контроле обављеног посла и правдања
утрошеног материјала и времена,
- стара се о исправном складиштењу и чувању запримљеног
горива у резервоаре,
- спроводи послове из области заштите на раду,
- спроводи послове из области противпожарне заштите,
- обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: ВКВ - електро, техничка или
металска школа, положен стручни испит за руковаоца котловским
постројењем, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом
степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник са ССС
Број извршилаца: 3 (три)
4.18. Бравар
- обавља браварске радове на инсталацијама централног гријања
и климатизације као и на инсталацијама постројења фонтана,
- рукује и брине се о исправности рада постројења фонтана,
- контролише и евидентира рад постројења и инсталација,
- врши отклањање мањих кварова на постројењу и инсталацијама,
- води евиденцију о извршеним пословима и спроводи план
текућег одржавања,
- указује на уочене проблеме, неисправности, недостатке инсталације, те даје сугестије руководиоцима у циљу поправке и побољшања,
- помаже стручним лицима при прикупљању техничких података, врши предмјере и учествује у изради спецификација радова,
материјала и потребних алата за одржавање опреме,
- по обављеном послу попуњава радни налог и доставља га
на овјеру руководиоцу ради контроле обављеног посла и правдања
утрошеног материјала и времена,
- стара се о исправном складиштењу и чувању запримљених
хемијских средстава за технолошки третман воде за фонтане,
- обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: III степен стручне спреме металска школа, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са ССС
Број извршилаца: 2 (два)
б.2.) Одсјек за електроенергетику
4.19. Руководилац Одсјека
- руководи и одговара за послове из дјелокруга рада Одсјека,
- програмира и планира инвестиционо и текуће одржавање на
нивоу Одсјека,
- стара се о благовременој набавци репроматеријала и алата,
- прати законску регулативу из електроенергетике,
- израђује техничке податке, техничке спецификације за прикупљање понуда за извођење радова на инвестиционом одржавању
објеката и инсталација,
- израђује предмјере, предрачуне, елаборате и пројекте мање
сложености за потребе изградње, реконструкције и модернизације
објеката,
- врши стручно-технички надзор над извођењем електро радова,
- израђује извјештаје из дјелокруга Одсјека,
- спроводи послове из области заштите на раду,
- спроводи послове из области противпожарне заштите,
- обавља и друге послове које му одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме електротехнички факултет, најмање двије године радног искуства
у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
4.20. Техничар за електроенергетику
- организује и руководи пословима електроодржавањa и стара
се о благовременом извршавању тих послова,
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- одговоран је за рад радника на пословима електроодржавања,
- врши надзор извршених радова сходно законској регулативи,
- прати законску регулативу из електроенергетике,
- контролише рад уређаја и инсталација и стара се о њиховој
исправности, замјени или поправци,
- врши евиденцију о извршеним пословима и спроводи план
текућег одржавања,
- учествује у изради и ажурирању техничке документације за
потребе Одсјека,
- спроводи послове из области заштите на раду,
- спроводи послове из области противпожарне заштите,
- обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме електротехничка, електро школа или школа ученика у привреди,
најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
4.21. Електричар
- контролише и отклања кварове на електроинсталацијама јаке
струје,
- свакодневно прави увид у стање електро инсталација,
- врши контролу исправности постројења трафо-станица, агрегатских система, система беспрекидног напајања (УПС системи), громобранских инсталација и уземљења, лифтова, електросистема климатизације, фекалних и оборинских вода и хидрантских
постројења, електричних котлова и електросистема фонтана и освјетљење у и око објеката,
- пpeдузима могуће радње на функционисању истих у случају
квара на аутоматици истих,
- указује техничару за електроенергетику и руководиоцу Одсјека на уочене проблеме, кварове и недостатке и даје приједлоге
за њихово рјешавање,
- помажe стручним лицима у изради спецификације радова,
поправки, потрошног материјала и алата за одржавање објеката и
опреме,
- у радни налог евидентира извршене послове, предаје радни
налог руководиоцу Одсјека ради евидентирања свих активности на
системима,
- спроводи послове из области заштите на раду,
- спроводи послове из области противпожарне заштите,
- обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме електротехничка, електро школа или школа ученика у привреди,
најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 4 (четири)
в) Одјељење за архитектонске и грађевинске послове
4.22. Начелник Одјељења
- предлаже програм и план инвестиционог и текућег одржавања објеката,
- израђује пројекте и подлоге за тендерску документацију
за архитектонске и грађевинске радове, те прикупља потребну
техничку документацију,
- прикупља техничке податке и техничке спецификације за понуде код извођење радова на инвестиционом одржавању објеката
и учествује у изради пројектних задатака те контролише техничку
документацију,
- израђује предмјер и предрачун, прикупља и обрађује понуде
и врши надзор над реконструкцијом и адаптацијом стамбеног и
пословног простора,
- израђује план одржавања и поправки браварије, столарије,
намјештаја, подних и зидних површина, те остале занатске радове
везано за одржавање објеката,
- израђује пројекте ентеријера и врши ентеријерско уређење
простора о којима се стара Служба,
- стара се о благовременој набавци репроматеријала и алата,
- предлаже одговарајућу опрему за станове за привремени
смјештај,
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- контролише и парафира рачуне и предмјере радова за извршене послове,
- присуствује примопредаји пословних и стамбених просторија,
- израђује извјештаје и информације из дјелокруга рада
Одјељења,
- издаје радне налоге запосленима,
- врши стручни надзор над извођењем архитектонских и грађевинских радова,
- учествује у креирању и представљању графичког и визуелног
имиџа Владе,
- контролише и парафира тачност рачуна за извршене услуге
и радове,
- обавља и друге послове које му одреди помоћник директора
и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме
- архитектонски или грађевински факултет, најмање двије године
радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
4.23. Техничар за израду документације
- обавља административно-техничке послове и друге послове
потребне за рад Одјељења као што су: пријем, сређивање и чување
преписке и документације,
- врши израду цртежа, предмјера и предрачуна радова и друге
техничке документације према датим упутама,
- врши израду предложених рјешења у електронском облику
- AutoCAD,
- води евиденције улазних и излазних докумената,
- координара рад са другим одјељењима у оквиру Сектора,
- врши обраду приспјеле документације,
- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме
- архитектонско-грађевинска школа, гимназија, електро, технолошка или машинска школа, најмање шест мјесеци радног искуства
у траженом степену образовања, напредно познавање програма
AutoCAD.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
4.24. Домар
- брине о исправности и одржавању објекта зграде и инсталација,
- рукује и прати рад постројења за загријавање,
- отклања кварове на постројењима и пратећим инсталацијама,
надзире стање електро и водоводних инсталација, обавља столарске, браварске, молерске и друге радове на одржавању објекта,
- обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: III степен стручне спреме грађевинска, електро, металска или школа ученика у привреди, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са ССС
Број извршилаца: 4 (четири)
4.25. Столар
- врши текуће одржавање канцеларијског намјештаја, монтаже
и демонтаже намјештаја ентеријера, врата и прозора, врши израду
појединих дијелова инвентара, дрвених преграда и сл.,
- израђује мање сложене елементе намјештаја и остале опреме
интеријера,
- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: III степен стручне спреме технолошка школа - смјер столар или школа ученика у привреди,
најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
4.26. Бравар
- врши одржавање и поправку инсталиране и покретне браварије у објектима,
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- израђује мање сложене браварске елементе,
- врши израду појединих дијелова инвентара и опреме,
- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: III степен стручне спреме техничка школа или школа ученика у привреди, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
4.27. Водоинсталатер
- контролише исправност водоводних, канализационих и санитарних уређаја и инсталација,
- благовремено отклања уочене кварове на водоводним, канализационим и санитарним уређајима и опреми,
- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: III степен стручне спреме техничка школа или школа ученика у привреди, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
4.28. Молер
- врши послове текућег одржавања зидних и фасадних површина у објектима,
- поставља и одржава топле подове,
- врши молерско-фарбарске послове у објектима,
- израђује преграде од ригипса,
- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: III степен стручне спреме
- грађевинска, техничка или школа ученика у привреди, најмање
шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
4.29. Техничар завршних радова у грађевинарству
- врши молерско-фарбарске послове у објектима,
- израђује елементе од ригипса,
- израда цементних глазура,
- врши и друге завршне радове у грађевинарству,
- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме грађевинска школа, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
г) Одсјек за спремање и уређење простора
4.30. Руководилац Одсјека
- организује набавку средстава за одржавање хигијене, техничке опреме и њихову дистрибуцију по објектима,
- врши контролу, евиденцију и обрачун извршених радова по
потписаним уговорима из послова уређења и спремања простора,
- учествује у изради планова, програма, анализа и извјештаја,
те прати реализацију истих,
- организује у сарадњи са овлашћеним организацијама вршење
санитарних услуга и дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију,
као и комуналних услуга по објектима које одржава Служба те прати и контролише њихов рад,
- организује пресељења и уређења простора у објектима и око њих,
- израђује извјештаје и информације из дјелокруга Одсјека,
- обавља и друге послове које одреди помоћник директора и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: VII степен стручне спреме правни факултет, економски факултет, висока школа пословне економије или висока пословна школа струковних студија, најмање
двије године радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ВСС
Број извршилаца: 1 (један)
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4.31. Сарадник за спремање и уређење простора
- врши пријем хигијенске и др. опреме неопходне за уређење
и спремање простора,
- стара се о припреми и дистрибуцији хигијенских средстава,
машина за прање подних подлога као и угоститељског веша, завјеса и сл. по објектима које одржава Служба,
- обавјештава путем дописа Одјељење за унутрашње обезбјеђење
објеката и противпожарну заштиту о учесницима и терминима акција пресељења, изношења и уношења хигијенског материјала, веша,
техничке опреме и осталог, о уласку представника који врше санитарне и комуналне услуге по објектима које одржава Служба,
- врши контролу послова уређења и спремања простора и о
уоченим недостацима приликом обављене контроле упознаје руководиоца Одсјека,
- води потребне евиденције о раду запослених,
- води евиденцију и контролише исправност средстава са којима располаже Одсјек,
- обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека
и помоћник директора.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме електротехничка, машинска, пољопривредна, економска или гимназија, шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
4.32. Спремачица
- обавља послове спремања и уређења радних, санитарних
простора, службених станова, као и чишћење степеништа, холова,
стаклених површина, подних подлога као и других средстава који
се налазе у радним просторијама,
- врши послове одржавања чистоће на прилазима зграда, око
објеката и гаража,
- води бригу о терминима скидања, прања и пеглања завјеса а
потом и постављања истих,
- посебно води рачуна о уређењу кабинета, салона, сала, амфитеатара и сл.,
- дежура у току сједница, састанака, пријема и посјета високих
иностраних државних делегација,
- обавља у посебним приликама и послове гардероберке,
- спроводи послове из области заштите на раду,
- спроводи послове из области противпожарне заштите,
- обавља и друге послове које одреди руководилац Одсјека и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: осмогодишња школа.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник са осмогодишњом школом
Број извршилаца: 77 (седамдесет и седам)
4.33. Баштован
- обавља послове одржавања, редовног његовања растиња и
цвијећа унутар и ван објекта,
- одржава зелене површине око зграда,
- редовно третира биљке према временским условима,
- обавља и друге послове које одреди руководилац Одсјека и
одговара му за свој рад.
Посебни услови за радно мјесто: IV степен стручне спреме пољопривредна школа, најмање шест мјесеци радног искуства у
траженом степену образовања.
Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са ССС
Број извршилаца: 1 (један)
IV - РУКОВОЂЕЊЕ СЛУЖБОМ И ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
1. Руковођење Службом
Члан 14.
(1) Радом Службе руководи директор.
(2) Директор је, у складу са законом и другим прописима,
одговоран за коришћење финансијских средстава и материјалних
добара из надлежности Службе и та средства се могу користити
искључиво за намјене за које су додијељена и својим властитим
одлукама не може мијењати предвиђене намјене.
(3) Директор је наредбодавац за сва средства и добра из става
2. овог члана.
(4) По овлашћењу директора, у његовој одсутности мијења га
један од помоћника директора.
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(6) О раду Стручног колегијума води се записник, у који се
уносе питања која су разматрана и мишљења, односно приједлози
које је Стручни колегијума дао о тим питањима.

V - СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
(1) За разматрање начелних и других важних питања из дјелокруга Службе образује се Стручни колегијум.
(2) Стручни колегијум сачињавају директор, помоћници директора, а по потреби и начелници одјељења и руководиоци одсјека.
(3) Стручни колегијум сазива и његовима радом руководи директор.
(4) У раду Стручног колегијума могу учествовати, по позиву и
други запослени у Служби.
(5) Стручни колегијум разматра сва важна питања из области
рада Службе, начин извршавања послова, реализацију планова и
програма рада Службе.

Члан 17.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Служби за заједничке послове Владе Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 34/10).
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Правилника у “Службеном гласнику Републике Српске” .
Директор,
Горан Маричић, с.р.
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ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОСЛОВЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНИХ
НАБАВКИ И
ЕВИДЕНЦИЈУ РОБЕ
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ЗА ТЕХ.
СИСТЕМЕ
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ (ICT) И
ТЕХНИЧКЕ СИСТЕМЕ
(OTS)

ОДJEЉЕЊЕ ЗА ТЕРМО И
МАШИНСКЕ СИСТЕМЕ И
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
АРХИТЕКТОНСКЕ
И ГРАЂЕВИНСКЕ
ПОСЛОВЕ

ОДСЈЕК ЗА
СПРЕМАЊЕ И
УРЕЂИВАЊЕ
ПРОСТОРА

Број: 04/2.3.-020-1209/13
20. маја 2013. године
Бања Лука

ОДЈЕЉЕЊЕ
ЗА ПРАВНЕ,
КАДРОВСКЕ И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА
ЕВИДЕНЦИЈЕ
НЕКРЕТНИНА

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

ВОЗАЧ
ТЕХНИЧКИ
СЕКРЕТАР

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДИРЕКТОР

Прилог: организациони дијаграм - однос основних и унутрашњих организационих јединица

Организациони дијаграм

Члан 15.
Директор за свој рад и рад Службе одговара Влади Републике
Српске.
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Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске
На основу члана 70. став 4. и члана 110. став 2. Закона о електричној енергији (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1.
алинеја 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 6/10) и члана 30. став 2. Правилника о методологији за
утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу (“Службени гласник Републике Српске”, број 123/08),
у тарифном поступку по захтјеву Мјешовитог холдинга
“Електропривреда Републике Српске” Требиње Матично
предузеће а.д. Требиње по овлашћењу дистрибутивних
предузећа, која послују у његовом саставу, за одобрење
накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 64.
редовној сједници, која је одржана 14. јуна 2013. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
ОБЈЕКАТА КРАЈЊИХ КУПАЦА НА ДИСТРИБУТИВНУ
МРЕЖУ

1. Kорисницима дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије у Републици Српској:
- Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике
Српске” - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће “Електрокрајина” акционарско друштво Бања Лука,
- Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике
Српске” Матично предузеће акционарско друштво Требиње Зависно електродистрибутивно предузеће “ЕлектроБијељина” акционарско друштво Бијељина,
- Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике
Српске” Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће “Електро Добој” акционарско друштво Добој,
- Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике
Српске” – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће “Електродистрибуција” акционарско друштво Пале
и
- Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике
Српске” – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће “Електро-Херцеговина” акционарско друштво Требиње
одобрава се накнада за прикључење типским стандардним
прикључком на нисконапонску (0,4 kV) дистрибутивну
мрежу, која се састоји из два дијела: а) дијела накнаде за
изградњу прикључка (NIP(SP)) у фиксном износу за сваки
тип прикључка и б) дијела накнаде за обезбјеђење услова
за прикључење за прикључну снагу (NOP), који се добије
множењем јединичне цијене са прикључном снагом, како је
приказано у сљедећим табелама:
а) Дио накнаде за изградњу типског стандардног прикључка (NIP(SP)) у фиксном износу без пореза на додату
вриједност
Редни
број

Тип стандардног прикључка

1

PM1s

2

PM1o

3

PM2s

4

PM2o

Појединачни монофазни надземни
стандардни прикључак са мјерним
мјестом на стубу
Појединачни монофазни надземни
стандардни прикључак са мјерним
мјестом на објекту
Појединачни монофазни подземни
стандардни прикључак са мјерним
мјестом на стубу
Појединачни монофазни подземни
стандардни прикључак са мјерним
мјестом на објекту

NIP(SP)
(KM)
455,31
472,29
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5

PT1s

Појединачни трофазни надземни
стандардни прикључак са мјерним
мјестом на стубу

481,11

6

PT1o

Појединачни трофазни надземни
стандардни прикључак са мјерним
мјестом на објекту

497,51

7

PT2s

Појединачни трофазни подземни
стандардни прикључак са мјерним
мјестом на стубу

930,91

8

PT2o

Појединачни трофазни подземни
стандардни прикључак са мјерним
мјестом на објекту

822,74

9

Групни стандардни трофазни надземGT14o ни прикључак са мјерним мјестом на 1.351,42
објекту (4 мјерна мјеста)

10

Групни стандардни трофазни надземGT13o ни прикључак са мјерним мјестом на 1.091,38
објекту (3 мјерна мјеста)

11

Групни стандардни трофазни надземGT12o ни прикључак са мјерним мјестом на
објекту (2 мјерна мјеста)

12

Групни стандардни трофазни подземGT24o ни прикључак са мјерним мјестом на 1.614,13
објекту (4 мјерна мјеста)

13

Групни стандардни трофазни подземGT23o ни прикључак са мјерним мјестом на 1.351,84
објекту (3 мјерна мјеста)

14

Групни стандардни трофазни подземGT22o ни прикључак са мјерним мјестом на 1.089,55
објекту (2 мјерна мјеста)

15

Групни стандардни монофазни надGM14o земни прикључак са мјерним мјестом 1.351,11
на објекту (4 мјерна мјеста)

16

Групни стандардни монофазни надGM13o земни прикључак са мјерним мјестом 1.089,46
на објекту (3 мјерна мјеста)

17

Групни стандардни монофазни надGM12o земни прикључак са мјерним мјестом
на објекту (2 мјерна мјеста)

18

Групни стандардни монофазни подGM24o земни прикључак са мјерним мјестом 1.757,76
на објекту (4 мјерна мјеста)

19

Групни стандардни монофазни подGM23o земни прикључак са мјерним мјестом 1.498,32
на објекту (3 мјерна мјеста)

20

Групни стандардни монофазни подGM22o земни прикључак са мјерним мјестом 1.234,46
на објекту (2 мјерна мјеста)

21

Појединачни трофазни надземни
прикључак објекта снаге
PT1Po стандардни
до 69,2 kW са мјерним мјестом на
објекту

690,76

22

Појединачни трофазни надземни
прикључак објекта снаге
PT1opi стандардни
до 110,72 kW са мјерним мјестом на
објекту

1.364,73

23

Појединачни трофазни подземни
прикључак објекта снаге
PT2opi стандардни
до 110,72 kW са мјерним мјестом на
објекту

1.822,75

24

Појединачни трофазни подземни
PT2opi1 стандардни прикључак објекта снаге
до 138,40 kW са мјерним мјестом на
објекту

1.834,08

840,82

824,24

б) Јединичне цијене у KM/kW за израчунавање дијела
накнаде за обезбјеђење услова за прикључење (NOP) без
пореза на додату вриједност
Јединична цијена накнаде
за обезбјеђење услова за
прикључење (KM/kW)

887,41
796,14

08.07.2013.

Остала потрошња на 0,4 kV којима се обрачунска снага утврђује
мјерењем

57,31

08.07.2013.
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31

Остала потрошња на 0,4 kV
којима се обрачунска снага не
утврђује мјерењем

44,69

7

Нестандардни појединачни трофазни подземни прикључни вод на 0,4 kV до 138,42 kW
прикључне снаге (NPТ2mg1)

28,72

Домаћинства

17,50

8

19,77

Јавна расвјета

69,02

Нестандардни групни надземни прикључни
вод на 0,4 kV (NG14 )

9

Нестандардни групни подземни прикључни
вод на 0,4 kV (NG24)

20,14

10

Нестандардни групни подземни прикључни
вод на 0,4 kV (NG28)

22,58

11

Нестандардни групни подземни прикључни
вод на 0,4 kV (NG220-32)

28,55

12

Нестандардни надземни прикључак на 10/20
kV, Al-Fe проводник (NSN1101)

20,34

13

Нестандардни надземни прикључак на 10/20
kV, самоносиви кабловски сноп (NSN1102)

76,17

14

Нестандардни подземни прикључни вод на
10/20 kV (NSN210)

57,05

15

Нестандардни надземни прикључни вод на
35 kV, Аl-Fe проводник (NSN135)

58,93

16

Нестандардни подземни прикључни вод на
35 kV (NSN235)

78,65

2. Kорисницима дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије у Републици Српској из
тачке 1. диспозитива овог рјешења одобрава се накнада
за прикључење нестандардним прикључком на дистрибутивну мрежу која се састоји из три дијела: а) дијела накнаде за изградњу типског мјерног мјеста (NMM) у фиксном
износу за сваки тип, б) дијела накнаде за изградњу типског
прикључног вода (NPV) за сваки тип према дужини прикључног вода и в) дијела накнаде за обезбјеђење услова
за прикључење за прикључну снагу (NOP), који се добије
множењем јединичне цијене са прикључном снагом, како је
дато у сљедећим табелама:
а) Дио накнаде за изградњу типског мјерног мјеста
(NMM) без пореза на додату вриједност
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тип мјерног мјеста

NMM
(KM)

Монофазно, директно, мултифункцијско, вишетарифно мјерно мјесто, код прикључења на
388,90
0,4 kV напонски ниво (MM1m)
Трофазно, директно, мултифункцијско, вишетарифно мјерно мјесто, код прикључења на
355,59
0,4 kV напонски ниво (MM1t)
Трофазна, директна мјерна група, мултифункцијска, вишетарифна, код прикључења на 0,4
503,48
kV напонски ниво (MM1tdg)
Трофазна, полуиндиректна мјерна гарнитура,
мултифункцијска, вишетарифна, код прикљу1115,01
чења на 0,4 kV напонски ниво (MM1opi)
Мјерно мјесто код групног прикључења до 8
корисника на 0,4 kV напонски ниво (MMGP 8) 2.882,89
Мјерно мјесто код групног прикључења до 20
корисника на 0,4 kV напонски ниво (MMGP
6.716,29
20)
Мјерно мјесто код групног прикључења до 32
корисника на 0,4 kV напонски ниво (MMGP
10.550,81
32)
Индиректна мјерна група, мултифункцијска,
6.028,08
вишетарифна, код прикључења на 10/20 kV
напонски ниво (MMi10)
Индиректна мјерна група, мултифункцијска,
вишетарифна, код прикључења на 35 kV на11.588,53
понски ниво (MMi35)

б) Дио накнаде за изградњу типског прикључног вода
(NPV) без пореза на додату вриједност
Редни
број

Тип прикључног вода

NPV
(KM/m)
723,48

1

Нестандардни појединачни монофазни надземни прикључни вод на 0,4 kV (NPM190)
до 90 m

Фиксна
накнада

2

Нестандардни појединачни монофазни подземни прикључни вод на 0,4 kV (NPM2)

20,93

3

Нестандардни појединачни трофазни надземни прикључни вод на 0,4 kV до 43,5 kW
прикључне снаге (NPТ190) до 90 m

Фиксна
накнада

4

Нестандардни појединачни трофазни подземни прикључни вод на 0,4 kV до 43,5 kW
прикључне снаге (NPТ2)

19,48

5

Нестандардни појединачни трофазни надземни прикључни вод на 0,4 kV до 110,72 kW
прикључне снаге (NPТ1r)

16,98

6

Нестандардни појединачни трофазни подземни прикључни вод на 0,4 kV до 110,72 kW
прикључне снаге (NPТ2mg)

22,29

796,45

в) Јединичне цијене у KM/kW за израчунавање дијела
накнаде за обезбјеђење услова за прикључење (NOP) без
пореза на додату вриједност
Јединична цијена накнаде за обезбјеђење
услова за прикључење
(KM/kW)
35 kV

11,17

10 kV

21,20

Остала потрошња на 0,4 kV којима се
обрачунска снага утврђује мјерењем

57,31

Остала потрошња на 0,4 kV којима се
обрачунска снага не утврђује мјерењем

44,69

Домаћинства

17,50

Јавна расвјета

69,02

3. Накнада за изградњу мјерног мјеста код групног нестандардног прикључења на 0,4 kV напонском нивоу код
кога је број мјерних уређаја мањи од типизованог броја
(8, 20 и 32) утврђује се тако да се број мјерних уређаја тог
мјерног мјеста код групног нестандардног прикључкa помножи количником који чине накнада за типско мјерно мјесто код групног прикључења са првим већим бројем мјерних уређаја и припадајући број мјерних уређаја тог типског
мјерног мјеста.
4. Накнада за изградњу типског нестандардног прикључног вода из тачке 2. овог рјешења коригује се приликом
закључења уговора о прикључењу према стварним трошковима конкретног прикључног вода, а који се односе на
рјешавање имовинско-правних односа, пројектовање сложенијих прикључака, припрему трасе, раскрес, укрштање
са путном и другом инфраструктуром, врсту земљишта у
којем се врши ископ, те уградњу опреме и материјала који
одступају од типизованих, уколико се ти трошкови разликују од трошкова прикључног вода на основу којег је изведена јединична цијена.
5. Накнада за прикључење нестандардним прикључком
на 0,4 kV напонски ниво објекта крајњег купца који има
више од 32 мјерна уређаја утврђује се као збир накнада
утврђених за типска мјерна мјеста код групног прикључења и типске прикључне водове у складу са т. 2, 3. и 4.
диспозитива овог рјешења.
6. Корисници дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије дужни су објавити утврђене
накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу и релевантне информације из овог рјешења на интернет страници
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и услужном центру на начин да буду доступни свим корисницима.
7. Прилог овом рјешењу је “Спецификација материјала, опреме, радова и припадајућих трошкова коришћених
за утврђивање накнаде за изградњу типских прикључака”.
8. Накнаде из т. 1. и 2. диспозитива овог рјешења примјењују се почев од 15. јула 2013. године.
9. Диспозитив овог рјешења објављује се у “Службеном
гласнику Републике Српске”, а рјешење са образложењем
и прилог из тачке 7. овог рјешења на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
Напомена: Комплетно рјешење са образложењем је
објављено на интернет страници Регулаторне комисије :
www.reers.ba, а увид у Рјешење може се извршити у службеним просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Ул.
српска број 2.
Број: 01-6-19/13/Р-64-97
14. јунa 2013. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

На основу одредби члана 24. став 3. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09),
члана 26. Методологије за обрачун регулаторне накнаде
(“Службени гласник Републике Српске”, број 4/12), члана
25. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике
Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/10) и Буџета Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске за 2013. годину, усвојеним
Одлуком Народне скупштине Републике Српске, број:
01-702/13 (“Службени гласник Републике Српске”, број
125/11), Регулаторна комисија за енергетику Републике
Српске, на 64. редовној сједници, одржаној 14. јуна 2013.
године, у Требињу, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђује се регулаторна накнада за 2013. годину у укупном износу од 2.305.100,00 КМ.
2. Фиксни и варијабилни дио регулаторне накнаде, као
и укупни износ регулаторне накнаде за 2013. годину за
поједине кориснике дозвола за обављање енергетских дјелатности у Републици Српској утврђују се у износу приказаном у табели како слиједи:
Корисник
дозволе
Мјешовити
холдинг
“Електропривреда
Републике
Српске’’
-Матично
предузеће
Акционарско
друштво
Требиње
МХ ЕРС
– Требиње
ЗП РиТЕ
Гацко, АД
Гацко

Регулаторна накнада [KM]
врста
фиксни
варијабилдозволе
укупно
дио
ни дио
сектор електричне енергије

трговина
и снабдијевање

производња

8.000,00

10.000,00

40.564,00

417.120,00

48.564,00

427.120,00
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Мјешовити
холдинг
ЕРС – МП
а.д. Требиње – ЗП
“РиТЕ
Угљевик’’
а.д. Угљевик

производња

10.000,00

425.478,00

435.478,00

МХ
ЕРС ЗП
“Хидроелектране
на Требишњици”
а.д. Требиње

производња

10.000,00

221.924,00

231.924,00

МХ ЕРС
а.д. Требиње
“Хидроелектране
на Дрини’’
а.д. Вишеград

производња

10.000,00

127.186,00

137.186,00

МХ
ЕРС ЗП
“Хидроелектране
на Врбасу’’ АД
Мркоњић
Град

производња

10.000,00

61.704,00

71.704,00

Мјешовити дистрибуХолдинг
ција
ЕРС – МП
снабдијеа.д. Тревање
биње – ЗП
“Електрокрајина’’
Укупно
а.д. Бања
Лука

10.000,00

222.012,00

232.012,00

4.000,00

25.500,00

29.500,00

14.000,00

247.512,00

261.512,00

МХ ЕРС
– МП а.д.
Требиње
- ЗЕДП
“Електро
Бијељина’’ а.д.
Бијељина

дистрибуција

10.000,00

97.544,00

107.544,00

снабдијевање

4.000,00

11.936,00

15.936,00

производња

500,00

1.584,00

2.084,00

Укупно

14.500,00

111.064,00

125.564,00

МХ ЕРС
МП а.д.
Требиње,
ЗП “
ЕлектроДобој’’ а.д.
Добој

дистрибуција

10.000,00

73.048,00

83.048,00

снабдијевање

4.000,00

9.194,00

13.194,00

Укупно

14.000,00

82.242,00

96.242,00

10.000,00

60.234,00

70.234,00

4.000,00

5.994,00

9.994,00

500,00

10.234,00

10.734,00

14.500,00

76.462,00

90.962,00

10.000,00

40.752,00

50.752,00

4.000,00

4.280,00

8.280,00

14.000,00

45.032,00

59.032,00

500,00

1.064,00

1.564,00

Мјешовити дистрибухолдинг
ција
ЕРС - МП
снабдијеа.д. Тревање
биње - ЗП
“Електропродистрибуизводња
ција’’ а.д.
Укупно
Пале
Мјешовити дистрибухолдинг
ција
ЕРС – МП
снабдијеа.д. Тревање
биње - ЗП
“Електро
- ХерцегоУкупно
вина’’ а.д.
Требиње
“Елинг
МХЕ”
д.о.о.
Теслић

производња

08.07.2013.
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ЕРС Мале
хидроелектране
д.о.о. Бања
Лука

производња

ЕХЕ д.о.о.
Бања Лука

производња

500,00

3.766,00

4.266,00

“ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК”
д.о.о. Фоча

производња

500,00

2.152,00

2.652,00

ЕНЕРГОЛИНИЈА
д.о.о. Зворник

500,00

1.470,00

1.970,00

производња

2.000,00

6.282,00

8.282,00

трговина
и снабдијевање

8.000,00

0,00

8.000,00

Укупно

10.000,00

6.282,00

16.282,00

трговина
и снабдијевање

8.000,00

8.976,00

16.976,00

“Руднап’’
д.о.о. Бања
Лука

трговина
и снабдијевање

8.000,00

50.742,00

58.742,00

“COMSAR
ENERGY
трговина
TRADING” и снабд.о.о. Бања дијевање
Лука

8.000,00

0,00

8.000,00

“EL-EN
SOLUTIONS”
д.о.о. Бања
Лука

8.000,00

0,00

8.000,00

сектор природног гаса
транспорт

1.000,00

3.016,00

4.016,00

дистрибуција

2.000,00

2.010,00

4.010,00

1.000,00

334,00

1.334,00

1.000,00

4.542,00

5.542,00

Укупно

5.000,00

9.902,00

14.902,00

дистрибуција

2.000,00

516,00

2.516,00

снабдијевање

1.000,00

44,00

1.044,00

трговина
и снабдијевање

1.000,00

8.034,00

9.034,00

8.594,00

12.594,00

САРАЈЕВО
снабдије- ГАС а.д.
вање
Источно
Сарајево
трговина
и снабдијевање

АД ЗВОРНИК
СТАН
Зворник

ГАС ПРОМЕТ а.д.
Источно
Сарајево Пале

БИЈЕЉИНА ГАС
д.о.о.
Бијељина

“Рафинерија уља
Модрича”
а.д. Модрича

Укупно

4.000,00

оператор
транспортног
система

1.000,00

транспорт

1.000,00

трговина
и снабдијевање

1.000,00

Укупно

3.000,00

2.500,00

5.500,00

трговина
и снабдијевање

1.000,00

0,00

1.000,00

сектор нафте и деривата нафте
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производња
деривата
нафте

4.000,00

складиштење
нафте и
деривата
нафте

2.000,00

Укупно

6.000,00

159.364,00

165.364,00

складиштење
нафте и
деривата
нафте

2.000,00

0,00

2.000,00

УКУПНО

“ENERGY
FINANCING
TEAM”
д.о.о.
Требиње

трговина
и снабдијевање

“Рафинерија
нафте” а.д.
Брод
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194.000,00 2.111.100,00 2.305.100,00

Јединствени коефицијент за израчунавање варијабилног дијела регулаторне накнаде за 2013. годину износи
0,0040603.
3. Корисници дозвола за обављање енергетских дјелатности регулаторну накнаду из тачке 2. овог рјешења
плаћају квартално на жиро рачун Регулаторне комисије,
број: 555-00900266957-23 код Нове Банке АД Бања Лука,
најкасније до краја првог мјесеца у кварталу, за тај квартал.
Регулаторна комисија ће благовремено доставити корисницима дозвола обавјештење за уплату регулаторне накнаде.
4. Износ и начин плаћања регулаторне накнаде за дозволе које буду издате током 2013. године утврдиће се рјешењем о издавању дозволе за обављање енергетске дјелатности.
5. Oбавезe корисника дозвола утврђене у тачки 2. овог
рјешења, умањиће се за неутрошена средства из буџета Регулаторне комисије за 2012. годину оним корисницима дозвола који су плаћали регулаторну накнаду за 2012. годину.
6. Износ регулаторне накнаде за први и други квартал
2013. године утврђен рјешењима о привременој регулаторној накнади остаје непромијењен, а усклађивање са укупном регулаторном накнадом за 2013. годину извршиће се
у трећем и четвртом кварталу 2013. године, тако да појединачни износи регулаторне накнаде за трећи и четврти
квартал 2013. године за кориснике дозвола за обављање
енергетских дјелатности у Републици Српској износе како
слиједи:
Корисник дозволе

врста дозволе

Регулаторна накнада
[KM]
III квартал

IV квартал

Мјешовити холдинг
“Електропривреда
Републике Српске’’
- Матично предузеће акционарско
друштво Требиње

трговина и
снабдијевање

10.128,00

10.128,00

МХ ЕРС – Требиње
ЗП РиТЕ Гацко, АД
Гацко

производња

97.220,00

97.220,00

Мјешовити холдинг
ЕРС – МП а.д. Требиње – ЗП “РиТЕ
Угљевик’’ а.д.
Угљевик

производња

99.118,00

99.118,00

МХ ЕРС ЗП “Хидроелектране на
Требишњици‘‘ а.д.
Требиње

производња

52.894,00

52.894,00

МХ ЕРС а.д. Требиње “Хидроелектране на Дрини’’
а.д. Вишеград

производња

31.381,00

31.381,00

34
МХ ЕРС ЗП “Хидроелектране на
Врбасу’’ АД Мркоњић Град
Мјешовити Холдинг ЕРС – МП
а.д. Требиње – ЗП
“Електрокрајина’’
а.д. Бања Лука
МХ ЕРС – МП а.д.
Требиње - ЗЕДП
“Електро Бијељина’’
а.д. Бијељина
МХ “ЕРС’’ МП а.д.
Требиње, ЗП “ Електро - Добој’’ а.д.
Добој
Мјешовити холдинг
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електродистрибуција’’ а.д.
Пале
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производња

16.512,00

16.512,00

дистрибуција

52.914,00

52.914,00

снабдијевање

6.791,00

6.791,00

Укупно

59.705,00

59.705,00

дистрибуција

24.650,00

24.650,00

снабдијевање

3.710,00

3.710,00

производња

485,00

485,00

Укупно

28.845,00

28.845,00

дистрибуција

19.088,00

19.088,00

снабдијевање

3.088,00

3.088,00

525.900,00

525.900,00

2.449,00

2.449,00

УКУПНО

Укупно

20.988,00

20.988,00

“Елинг МХЕ” д.о.о.
Теслић

производња

439,00

439,00

ЕРС Мале хидроелектране д.о.о. Бања
Лука

производња

738,00

738,00

ЕХЕ д.о.о. Бања
Лука

производња

2.008,00

2.008,00

ТАУБИНГЕР
ЕЛЕКТРИК д.о.о.
Фоча

производња

963,00

963,00

производња

1.946,00

1.946,00

трговина и
снабдијевање

2.000,00

2.000,00

Укупно

3.946,00

3.946,00

“ENERGY
FINANCING
TEAM” д.о.о. Требиње

трговина и
снабдијевање

-13.463,00

-13.463,00

“Руднап’’ д.о.о.
Бања Лука

трговина и
снабдијевање

25.511,00

25.511,00

“COMSAR
ENERGY
TRADING” д.о.о.
Бања Лука

трговина и
снабдијевање

2.000,00

2.000,00

“EL-EN
SOLUTIONS” д.о.о.
Бања Лука

трговина и
снабдијевање

2.000,00

2.000,00

АД ЗВОРНИК
СТАН Зворник

500,00

производња

13.726,00

транспорт

874,00

874,00

дистрибуција

1.063,00

1.063,00

снабдијевање

317,00

317,00

трговина и
снабдијевање

2.388,00

2.388,00

Укупно

4.642,00

4.642,00

дистрибуција

341,00

341,00

снабдијевање

259,00

259,00

трговина и
снабдијевање

4.018,00

4.018,00

Укупно

4.618,00

4.618,00

250,00

500,00

2.361,00

13.726,00

250,00

37.688,00

2.361,00

Укупно

1.367,00

37.688,00

снабдијевање

1.972,00

1.367,00

Укупно
“Рафинерија уља
Модрича” а.д. Модрича

1.972,00

Укупно
трговина и
снабдијевање

складиштење
нафте и деривата нафте

22.176,00
16.178,00

снабдијевање

транспорт
трговина и
снабдијевање

складиштење
нафте и деривата нафте

22.176,00

11.754,00

оператор
транспортног
система

“Рафинерија нафте”
а.д. Брод

16.178,00

11.754,00

08.07.2013.

производња
деривата нафте

Укупно

дистрибуција

САРАЈЕВО - ГАС
АД Источно Сарајево

“БИЈЕЉИНА ГАС”
д.о.о. Бијељина

дистрибуција

Мјешовити холдинг
ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП “ЕлектроХерцеговина’’ а.д.
Требиње

ЕНЕРГОЛИНИЈА
д.о.о. Зворник

“ГАС ПРОМЕТ’’
АД Источно Сарајево - Пале
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7. Ово рјешење је коначно, објављује се у “Службеном
гласнику Републике Српске’’ и доставља корисницима дозвола.
Образложење
У смислу одредбе члана 15. став 2. Закона о енергетици
(“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем
тексту: Регулаторна комисија) је самостална и непрофитна
организација која је функционално независна од републичких органа, енергетских субјеката и корисника њихових
производа и услуга, као и свих других правних и физичких
лица. Одредбом члана 16. Закона о енергетици прописано
је да Регулаторна комисија регулише и врши надзор односа на тржишту електричне енергије, гаса и нафте у складу
са одредбама овог закона и надлежностима које су јој прописане одредбама закона у сектору електричне енергије,
сектору природног гаса и сектору нафте и деривата нафте у
Републици Српској, водећи рачуна о обезбјеђењу принципа
транспарентности, недискриминације, правичности, подстицању конкурентности и заштити крајњих купаца.
Финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује се
из годишњих накнада од енергетских субјеката, корисника
дозвола за обављање једне или више енергетских дјелатности и једнократних накнада за дозволе које издаје, како је
прописано одредбом члана 24. став 1. Закона о енергетици.
Ставом 2. истог члана утврђено је да буџет Регулаторне комисије усваја Народна скупштина Републике Српске прије
почетка буџетске године, на њен приједлог.
Регулаторна накнада за 2013. годину у укупном износу
од 2.305.100,00 КМ утврђена је на основу Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2013.
годину, који је усвојила Народна скупштина Републике
Српске Одлуком, број: 01-702/13, која је донесена на 26.
сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној
25. априла 2013. године (“Службени гласнике Републике
Српске”, број 39/13).
У циљу остварења наведених принципа правичности,
транспарентности и недискриминације приликом утврђивања износа регулаторне накнаде појединим корисницима
дозвола, Регулаторна комисија донијела је Методологију за
обрачун регулаторне накнаде - у даљем тексту: Методологија (“Службени гласник Републике Српске”, број 4/12).
Фиксни дио регулаторне накнаде из тачке 2. овог рјешења, утврђен је на основу одредбе члана 8. Методологије
у којој су прописани износи фиксног дијела за све врсте
дозвола за обављање енергетске дјелатности.
Варијабилни дио регулаторне накнаде из тачке 2. овог
рјешења утврђен је на основу одредби чл. 10-25. Методологије.

08.07.2013.
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Јединствени коефицијент за израчунавање варијабилног дијела регулаторне накнаде из тачке 2. овог рјешења,
утврђен је на основу одредби члана 9. Методологије.
Корисницима дозвола за обављање енергетских дјелатности које буду издате током 2013. године износ регулаторне накнаде и начин њеног плаћања утврдиће се рјешењем
о издавању дозволе, а на основу одредби члана 28. Методологије.
С обзиром да је Регулаторна комисија непрофитна
организација и не исказује добит, тачком 5. овог рјешења
утврђен је начин поврата вишка прихода над расходима
корисницима дозвола, а на основу одредби члана 29. Методологије.
Имајући у виду да је Буџет Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске за 2013. годину усвојен 25.
априла 2013. године, Одлуком Народне скупштине Републике Српске, број: 01-702/13, а на основу које се доноси
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде, Регулаторна комисија је у циљу обезбјеђења услова за функционисање, донијела Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период 01.01.2013 – 31.03.2013. године,
број: Р-55-587-149/12, од 26.12.2012. године, и Рјешење о
утврђивању привремене регулаторне накнаде за период
01.04.2013 – 30.06.2013. године, број: 01-181-4/13/Р-60-49,
од 28.03.2013. године. Рјешењима о привременој регулаторној накнади износ регулаторне накнаде за први и други квартал утврђен је на основу усвојеног Буџета за 2012.
годину. Имајући у виду наведена рјешења о привременој
регулаторној накнади за прва два квартала, односно чињеницу да износи за прва два квартала остају непромијењени,
те износ укупне регулаторне накнеде утврђене овим рјешењем за 2013. годину, неопходно је извршити усклађивање те тачком 6. диспозитива овога рјешења одређени
појединачни износи регулаторне накнаде кориснике дозвола за трећи и четврти кварталу 2013. године.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици, с обзиром на коначност и
извршност, те на одредби члана 20. истог закона и члана 20.
став 2. алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25.
Закона о енергетици и чл. 5. и 15. Закона о управним споровима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05
и 63/11).
Правна поука: Против овог рјешења може се покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
Број: 01-316-1/13/Р-64-96
14. јуна 2013. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
На основу одредби члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став
(1) т. а) и ц), члана 11. став (1), члана 48. став (1) тачка б), члана 51.
став (1) тачка б), у вези са одредбом члана 4. став (1) т. а), д) и е) и
члана 10. став (2) т. а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и одредби члана 105. и
члана 108. Закона о управном поступку (“Службени гласник БиХ”,
бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09), у поступку утврђивања забрањеног
споразума и злоупотребе доминантног положаја, покренутом по
Захтјеву за покретање поступка Удружење “Sine Qua Non” за колективно остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Бранилаца Сарајева 21, 71000 Сарајево, заступане по пуномоћенику
Керим Карабдићу, адвокату, Скендерија 5, 71000 Сарајево, против
Асоцијације композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина
Бана 22/II, 71000 Сарајево, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на 62. (шездесет другој) сједници, одржаној 11. јуна 2013.
године, д о н и o ј е

РЈЕШЕЊE
I - Утврђује се да је Асоцијација композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево,
одредбама чл. 8., 10. и 11. Колективног уговора, у вези са коришћењем музичких дјела емитовањем, од 01. октобра 2012.
године, као и одредбама члана 1. Анекса Колективног уговора у вези са коришћењем музичких дјела емитовањем, од
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05. марта 2013. године, злоупотребила доминантни положај
закључивањем забрањеног споразума којим је наметнула куповне и продајне цијене или друге трговинске услове којима
се ограничава конкуренција, из одредби члана 10. став (2) тачка а) Закона о конкуренцији, примијенила различите услове
за исту или сличну врсту послова с осталим странама, чиме
их доводи у неравноправан и неповољан конкуренцијски
положај, из одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији, и условила да друга странка прихвати додатне
обавезе које по својој нарави или према трговинском обичају
немају везе с предметом таквог споразума, из одредби члана
10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.
II - Утврђује се да је Асоцијација композитора – музичких

стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, одредбама
чл. 6., 8. и 9. Уговора о неискључивом уступању права коришћења
музичких дјела са репертоара АМУС-а, закључених (на основу
одредби Колективног уговора у вези са коришћењем музичких
дјела емитовањем) с регистрованим електронским емитерима, злоупотребила доминантни положај закључивањем забрањеног споразума којим је наметнула куповне и продајне цијене или друге
трговинске услове којима се ограничава конкуренција, из одредби
члана 10. став (2) тачка а) Закона о конкуренцији, примијенила различите услове за исту или сличну врсту послова с осталим странама, чиме их доводи у неравноправан и неповољан конкуренцијски
положај, из одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији, и условила да друга странка прихвати додатне обавезе
које по својој нарави или према трговинском обичају немају везе с
предметом таквог споразума, из одредби члана 10. став (2) тачка д)
Закона о конкуренцији.
III - Забрањује се Асоцијацији композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, свако будуће поступање из т. I и II диспозитива овог рјешења, као и свако друго поступање на релевантном тржишту којим би регистроване електронске
емитере који нису чланови Асоцијације приватних и тв станица
Босне и Херцеговине, Фра Анђела Звиздовића 1, 71000 Сарајево,
Асоцијације електронских медија у Босни и Херцеговини, Јошаница 55, 71320 Вогошћа, и Удружење локалних радио станица Републике Српске, С. Немање 13, 71123 Источно Сарајево, довело
у неповољнији положај на релевантном тржишту пружања услуга
регулисања ауторских права аутора музичких дјела емитовањем у
Босни и Херцеговини.
IV - Налаже се Асоцијацији композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, да одмах, а најкасније
у временском року од 30 дана од пријема овог рјешења, усклади
одредбе чл. 8., 10. и 11. Колективног уговора у вези са коришћењем
музичких дјела емитовањем за 2013. годину, на начин да осигура
свим регистрованим корисницима - елетронским емитерима (радио, тв и тв емитрима) једнаке услове на релевантном тржишту
пружања услуга регулисања ауторских права аутора музичких
дјела емитовањем у Босни и Херцеговини, без обзира да ли су
електронски емитери чланови Асоцијације приватних и тв станица
Босне и Херцеговине, Фра Анђела Звиздовића 1, 71000 Сарајево,
Асоцијације електронских медија у Босни и Херцеговини, Јошаничка 55, 71320 Вогошћа и Удружење локалних радио станица Републике Српске, С. Немање 13, 71123 Источно Сарајево, или дјелују изван удружења/асоцијација, те достави доказе о извршеној
обавези Конкуренцијском савјету.
V - Налаже се Асоцијацији композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, да у временском
року до 60 дана од пријема овог рјешења усклади све уговоре о
неискључивом уступању права коришћења музичких дјела са репертоара АМУС-а, закључене с електронским емитерима за 2013.
годину, у складу са измјенама одредби чл.. 8., 10. и 11. Колективног уговора, у вези са коришћењем музичких дјела емитовањем,
те достави доказе о извршеној обавези Конкуренцијском савјету.
VI - Изриче се новчана казна Асоцијацији композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, у висини од 5.500,00 (пет хиљада петсто) КМ, ради злоупотребе доминантног положаја из одредби члана 10. став (2) т. а), ц) и д) Закона
о конкуренцији, утврђена у т. I и II диспозитива овог рјешења, коју
је дужна платити у року од 8 (осам) дана од пријема овог рјешењa.
VII - Изриче се новчана казна Младену Капору, предсједнику Удружење локалних радио станица РС, С. Немање 13, 71123
Источно Сарајево, у висини од 1.500,00 (хиљаду петсто) КМ, јер
није поступио по захтјеву Конкуренцијског савјета и доставио тражену документацију у оквиру датог рока, у смислу одредби чл. 33.
и 35. Закона о конкуренцији, коју је дужан платити у року 8 (осам)
дана од дана пријема овог рјешења.
VIII - Одбија се Захтјев за покретање посупка Удружења “Sine
Qua Non” за колективно остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Бранилаца Сарајева 21, 71000 Сарајево, против Асоцијације композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана
22/II, 71000 Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног
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положаја у дијелу који се односи на одредбе члана 10. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, као неоснован.
IX - Одбија се Захтјев за покретање посупка Удружења “Sine
Qua Non” за колективно остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Бранилаца Сарајева 21, 71000 Сарајево, против Асоцијације композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана
22/II, 71000 Сарајево, ради утврђивања забрањеног споразума у
дијелу који се односи на одредбе члана 4. став (1) т. а), д) и е) Закона о конкуренцији, као неоснован, будући да је у т. I и II диспозитива овог рјешења утврђена злоупотреба доминантног положаја у
одредбама закљученог забрањеног споразума.
X - Обавезује се Асоцијација композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, да исплати новчани
износ од 2.293,20 (двије хиљаде двјеста деведесет три и 20/100)
КМ Удружењу “Sine Qua Non” за колективно остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Бранилаца Сарајева 21, 71000 Сарајево, за накнаду трошкова поступка, у року од 8 (осам) дана од
пријема овог рјешења.
XI - У случају да се изречена новчана казна из т. VI и VII диспозитива овог рјешења не уплати у наведеном року, иста ће се наплатити присилним путем, у смислу одредби члана 47. Закона о конкуренцији, уз обрачунавање затезне камате за вријеме прекорачења
рока, према важећим прописима Босне и Херцеговине.
Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Конкуренцијски савјет) запримио је, 20. фебруара 2013. Године,
под бројем: 06-26-3-004-II/13, Захтјев за покретање поступка (у
даљем тексту: Захтјев) Удружења “Sine Qua Non” за колективно
остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Бранилаца Сарајева 21, 71000 Сарајево (у даљем тексту: Удружење “Sine Qua
Non” или Подносилац захтјева), поднесен по пуномоћнику Кериму Карабдићу, адвокату, Скендерија 5, 71000 Сарајево, (пуномоћ
од 08. фебруара 2013. године) против Асоцијације композитора
– музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево
(у даљем тексту: Удружење АМУС), ради утврђивања забрањеног
споразума, из одредби члана 4. став (1) т. а), д) и е), и злоупотребе
доминантног положаја, из одредби члана 10. став (2) т. а), б), ц) и
д) Закона о конкуренцији.
Увидом у поднесени Захтјев, Конкуренцијски савјет је утврдио
да исти није комплетан, у смислу одредби члана 28. Закона о конкуренцији, те је затражио допуну истога, у смислу одредби члана
31. став (1) Закона о конкуренцији, актом број: 06-26-3-004-1-II/13,
21. фебруара 2013. године, те уплату административне таксе, из
одредби члана 2. тарифни број 106. став (1) т. е) и ф) Одлуке о висини административних такси, у вези са процесним радњама пред
Конкуренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и
18/11).
Подносилац захтјева у одобреном временском року је доставио тражене податке и документацију, поднеском број: 06-26-3004-2-II/12, 22. фебруара 2013. године.
Комплетирањем Захтјева, Конкуренцијски савјет је Подносиоцу захтјева издао Потврду о пријему комплетног и уредног Захтјева, у смислу одредби члана 28. став (3) Закона о конкуренцији,
број: 06-26-3-004-3-II/13, 26. фебруара 2013. године.
1. Странке у поступку
Странке у поступку су Удружење “Sine Qua Non” за колективно остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Бранилаца
Сарајева 21, 71000 Сарајево, и Асоцијација композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево.
1.1. Привредни субјекат Удружење “Sine Qua Non”
Удружење “Sine Qua Non” за колективно остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Бранилаца Сарајева 21, 71000
Сарајево, је уписано у Регистар удружења у Министарству правде
Босне и Херцеговине, под бројем: РУ-330/05, 17. јула 2006. Године,
Рјешењем број: 08-50.1-46/05, а Рјешењем број: 08-50.1-46/05, од
22. марта 2010. Године, уписана је измјена адресе.
Претежне дјелатности привредног субјекта Удружење “Sine
Qua Non” су колективно осигурање и заштита ауторских и сродних
права у земљи и иностранству, унапређење колективног осигурања
ауторских и сродних права, сарадња с другим удружењима и организацијама за колективно осигуравање ауторског и сродних права,
пружање стручне помоћи члановима.
1.2. Привредни субјекат Удружење АМУС
Асоцијација композитора – музичких стваралаца, Обала Кулина Бана 22/II, 71000 Сарајево, уписана је у Регистар удружења у
Министарству цивилних послова и комуникација Босне и Херцеговине, под бројем: РУ-28/02, 12. септембра 2002. године, а Рје-
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шењем Министарства правде Босне и Херцеговине, број: 01/6-67РС/02, од 12. јануара 2012. Године, уписане су измјене и допуне
Статута.
Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине
је издао дозволу за колективно остваривање права аутора музичких дјела привредном субјекту Удружење АМУС, Рјешењем о издавању дозволе за колективно остваривање права аутора музичких
дјела, број: ИП-03-47-5-12-06059/12ВТ, од 21. јуна 2012. године,
којим је дато привредном субјекту Удружење АМУС искључиво овлашћење и право за пружање услуга регулисања ауторских
права аутора музичких дјела емитовањем на територију Босне и
Херцеговине (основано на одредбама Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права), и на тај начин има de facto i de
iure монополски положај на релевантном тржишту.
Колективна организација - привредни субјекат Удружење
АМУС основан је од аутора и исти је у мандатном односу с ауторима и све послове обавља у своје име и за њихову корист. Привредни субјекат Удружење АМУС има непрофитни карактер и искључиво је специјализован за колективно остваривање права аутора
музичких дјела и исти нема своја властита новчана средства и приходе остварује искључиво од коришћења права својих аутора. Од
укупних остварених новчаних средстава (прихода) као колективна
организација издваја само новчана средстава за покривање свога
рада, а сва остала новчана средства дужна је распоредити својим
члановима према унапријед утврђеној процедури и проценту.
Укупни приходи привредног субјекта Удружење “АМУС”:
Табела 1.
Р. бр.
Година
Укупнан приход (КМ)
1.
2012.
60.192,00
2.
Период 1.1.2013- 10.6.2013.
919.195,38
Извор: подаци привредног субјекта Удружење АМУС
2. Правни оквир предметног поступка
Конкуренцијски савјет је током поступка примијениo одредбе Закона о конкуренцији, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (“Службени гласник БиХ”, бр. 18/06 и 34/10), Одлуке о
групном изузећу привредних субјекта који дјелују на различитим
нивоима (вертикални споразуми), Закона о управном поступку
(“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09), у смислу одредби члана 26. Закона о конкуренцији.
Конкуренцијски савјет је, такође, у анализи поступка узео у
обзир и одредбе Закона о ауторском и сродним правима (“Службени гласник БиХ”, број 63/10), Закона о колективном остваривању
ауторског и сродних права (“Службени гласник БиХ”, број 63/10),
Колективни уговор, у вези са коришћењем музичких дјела емитовањем (“Службени гласник БиХ”, број 80/12), Анекс Колективног
уговора, у вези с регулисањем ауторских права аутора музичких
дјела емитовањем (“Службени гласник БиХ”, број 25/13), Рјешење
о издавању дозволе за колективно остваривање права аутора музичких дјела (број: ИП-03-47-5-12-06059/12ВТ, од 21. јуна 2012.
године) Института за интелектуално власништво Босне и Херцеговине, Правила о начину и форми испуњавања услова за давање
дозволе правним лицима за обављање послова колективног остваривања ауторског и сродних права (“Службени гласник БиХ”, број
44/11), Позив за закључивање Колективног уговора (“Службени
гласник БиХ”, број 59/12).
Такође, Конкуренцијски савјет, у смислу одредби члана 43.
став (7) Закона о конкуренцији, користио се судском праксом и одлукама Европске комисије - Смјернице о начину утврђивања новчаних казни које се изричу у складу са одредбом члана 23. став 2.
тачка (а) Уредбе (ЕЦ) број: 1/2003, Смјернице за примјену одредби
члана 81. став 3. Уговора о оснивању ЕЗ, од 27. априла 2004. године, DG Competition Discussion Paper on the application of Article 82
of the Treaty to exclusionary abuses, 19.12.2005, i “EC Competition
Law Enforcement and Collecting Societies for Music Rights: What Are
We Aiming for?”, Frédéric Jenny, European University Institute, 2005,
извор: интернет странице Европског универзитетског института
[http://www.eui.eu].
3. Поступак по Захтјеву за покретање поступка
Као разлоге за подношење Захтјева, Подносилац захтјева у
битном износи:
- да је регистрован за заступање и заштиту права аутора и да
има велики број закључених уговора с ауторима и њиховим
организацијама из Босне и Херцеговине и свијета;
- да се чланом 1. Закона о ауторском и сродним правима
дефинишу “ауторска права“ као права аутора на њиховим
дјелима из области књижевности, науке и умјетности, те
дефинишу “сродна права“ као права извођача, произвођача
фонограма, филмских продуцената, организација за радиодифузију, издавача и произвођача база података на њиховим
извођењима, фонограмима, видеограмима, емисијама и ба-
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зама података, а да се одредбом члана 4. став (1) тачка е)
Закона о ауторском и сродним правима одређује да се ауторским дјелима сматрају и “музичка дјела са ријечима и
без ријечи“;
да је Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине (у складу са одредбама Закона о колективном
остваривању ауторског и сродних права) издао привредном
субјекту Удружење АМУС Рјешење о издавању дозволе за
колективно остваривање права аутора музичких дјела (у
даљем тексту: Рјешење о издавању дозволе);
да привредни субјекат Удружење АМУС има доминантни
положај у смислу члана 9. Закона о конкуренцији, јер према
одредби члана 6. став (3) Закона о колективном остваривању
ауторског и сродних права, за колективно остваривање ауторских права која се односе на исту врсту права на истој
врсти дјела може да постоји само једна колективна организација;
да је релевантно тржиште заштита ауторских права у Босни
и Херцеговини (у складу са чланом 8. Закона о колективном
остваривању ауторског и сродних права), на основу регистроване дјелатности привредног субјекта Удружење АМУС
и Подносиоца захтјева;
да је привредни субјекат Удружење АМУС закључио Колективни уговор у вези с коришћењем музичких дјела емитовањем (у даљем тексту: Колективни уговор);
да предметни Колективни уговор има обиљежја забрањеног
споразума и да привредни субјекат Удружење АМУС истим
злоупотребио доминантни положај;
да се у одредби члана 10. Колективног уговора наводи да
привредни субјекат Удружење АМУС, као колективна организација, “на себе преузима обавезу осигурања корисницима који потпишу појединачне уговоре (на основу Колективног уговора) да испуњавањем обавеза по тим уговорима
испуњавају све обавезе по основу коришћења дјела која су
заштићена ауторским, извођачким и фонограмским правима
(регулишу сва ауторска и сродна права“;
да на основу наведене одредбе члана 10. Колективног уговора привредни субјекат Удружење АМУС намеће потписницима појединачних уговора (на основу Колективног уговора) признавање и надлежност заштите над извођачким и
фонограмским правима, односно свим ауторским и сродним
правима, што је супротно његовим надлежностима утврђеним по Рјешењу о издавању дозволе, као и одредби члана
6. став (3) Закона о колективном остваривању ауторског и
сродних права, што представља кршење Закона о конкуренцији - “ограничавање и контрола тржишта“ из одредби члана 4. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији, “наметање додатних обавеза“ из одредби члана 4. став (1) тачка е) Закона
о конкуренцији, “ограничавање конкуренције“ из одредби
члана 10. став (2) тачка а) Закона о конкуренцији, “ограничавање тржишта или техничког развоја“ из одредби члана
10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији и “условљавање
за прихватање додатних обавеза“ из одредби члана 10. став
(2) тачка д) Закона о конкуренцији;
да се у одредби члана 10. Колективног уговора наводи “колективна организација овим уговором и овом јединственом
тарифом збирно наплаћује накнаду на основу свих ауторских и сродних права, те надаље врши пренос дијела накнаде на организације које штите права извођача и фонограма
по њиховим међусобним договорима”, те да из овог навода
произлази да привредни субјекат Удружење АМУС намеће
потписницима појединачних уговора (на основу Колективног уговора) плаћање накнаде за сва ауторска и сродна права, што је супротно његовим надлежностима по Рјешењу о
издавању дозволе, и да то представља кршење Закона о конкуренцији - “наметање додатних обавеза “из одредби члана
4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији и “условљавање
за прихватање додатних обавеза “из одредби члана 10. став
(2) тачка д) Закона о конкуренцији;
да се по одредби члана 188. Закона о ауторском и сродним
правима одредбе о “накнади за приопћавање јавности фонограма почињу примјењивати тек након истека 2013. године”, а да је важење Колективног уговора до 31. децембра
2013. године како је утврђено у одредби члана 28. Колективног уговора, што представља кршење Закона о конкуренцији - “наметање додатних обавеза “из одредби члана 4.
став (1) тачка е) Закона о конкуренцији и “условљавање за
прихватање додатних обавеза “из одредби члана 10. став (2)
тачка д) Закона о конкуренцији;
да привредни субјекат Удружење АМУС нема закључене
“међусобне договоре“ с организацијама које “штите права
извођача и фонограма“ будући да такве овлашћене органи-
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зације нису постојале у вријеме закључивања Колективног
уговора нити у вријеме подношења овог захтјева;
- да је у одредби члана 10. Колективног уговора прописано да
“На износ тарифе или накнаде обрачунат по тарифном проценту из ставка 3. овог члана, поједини корисници - електронски медији добивају попуст (умањење тарифе) 10,0% за
Кориснике који су чланови Асоцијације приватних и тв станица Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ПЕМ), Асоцијације електронских медија у Босни и Херцеговини (у даљем
тексту: АЕМ) и Удружење локалних радио-станица Републике Српске (у даљем тексту: УРС) најмање 12 мјесеци...”,
што представља кршење Закона о конкуренцији - “примјена различитих услова“ из одредби члана 4. став (1) тачка д)
Закона о конкуренцији и “примјена различитих услова“ из
одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији;
- да се у одредби члана 11. Колективног уговора одређује износ годишње минималне накнаде “за сва ауторска и сродна
права“ што није утврђено његовим надлежностима по Рјешењу о издавању дозволе, будући да је добио дозволу само
за “права аутора музичких дјела”, а не за друге врсте дјела
нити за сродна права, што представља кршење Закона о конкуренцији - “забрањено утврђивање цијена“ из члана 4. став
(1) тачка а) Закона о конкуренцији и “наметање цијена“ из
члана 10. став (2) тачка а) Закона о конкуренцији;
- да је одредба члана 8. Колективног уговора (Полазни основ
за одређивање примјерене тарифе) супротна одредби члана
23. став (3) Закона о колективном остваривању ауторског и
сродних права, у дијелу који прописује основ за одређивање
тарифе за електронске медије као нето приход остварен од
спонзорства музичких емисија, приход од редовног оглашавања у маркетиншком простору радија или телевизије и да
у основ не улазе приходи остварени спонзорисањем емисија
истраживачког новинарства или информативних емисија,
временске прогнозе и спорта, образовних и едукативних
емисија, донације, спонзорства немузичких дијелова програма, што представља кршење Закона о конкуренцији “наметање додатних обавеза“ из одредби члана 4. став (1)
тачка е) Закона о конкуренцији и “условљавање за прихватање додатних обавеза“ из одредби члана 10. став (2) тачка
д) Закона о конкуренцији;
- да у уводним одредбама Колективног уговора привредни
субјекат Удружење АМУС лажно наводи да је “закључио
уговоре с организацијама аутора (струковним друштвима
аутора)“ као и да је “закључио билатералне уговоре с сестринским организацијама у иностранству“ - иако ни један
уговор с струковним друштвима аутора и билатерални уговор није закључен у вријеме закључивања Колективног уговора, до 01. октобра 2012. године;
- да Мирза Хајрић “генерални равнатељ стручне службе“
привредног субјекта Удружење АМУС није лице које је
рјешењем Министарства правде Босне и Херцеговине регистрован као лице овлашћено за заступање привредног
субјекта Удружење АМУС (него Един Дервишхалидовић),
те је Колективни уговор потписан од неовлашћеног лица
ништаван.
Сљедом наведеног, Подносилац захтјева тражи да Конкуренцијски савјет покрене поступак утврђивања кршења Закона о конкуренцији, посебно ништавости наведенога забрањеног споразума
Колективног уговора и постојање злоупотребе доминантног положаја, те изрекне одговарајуће санкције привредном субјекту Удружење АМУС и његовим одговорним лицима.
Конкуренцијски савјет је оцијенио да није могуће без провођења поступка утврдити постојање повреда Закона о конкуренцији, наведених у Захтјеву привредног субјекта Удружење “Sine
Qua Non”, те је донио Закључак о покретању поступка, број: 0626-3-004-5-II/12, 6. марта 2013. године (у даљем тексту: Закључак),
против привредног субјекта Удружење АМУС, ради утврђивања
забрањеног споразума, из одредби члана 4. став (1) т. а), д) и е)
Закона о конкуренцији и злоупотребе доминантног положаја, из
одредби члана 10. став (2) т. а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.
Конкуренцијски савјет, у складу са одредбама члана 33. став
(1) Закона о конкуренцији, доставио је Захтјев и Закључак с захтјевом за достављањем документације (нпр. Колективни уговор,
дозволе за пружање овлашћених услуга, регистрацију у ресорном
министарству итд.) привредном субјекту Удружење АМУС, актом
број: 06-26-3-004-9-II/12, 06. марта 2013. године, на очитовање.
Такође, Конкуренцијски савјет је доставио Закључак привредном субјекту Удружење “Sine Qua Non”, актом број: 06-26-3004-10-II/12, 06. марта 2013. године, с захтјевом за достављањем
додатне документације (укупан годишњи приход, регистрацију
у ресорном министарству итд.), која је достављена у одобреном
временском року, поднеском број: 06-26-3-004-11-II/12, 20. марта
2013. године.
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Привредни субјекат Удружење АМУС је у одобреном временском року доставио очитовање на Захтјев и Закључак, као и тражену документацију, поднеском запримљеним под бројем: 06-26-3004-12-II/13, 26. марта 2013. године.
Привредни субјекат Удружење АМУС у свом очитовању у битном је изнио:
- да је уписан у Регистар удружења Министарства правде
Босне и Херцеговине 12. септембра 2002. године, а да је регистрација допуњена 12. јануара 2012. године;
- да је на основу Рјешења о издавању дозволе Института за
интелектуално власништво Босне и Херцеговине, од 21.
јуна 2012. године, добио одобрење за обављање послова колективног остваривања права аутора музичких дјела;
- да је точно да Мирза Хајрић, Рјешењем Министарства правде БиХ није регистрован као лице овлашћено за заступање
привредног субјекта Удружење АМУС, али да је именовани
на основу овлашћења Управног одбора привредног субјекта Удружење АМУС одређен за закључивање Колективног
уговора (закључен 01. октобра 2012. године);
- да је Колективним уговором на себе преузео “обавезу гарантирања Корисницима који потпишу појединачне уговоре
на основу овог колективног уговора да испуњавањем обавеза по тим уговорима испуњавају све обавезе на основу
коришћења дјела која су заштићена ауторским, извођачким
и фонограмским правима (регулишу сва ауторска и сродна
права)...,“ јер прије закључивања предметног Колективног
уговора закључен је и предуговор с три удружења /асоцијације (ПЕМ, АЕМ и УРС) у априлу 2012. године, с идентичним текстом Колективном уговору, будући да је постојало
разумијевање с удружењима за извођачка и фонограмска
права да једним Колективним уговором електронски медији
регулишу сва права (ауторска и сродна права);
- да су начин и критеријуми за утврђивање висине тарифног
процента у Колективном уговору преузети из Уговора привредног субјекта Удружење “Sine Qua Non“ (који је био предходни носилац лиценце /дозволе за ауторска права);
- да су три удружења/асоцијације (ПЕМ, АЕМ и УРС) потпуно добровољно потписале с привредним субјектом Удружење АМУС Колективни уговор којим регулишу све своје
обавезе према ауторским и сродним правима;
- да су у јануару 2013. године покренуте активности на Анексу Колективног уговора како би се исти односио само на
ауторска права;
- да је закључио појединачне уговоре са преко 70,0% електронских емитера, односно 120 уговора с електронским
емитерима, за разлику од привредног субјекта Удружење
“Sine Qua Non”, који је имао појединачне уговоре само са
15,0% електронских емитера од укупно 185 регистрованих
електронских емитера (с дозволом Регулаторне агенције за
комуникације БиХ (у даљем тексту: РАК).
Конкуренцијски савјет је затражио од привредног субјекта Удружење АМУС додатну документацију (листу закључених појединачних уговора с електронским емитерима - радио, радио-тв и тв
емитерима, Анекс Колективног уговора, Статут, Пословни план,
биланс успјеха итд.), актом број: 06-26-3-004-14-II/13, 27. марта
2013. године, а тражену документацију привредни субјекат Удружење АМУС је доставио у одобреном временском року, поднеском
број: 06-26-3-004-19-II/13, 08. априла 2013. године, у којем је у
битном изнио:
- да је донесен Анекс Колективног уговора (закључен 05.
марта 2013. године), којим је измијењен Колективни уговор,
на начин да је привредни субјекат Удружење АМУС преузео само овлашћења која се односе на колективно остваривање права аутора музичких дјела (утврђена одредбама
Рјешења о издавању дозволе Института за интелектуално
власништво Босне и Херцеговине), односно избрисан је дио
који се односи на сродна права - заштиту извођачких и фонограмских права;
- да су Анексом Колективног уговора смањене тарифе утврђене за електронске емитере (радио, радио-тв и тв емитере)
из одредби члана 10. ст. (2) и (5) Колективног уговора ради
искључивања извођачких и фонограмских права (сродних
права);
- да и даље постоји разлика у тарифама за кориснике /емитере
из одредби члана 10. Колективног уговора (односи се на кориснике/емитере који врше емитирање програма као радио,
радио-тв или тв), и кориснике у одредби члана 11. Колективног уговора којим су обухваћени електронски медији који
радијски и/или тв-програм емитују путем интернета (интернет радио и интернет тв) и путем кабла у кабелској мрежи
или мрежи телеком оператора (мисли се на кабелски радио
и кабелску тв као посебан медиј) и да је разлика резултат
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различитих техничко технолошких услова и висине инвестирања у те двије различите категорије корисника - електронских емитера;
- да је укупно 325 музичких аутора који су овластили привредни субјекат Удружење АМУС за заступање у остваривању права на њиховим музичким дјелима.
Конкуренцијски савјет је доставио привредном субјекту Удружење “Sine Qua Non“ очитовање (на Захтјев и Закључак) привредног субјекта Удружење АМУС, актом број: 06-26-3-004-13-II/13,
27. априла 2013. године, на који је привредни субјекат Удружење
“Sine Qua Non“ доставио у одобреном временском року одговор на
очитовање привредног субјекта Удружење АМУС, поднеском број:
06-26-3-004-17-II/13, 05. априла 2013. године, у коме је у битном
изнио:
- да је одредбом члана 6. став (3) Закона о колективном остваривању ауторских и сродних права прописано да за колективно остваривање ауторских права која се односе на исту
врсту права на истој врсти дјела може бити овлашћена само
једна колективна организација, те да је Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине издао привредном
субјекту Удружење АМУС Рјешење о издавању дозволе, у
коме се даје надлежност само за обављање послова колективног осигурања права аутора музичких дјела, али не и
надлежност за сва ауторска и сродна права и наплату накнаде по основу свих ауторских и сродних права, како је то
утврђено одредбама Колективног уговора;
- да је привредни субјекат Удружење АМУС сам признао у
свом одговору (поднесак број: 06-26-3-004-12-II/13, од 26.
марта 2013. године) да није имао законско овлашћење нити
одобрење на основу Рјешења о издавању дозволе Института
за интелектуално власништво Босне и Херцеговине, наводећи да је потпуно свјестан чињенице да иако нема дозволу за сродна права закључио Колективни уговор, којим је
утврђено да је надлежан и за остваривање и сродних права
(извођачких и фонограмских права);
- да су Анексом Колективног уговора измијењене само одредбе члана 10. ст. (1), (2) и (5) Колективног уговора, док је
одредба члана 10. став (4) Колективног уговора остала идентична, односно да попуст (умањење тарифе) имају и даље
само електронски емитери чланови удружења/асоцијације
(ПЕМ, АЕМ и УРС), док остали електронски емитери који
нису чланови ових удружења/асоцијација и даље то немају,
те да ове одредбе Колективног уговора имају обиљежја
забрањеног споразума;
- да, такође, Анекс Колективног уговора није измијенио
одредбе члана 11. Колективног уговора, којим се одређује
износ минималне годишње накнаде за сва ауторска и сродна
права, што је и даље у супротности с надлежностима привредног субјекта Удружење АМУС утврђеним у предметном рјешењу о издавању дозволе.
Конкуренцијски савјет је доставио одговор привредног субјекта Удружење “Sine Qua Non“ на очитовање привредном субјекту Удружење АМУС, актом број: 06-26-3-004-18-II/13, 05. априла
2013. године.
У одговору привредног субјекта Удружење АМУС достављеном у одобреном временском року, поднеском број: 06-26-3-00424-II/13, од 16. априла 2013. године, у битном износи:
- да су све три удружења/асоцијације електронских емитера
(ПЕМ, АЕМ и УРС) биле потпуно свјесне да привредни
субјекат Удружење АМУС нема дозволу за сродна права,
те да су добровољно путем одлука својих скупштина овлашћени да преговарају и склопе колективни уговор којим би
регулисали све своје обавезе према ауторским и сродним
правима;
- да су тарифе из члана 10. Колективног уговра договорене
с представницима удружења/асоцијација (ПЕМ, АЕМ и
УРС), које заступају готово 50,0% електроничких емитера
у Босни и Херцеговин, и као такав је обавезујући и за све
остале кориснике /емитере који нису чланови наведених удружења /асоцијација;
- да је одредбом члана 10. став (4) Колективног уговора
утврђен попуст од 10,0%, само за чланове удружења/асоцијације (ПЕМ, АЕМ и УРС), те да је исти преузет из колективног уговора који је знатно раније закључио привредни
субјекат Удружење “Sine Qua Non”, када је имао дозволу за
ауторска права;
- да је попуст од 10,0% оправдан јер удружења/асоцијације
(ПЕМ, АЕМ и УРС) имају трошкове плаћања чланарина,
присуства сједницама управног одбора, трошкове заступања интереса у комуникацијама с институцијама у Босни и
Херцеговини и иностранству, трошкове едукације и стручног оспособљавања;
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- да је Колективним уговором успостављен партнерски однос на принципу уважавања права аутора музичких дјела и
електронских емитера.
Привредни субјекат Удружење “Sine Quan Non“ у поднеску
број: 06-26-3-004-29-II/13, од 22. априла 2013. године, доставио
је документацију (изводи из регистра пословних субјекта - http://
bizreg.pravosudje.ba) према којој је Реуф Херић, заступник привредног субјекта ПЕМ, власник и сувласник преко 50,0% власничких учешћа у РТВ 8 Сарајево, РТВ Q Високо, Нови радио Бихаћ,
Медиа сервис БХ Сарајево и Медиа сервис БХ Високо.
Конкуренцијски савјет је затражио од привредног субјекта Удружење АМУС, актом број: 06-26-3-004-30-II/13, од 15. маја 2013.
године, податке о финансијским резултатима за прва четери мјесеца ове године, пословни план за 2013. годину, те образложење одредби члана 8. Колективног уговора (у вези са утврђивањем полазног основа за одређивање тарифе за плаћање накнада), а тражени
подаци и документација су достављени у одобреном временском
року, поднеском број: 06-26-3-004-32-II/13, 20. маја 2013. године.
Привредни субјекат Удружење АМУС је доставио појашњење
примјене одредбе члана 8. Колективног уговора и Образложење о
начину попуњавања обрасца за утврђивање основа за плаћање и
накнаде за коришћење музичких дјела емитовањем за електронске
медије (у даљем тексту: Образложење).
Конкуренцијски савјет је доставио у складу с процедуром
и привредном субјекту Удружење “Sine Quan Non“ појашњење
примјене одредбе члана 8. Колективног уговора и Образложење,
достављено од привредног субјекта Удружење АМУС, актом број:
06-26-3-004-33-II/13, 22. маја 2013. године, на који је привредни
субјекат Удружење “Sine Quan Non“ доставио одговор, поднеском
број: 06-26-3-004-34-II/13, 27. маја 2013. године, наводећи да је
из предметног Образложења очигледно да су у полазни основ за
одређивање тарифе за плаћање накнаде за коришћење музичких
дјела емитовањем укључени и приходи остварени спонзорисањем
емисија истраживачког новинарства или информативних емисија,
временске прогнозе и спорта, образовних и едукативних емисија,
спонзорства немузичких дијелова програма, што је кршење одредби члана 23. став (3) Закона о колективном остваривању ауторског
и сродних права, те преставља и кршење из одредби члана 10. став
(2) тачка д) Закона о конкуренцији, у смислу условљавања друге
стране да прихвати додатне обавезе.
Надаље, Конкуренцијски савјет је привредном субјекту Удружење АМУС доставио одговор привредног субјекта Удружење
“Sine Quan Non“ на предметно Образложење, актом број: 06-26-3004-35-II/13, 03. јуна 2013. године (и затражио податке о оствареном приходу у 2013. години, анексе на уговор о обрачуну накнада
за појединачне електронске емитере итд.), а привредни субјекат
Удружење АМУС је затражио продуљење временског рока, поднеском број: 06-3-004-36-II/13, 04. јуна 2013. године, који је Конкуренцијски савјет прихватио, актом број: 06-3-004-37-II/13, 04. јуна
2013. године, а након тога у одобреном временском року привредни субјекат Удружење АМУС доставио је тражену документацију,
поднеском број: 06-3-004-40-II/13, 10. јуна 2013. године (доставио
и објашњење начина обрачуна износа за плаћање накнаде електронским емитерима за коришћење музичких дјела емитовањем).
Привредни субјекат Удружење “Sine Quan Non“ поновио је
свој став, у поднеску број: 26-3-004-39-II/13, од 07. јуна 2013. године, да начин израчунавања и утврђивање основа на који се обрачунава тарифа (електронским емитерима) за плаћање коришћења
музичких дјела, утврђен у одредби члана 8. Колективног уговора
(и одредби предметног Образложење господарскг субјекта Удружење АМУС), није у складу са одредбом члана 23. ст. (3) и (4)
Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права, као
и одредбама Закона о конкуренцији.
4. Усмена расправа
Будући да се ради о поступку странака са супротним интересима, Конкуренцијски савјет, у складу са одредбом члана 39. Закона
о конкуренцији, заказао је усмену расправу,18. априла 2013. године (позив достављен привредном субјекту Удружење “Sine Quan
Non”, актом број: 06-26-3-004-17-II/13, 04. априла 2013. године,
привредном субјекту Удружење АМУС, актом број: 06-26-3-00418-II/13, 04. априла 2013. године).
На усменој расправи одржаној у Конкуренцијском савјету
биле су присутне све странке у поступку, пуномоћник привредног
субјекта Удружење “Sine Quan Non“ адвокат Керим Карабдић и
овлашћени заступник Мирза Хајрић, генерални директор стручне
службе привредног субјекта Удружење АМУС.
Представници Подносиоца захтјева и привредног субјекта Удружење АМУС су остали при досадашњим изнесеним исказима
(Записник број: 06-26-3-004-26-II/13, од 18. априла 2013. године).
У складу са закључком с усмене расправе, привредни субјекат
Удружење АМУС у одобреном временском року доставио је неколико појединачних уговора с електронским емитерима (закључе-
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них у складу са одредом члана 11. Колективног уговора), поднеском број: 06-26-3-004-28-II/12, од 22. априла 2013. године.
5. Прикупљање података од трећих лица
Током поступка ради утврђивања свих релевантних чињеница,
у смислу одредби члана 35. став (1) т. а) и ц) Закона о конкуренцији, Конкуренцијски савјет је прикупљао податке и документацију и од других органа /институција које нису странке у поступку.
Сљедом наведеног, Конкуренцијски савјет је затражио податке
и документацију од:
- привредног субјекта ПЕМ, Фра Анђела Звиздовића 1, 71000
Сарајево, актом број: 06-26-3-004-21-II/13, 08. априла 2013.
године, а подаци и документација су достављени поднеском
број: 06-26-3-004-27-II/13, 19. априла 2013. године (податак
да привредни субјекат ПЕМ има 51 члана);
- привредног субјекта АЕМ, Јошаница 55, 71320 Вогошћа,
актом број: 06-26-3-004-20-II/13, 08. априла 2013. године, а
подаци и документација су достављени поднеском број: 0626-3-004-25-II/13, 19. априла 2013. године (податак да привредни субјекат АЕМ има 27 чланова, да немају податке колико чланова је закључило појединачне уговоре с привредним субјектом Удружење АМУС, а у вези са попустом од
10,0% утврђеним у одредби члана 10. став (4) Колективног
уговора навео је да је исти преузет из претходног уговора
закљученог између привредног субјекта АЕМ и привредног
субјекта “Sine Quan Non“ из 2004. године);
- привредног субјекта УРС, С. Немање 13, 71123 Источно
Сарајево, актом број: 06-26-3-004-22-II/13, 08. априла 2013.
године, и Ургенција број: 06-26-3-004-31-II/13, од 15. маја
2013. године (податке о броју чланова, закљученим уговорима итд).
6. Анализа релевантног тржишта
У складу са одредбом члана 3. Закона о конкуренцији и одредбама чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште се одређује као тржиште одређених услуга који су
предмет обављања дјелатности привредних субјекта на одређеном
географском подручју.
Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште производа/услуга обухвата све услуге
које потрошачи и/или корисници сматрају међусобно замјењивим,
под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове битне карактеристике, квалитету, уобичајену намјену, начин употребе,
услове продаје и цијене.
Према одредби члана 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно географско тржиште обухвата цјелокупну или
значајан дио територије Босне и Херцеговине на којој привредни
субјекти дјелују у продаји и/или куповини релевантног производа/
услуге под једнаким или довољно уједначеним условима и који то
тржиште битно разликују од услова конкуренције на сусједним географским тржиштима.
Релевантно тржиште услуга предметног поступка је утврђено
као пружање услуга регулисања ауторских права аутора музичких
дјела емитовањем.
Релевантно географско тржиште предметног поступка је
утврђено као цијели териториј Босне и Херцеговине, будући да је
исто одређено Колективним уговором.
Сљедом наведеног, релевантно тржиште предметног поступка
је пружање услуга регулисања ауторских права аутора музичких
дјела емитовањем на територију Босне и Херцеговине.
При утврђивању релевантног географског тржишта, Конкуренцијски савјет је узео у обзир да у складу са одредбом члана 6.
(Колективна организација) став (3) Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права “За колективно остваривање
ауторских права која се односе на исту врсту права на истој врсти
дјела може постојати само једна колективна организација“ за цијелу Босну и Херцеговину.
7. Утврђено чињенично стање и оцјена доказа
7.1. Утврђено чињенично стање
Конкуренцијски савјет је утврдио сљедеће чињенице:
- да одредба члана 6. став (3) Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права гласи “за колективно остваривање ауторских права која се односе на исту врсту права
на истој врсти дјела може постојати само једна колективна
организација“;
- да одредба члана 4. Закона о ауторским и сродним правима
став (1) гласи “да се ауторским дјелом сматра индивидуална духовна творевина из подручја књижевности, знаности и
умјетности без обзира на врсту, начин и облик изражавања”,
а става (2) тачка е) истога члана гласи “ауторско дјело укључује и музичка дјела с ријечима или без ријечи“;
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- да је на основу одредби члана 6. став (3), члана 11. и члана
44. став (4) Закона о колективном остваривању ауторског
и сродних права Институт за интелектуално власништво
Босне и Херцеговин донио Рјешење о издавању дозволе
којим се издаје одобрење привредном субјекту Удружење
АМУС за колективно остваривање права аутора музичких
дјела у Босни и Херцеговини;
- да је на основу предметног рјешења о издавању дозволе
привредни субјекат Удружење АМУС одређен као једина
колективна организација за обављање послова колективног
остваривања права аутора музичких дјела, да иста осигурава de facto и de iure монополски положај, односно доминантни положај на релевантном тржишту Босне и Херцеговине,
у смислу одредби члана 3. Закона о конкуренцији;
- да се у ображложењу рјешења о издавању дозволе привредном субјекту Удружење АМУС наводи “једна од посебности
система колективног остваривања права јесте увођење тзв.
законског монопола једној организацији за колективно
остваривање права која се односе на исту врсту права на
истој врсти дјела”;
- да одредба члана 24. став (1) Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права гласи: “колективна организација склапа колективни уговор с репрезентативним
удружење корисника ауторских дјела из репертоара колективне организације на основу претходно обављених преговора. Репрезентативним удружењем сматра се удружење
корисника која на територију Босне и Херцеговине представља већину корисника на подручју одређене дјелатности,
односно оно којем је репрезентативност призната на основу
других прописа“;
- да је привредни субјекат Удружење АМУС, на основу одредби члана 24. став (1) Закона о колективном остваривању
ауторског и сродних права, и надлежности утврђених предметним рјешењем о издавању дозволе закључио Колективни уговор с удружењима/асоцијацијама електронских
емитера - ПЕМ-ом, АЕМ-ом и УРС-ом, 01. октобра 2012.
године, с роком важења до 31. децембра 2013. године;
- да према подацима привредног субјекта Удружење АМУС
удружења/асоцијације потписнице Колективног уговора
имају укупно 93 члана - електронска емитера (ПЕМ представља интересе 51 члана, АИМ представља интересе 27
чланова, а УРС представља интересе 16 чланова) предсављају око 50,0% електронских емитера;
- да има преко 230 електронских емитера који имају одговарајуће дозволе РАК-а за емитирање на које се односи заштита права аутора музичких дјела (преко 130 електронских
емитера који нису чланови удружења/асоцијација - ПЕМ,
АИМ и УРС које су склопиле Колективни уговор);
- да је привредни субјекат Удружење АМУС, на основу одредби 6. Колективног уговора, закључио до сада око 120
појединачних типских уговора с електронским медијима
– Уговор о неискључивом уступању права коришћења музичких дјела са репертоара АМУС-а (у даљем тексту: Појединачни уговори с електронским емитерима) у одредби
члана 8. се наводи “.. Колективна организација овим уговором преузима на себе обавезу да гарантује корисницима
који потпишу појединачне уговоре на основу Колективног
уговора да испуњавањем обавеза по тим (појединачним)
Уговорима испуњавају све обавезе по основу коришћења
дјела која су заштићена ауторским и фонограмским правима
(регулишу сва ауторска и сродна права. Значи, Колективна
организација овим уговором и овом јединственом тарифом
збирно наплаћује накнаде по основу свих ауторских и сродних права...“.
- да на основу закључених појединачних уговора с електронским емитерима привредни субјекат Удружење АМУС врши
обрачун износа за плаћање накнаде коришћења музичких
дијела емитовањем (према оствареном годишњем приходу
електронског емитера), према основу из одредби члана 8.
Колективног уговора, а узимајући у обзир тарифне проценте утврђене у одредби члана 10. и члана 11. Колективног
уговора (Анекса Колективног уговора), односно одредби чл.
8. и 9. појединачних уговора с електронским емитерима.
7.2. Оцјена доказа
Након сагледавања релевантних чињеница, доказа и документације достављене од странака у поступку, као и података и документације прикупљене од других релевантних институција:
a) Конкуренцијски савјет је неоспорно утврдио да је привредни субјекат Удружење АМУС рјешењем о издавању дозволе
искључиво овлашћен за остваривање права аутора музичких дјела,
међутим, у одредби члана 10. став (1) и одредби члана 8. појединачних уговора с електронским емитерима, стоји :
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“....Корисницима који потпишу појединачне уговоре на основу
овог колективног уговора да испуњавањем обавеза по тим уговорима испуњавају све обавезе по основу коришћења дјела која су
заштићена ауторским, извођачким и фонограмским правима (регулишу сва ауторска и сродна права). Значи, КОЛЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА овим уговором и овом јединственом тарифом збирно
наплаћује накнаду по основу свих ауторских и сродних права“.
и одредби члана 11. став (2) Колективног уговора и одредби
члана 8. појединачних уговора с електронским емиерима, стоји :
“...Минимална накнада коју Корисник (правни или физички
субјекат) дефисан овим чланом мора на годишњем нивоу платити
КОЛЕКТИВНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ за коришћење ауторских дјела
(за сва ауторска и сродна права) по овом уговору и појединачном
уговору“.
У вези са наведеним, привредни субјекат Удружење АМУС је
неосновано и незаконито наметнуо/проширио своје надлежности
(овласти) и на заштиту над извођачким и фонограмским правима
(односно на сродна права), те сљедом тога је наметнуо електронским емитерима и додатне годишње новчане накнаде/тарифе на
наметнута сродна права, на начин да је путем јединствене тарифе
одредио збирно наплаћивање тарифе по основу ауторских и сродних права (извођачка и фонограмска права), а на које (сродних права) нема релевантно овлашћење.
Да се ради о наметању додатних обавеза (услова) другој страни,
односно појединачним емитерима неоспорно потврђују и закључене одредбе чл. 6., 8. и 9. појединачних уговора с електронским
емитерима (достављени поднеском број: 06-26-3-004-19-II/13, од
08. априла 2013. године) привредног субјекта Удружење АМУ,С
нпр. с привредним субјектом НТВ Амна д.о.о., Крндија бб, Тешањ
- број: УТВ-015/12; привредним субјектом ЈП Радио-телевизија
д.о.о. Бугојно, Нугле II бб, 70230 Бугојно - број: РТВ-020/12; привредним субјектом Радио Посушје д.о.о., Краљице Јелене, 88240
Посушје - УРС-022/12; привредним субјектом BN music Company
d.о.о. Радио М, Фра Анђела Звиздовића 1/XX, 71000 Сарајево; привредним субјектом Подузеће за информирање и маркетинг “PINK
BH Company“ d.о.о. Сарајево, Трг солидарности 10, 71000 Сарајево - број: УТВ-050/12; привредним субјектом Радио и телевизија
“БН“ д.о.о., Лазе Костића 146, 76300 Бјељина - број: РТВ-061/12,
привредним субјектом Радио Стари Град д.о.о., Оријан дедина 7,
71000 Сарајево – број: УРС-161/12 итд).
Надаље, привредни субјекат Удружење АМУС и сам потврђује
да је кршио надлежности одобрене рјешењем за издавање дозволе
(прва страница поднеска број: 06-26-3-004-24-II/13, од 16. априла
2013. године) гдје наводи “рујан 2012 ... Приступили смо преговорима потпуно свјесни чињенице да АМУС има валидну лиценцу
само за ауторска музичка права“ (а не за сродна права - извођачка и фонограмска права), те из наведеног произилази да је иако
свјестан да крши одредбе Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права, као и одредбе рјешења о закључивању
уговора (донесеног на основу наведеног закона) свјесно закључио
Колективни уговор с наведеним одредбама.
Конкуренцијски савјет сматра наводе привредног субјекта
Удружење АМУС, којим оправдава наведено поступање – нпр.
да су удружења/асоцијације добровољно прихватиле надлежност
да сродна права буду саставни дио Колективног уговора, и да су
ове одредбе “преузете из Уговора привредног субјекта Удружење
“Sine Qua Non“ који је био претходни носилац лиценце/дозволе за
ауторска права, како је наведено у очитовању привредног субјекта Удружење АМУС (поднесак број: 06-26-3-004-24-II/13, од 16.
априла 2013. године) неоснованим и контрадикторним, будући да
је привредном субјекту Удружење АМУС, на основу рјешења о издавању дозволе (изданог на основу одредби Закона о колективном
остваривању ауторског и сродних права), дано искључиво право и
овлашћење за остваривање и заштиту права аутора музичких дјела, и који на тај начин има de facto и de iure монополски положај
на релевантном тржишту, те да је сљедом наведеног као носилац
таквог права и одговорности искључиво одговоран за поштивање
и спровођење правила конкуренције (у свим закљученим споразумима – Колективном уговору, Анексу Колективног уговора и појединачним уговорима с електронским емитерима) на релевантном
тржишту, у складу са одредбама Закона о конкуренцији.
Такође, да се ради о неосновеном наметању додатних обавеза/
услова електронским емитерима потврђује и одредба члана 188.
Закона о ауторском и сродним правима у којој се наводи “да се
обрачун накнада (накнаде за приопћавање јавности фонограма)
почиње примјењивати тек након истека 2013. године“. То значи да
колективна организација - привредни субјекат Удружење АМУС,
иако је добио одобрење Инститита за интелектуално власништво
Босне и Херцеговине, искључиво за заштиту права аутора музичких дјела у одредбе Колективног уговора укључио и сродна права (фонограмска права). Такође, иако се према наведеној одредби
Закона о ауторском и сродним правима, обрачун накнаде (сродна
права - фонограмска права) примјењује тек од 2014. године, привредни субјекат Удружење АМУС је свјесно у одредбе Колекти-
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вног уговора укључио и сродна права (фонограмска права) за 2013.
годину (иако Колективни уговор важи до 31. децембра 2013. године).
Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат Удружење АМУС Анексом Колективног уговора, од 05. марта 2013.
године, измијенио одредбе члана 10. став (1) Колективног уговора
на начин да су искључена сродна права (извођачка и фонограмска
права), али битно је истакнути да није измијенио одредбе члана
11. став (2) Колективног уговора, које се такође односе на сродна
права, и која гласе “..мора на годишњом нивоу платити Колективној организацији за коришћење ауторских дјела (за сва ауторска и
сродна права) по овом уговору ..“ што значи да привредни субјекат
Удружење АМУС иако нема одобрење за сродна права и даље задржава надлежност за иста и обрачунава наканаде електронским
емитерима у одредби члана 11. став (2) Колективног уговора (односно одредби чл. 8. и 9. појединачних уговора с електронским
емитерима).
У вези са наведеним, Конкуренцијски савјет је утврдио да је
привредни субјекат Удружење АМУС (у вези са наведеним одредбама Колективног уговора, Анекса Колективног уговора и појединачних уговора с електронским емитерима) оваквим поступањем
злоупотребио доминантни положај, из одредби члана 10. став (2)
тачка д) Закона о конкуренцији, будући да је закључио забрањени споразум којим се друга страна условљава да прихвати додатне обавезе који по својој природи немају везе с предметом таквог
споразума.
b) Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат
Удружење АМУС у Анексу Колективног уговора ((тачку ф) образложења - Табеларни приказ тарифе и попуста за дефинисаног
Корисника) смањио тарифне проценте за кориснике – електронске
емитере утврђене у одредби члана 10. ст. (2) и (5) Колективног уговора - за кориснике који емитирају радио програм са 4,0% на 3,2%,
за кориснике који емитирају радио-тв програм са 3,0% на 2,4% и за
кориснике који емитирају тв програм са 2,0% на 1,6%.
Међутим, предметним Анексом Колективног уговора привредни субјекат Удружење АМУС није смањио тарифне проценте
и за кориснике – електронске емитере наведене у одредби члана 11.
ст. (1) и (2) Колективног уговора и одредби члана 9. појединачних
уговора с електронским емитерима, што значи да је тарифни проценат за кориснике који емитирају радио-програм остао исти 4,0%
и да је, такође, за кориснике који емитирају тв-програм тарифни
проценат остао такође исти 2,0%.
У вези са наведеним, Конкуренцијски савјет је утврдио да
је привредни субјекат Удружење АМУС одобравао/обрачунавао
различите тарифне проценте (у наведеном случају постоје двије
тарифе за електронске емитере радио-програма (од 4,0% и 3,2%),
односно да се обрачунавају и различите тарифе за електронске
емитере тв-програма (2,0% и 1,6%), те је оваквим селективним и
неоснованим различитим приступом према наведеним корисницима - злоупотребио доминантни положај, из одредби члана 10. став
(2) тачка ц) Закона о конкуренцији, будући да је примјенио различите услове за исту или сличну врсту послова с осталим странама,
чиме их је довео у неравноправан и неповољан конкуренцијски
положај.
c) Конкуренцијски савјет је разматрио одредбе члана 10. став
(4) Колективног уговора које гласе:
“На износ тарифе или накнаде обрачунат по тарифном проценту из ставка (3) овог члана, поједини Корисници - електронски медији дефинисани овим чланом добивају попуст (умањење)
- 10% попуст за Кориснике који су чланови ПЕМ-а, АЕМ-а и УРСа најмање 12 мјесеци и који су измиривали своје обавезе према
својим асоцијацијама до 31.12.2011. године. Потврду о чланству у
овом смислу за стицање права на овај попуст издаје предсједник
управног одбора ПЕМ-а, АЕМ-а или УРС-а. Услов стицања права на овај попуст је да Корисник потпише појединачни уговор по
овом колективном уговору у року до 40 дана од момента писаног
позива за потписивање, који ће Колективна организација уручити
изравно Кориснику – електронском медију..”.
и одредбе члана 10. став (5) Колективног уговора, које гласе:
Табеларни приказ тарифе и попуста за дефинисаног Корисника је:
Емитер

Такса %

Попуст умањење таМинимална горифе за
дишња накнада
Радио
4,00%
10%
1.800,00 КМ
РТВ
3,00%
10%
5.400,00 КМ
ТВ
2,00%
10%
3.600,00 КМ“
и одредбе члана 11. став (2), које гласе:
“Табеларни приказ тарифе и попуста за Корисника дефинисаног овим чланом је:

Емитер
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Минимална годишња
накнада
РАДИО
4,00%
2.400,00 КМ
ТВ
2,00%
4.800,00 КМ “
С аспекта прописа о заштити тржишне конкуренције одређивање/давање попуста (умањења) на тарифу електронском емитеру
није спорно, нити представља кршење одредби Закона о конкуренцији. Међутим, одређивање/давање попуста на тарифу на начин да
се исти одобрава селективно само неким електронским емитерима, односно удружењу/асоцијацији које су ти електронски емитери
чланови (ПЕМ-у, АЕМ-у и УРС-у), а не свим другим самосталним
електронским емитерима који имају одобрење за дјеловање РАК-а,
а имајући у виду да има преко 130 самосталних електронских емитера који нису чланови наведених удружења /асоцијација, представља нарушавање тржишне конкуренције, односно кршење одредби
Закона о конкуренцији.
У вези са наведеним, попуст (умањење тарифе) заснован на
организовању или удруживању електронских емитера, односно
само за чланове тих удружења /асоцијација (ПЕМ, АЕМ и УРС)
није дозвољен, јер јасно показује дискриминирајући однос према
електронским емитерима изван наведених удружења/асоцијација.
То значи да искључиво самостални електронски емитери (наведени у одредби чл. 10. и 11. Колективног уговора и одредби чл. 8. и
9. појединачних уговора с електронским емитерима) плаћају пуну
тарифу за релевантну услугу, односно не могу остваривати попуст (тарифно умањење) од 10,0%, који имају чланови удружења/
асосијација из одредби члана 10. став (4) Колективног уговора, а
битно је истакнути да се ради о пружању једнаке услуге од стране привредног субјекта Удружење АМУС (регулисање ауторских
права аутора музичких дјела емитовањем, односно значи да сви
електронски емитери дјелују на истом релевантном тржишту).
Ради тога, колективна организација - привредни субјекат Удружење АМУС (који има на закону утврђен монополски положај)
у случају одобравања/давања попуста (тарифног умањења) електронским емитерима (како је утврђено у одредби члана 10. ст. (3) и
(5) Колективног уговора и одредби члана 8. појединачних уговора
с електронским емитерима), обавезан је попусте на тарифу примјењивати /одобравати свим електронским емитерима (наведеним
у одредби чл. 10. и 11. Колективног уговора и одредби чл. 8. и 9.
појединачних уговора с електронским емитерима) под једнаким
условима и у истом проценту, не доводећи електронске емитере
(чланове удружења/асоцијација) у повољнији положај у односу на
друге (самосталне емитере), већ мора осигурати да сви електронски емитери имају исту економску корист, односно уштеду у приходима у вези са попустом (умањење тарифе).
У спроведеном поступку утврђивања чињеница у вези са начином одобравања /давања попуста (умањења тарифе) привредни
субјекат Удружење АМУС није доставио нити један конкретан
доказ или економски показатељ Конкуренцијском савјет којим би
објективно оправдао селективно давање попуста појединим електронским емитерима чланицама удружења/асоцијација из Колективног уговора у односу на остале самосталне електронске емитере, а узимајући у обзир да се ради истој релевантној услузи.
Конкуренцијски савјет истиче да није надлежан за утврђивање
висине попуста (тарифних умањења), нити жели да се мјеша у
пословну политику у вези са попустом привредног субјекта Удружење АМУС електронским емитерима (у смислу да ли ће или не
исте одобравати, висину попуста итд.), али је надлежан за утврђивање истовјетних услова (попуста) за све електронске емитере на
релевантном тржишту.
У вези са наведеним, Конкуренцијски савјет је утврдио да је
привредни субјекат Удружење АМУС у одредби члана 10. став (4)
Колективног утврдио да само корисници – електронски емитери
дефинисани у одредби члана 10. став (3) Колективног уговора,
односно електронски емитери дефинисани у одредби чл. 8. и 9.
појединачних уговора с електронским емитерима, који су чланови
удружења /асоцијација (ПЕМ-а, АЕМ-а и УРС-а) могу добити попуст (умањење тарифе) од 10,0%, што представља злоупотребу доминантног положаја, из одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона
о конкуренцији, будући да се примјењују различити услови за исту
или сличну врсту послова с осталим странама, чиме их доводе у
неравноправан и неповољан конкуренцијски положај.
d) Конкуренцијски савјет је размотрио одредбе члана 10. став
(4), који гласи: “Услови стицања права на овај попуст (10,0%) је да
Корисник потпише појединачни уговор по овом колективном уговору у року до 40 дана од момента писаног позива за потписивање,
који ће Колективна организација уручити изравно Кориснику –
електронском медију.”.
На основу наведеног, Конкуренцијски савјет сматра неоснованим да привредни субјекат Удружење АМУС условљава остваривање попуста с роком закључивања појединачних уговора (тзв.
увјетовани попусти), у смислу да попуст (тарифно умањење) од
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10,0% имају електронски емитери који у временском року 40 дана
од момента писаног позива склопе појединачне уговоре, док електронски емитери који не склопе појединачне уговоре у наведеном
период немају поспуст (тарифно умањење) од 10,0%.
Имајући у виду да привредни субјекат Удружење АМУС има
на закону утврђен монополски положај на релевантном тржишту,
то значи да не постоји могућност да неки електронски емитер
склопи појединачни уговор с неком другом колективном организацијом у вези са релевантном услугом, те сљедом тога исти има
посебну обавезу да свим регистрованим електронским емитерима осигура једнаке услове на релевантном тржишту, што значи
да не може као што је урађено у овом случају попусте (тарифно
умањење) везати за временски рок закључивања појединачног
уговора. Овакве одредбе у појединачним уговорима представљају
ограничења конкуренције, а која вертикални споразуми (у које спадају и појединачни уговори с електронским емитерима) не смију
садржавати, у смислу одредби члана 7. Закона о конкуренцији (као
и подзаконских аката који детаљније одређују ове споразуме).
Потврду да привредни субјекат Удружење АМУС неоспорно
има различит третман према регистрованим електронским емитерима недвојбено потврђују и достављени подаци (документација)
привредног субјекта Удружење АМУС (поднесак број: 06-263-004-19-II/13, од 08. априла 2013. године) - листа с 82 корисника електронска емитера, који су склопили појединачне уговоре
послије рока од 40 дана од момента писаног позива (и који немају
попуст од 10,0%), и листа с 34 корисника електронска емитера,
који су склопили појединачне уговоре у року од 40 дана од момента писаног позива.
Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат
Удружење АМУС одредбама које се односе на везивање попуста
(тарифно умањење) од 10,0% с временским роком за закључивање
појединачних уговора с електронскм емитерем злоупотребио доминантни положај, из одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона о
конкуренцији, будући да је примијенио различите услове за исту
или сличну врсту послова с осталим странама, чиме их доводи у
неравноправан и неповољан конкуренцијски положај.
e) Надаље, у одредби члана 10. став (4) Колективног уговора
наводи се “да је 10,0% попуст за Кориснике који су чланови ПЕМа, АЕМ-а и УРС-а најмање 12 мјесеци и који су измиривали своје
обавезе према својим асоцијацијама до 31.12.2011. године. Потврду о чланству у овом смислу за стицање права на овај попуст издаје
предсједник управног одбора ПЕМ-а, АЕМ-а или УРС-а...“.
Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат
Удружење АМУС увјетовао одобравање попуста од 10,0% с извршењем интерних обавеза чланова према удружењу/асоцијацији
(ПЕМ, АЕМ и УРС), иако у суштински ове активности немају
никакве везе с попустом на релевантну услугу (на плаћање права
коришћења музичких дјела емитовањем). Такође, привредни субјекат Удружење АМУС овом селективном и неоснованом одредбом
у вези са правом на стицање попуста (тарифног умањења) је, поред
раније наведених кршења, и на овај начин ставио у неповољан положај велики број регистрованих електронски емитера који нису
чланови удружења/асоцијација.
У вези са наведеним, Конкуренцијски савјет је утврдио да је
привредни субјекат Удружење АМУС својим поступањем злоупотребио доминантни положај, из одредби члана 10. став (2) тачка д)
Закона о конкуренцији, будући да је закључио забрањени споразум
којим се условљава да друга страна прихвати додатне обавезе који
по својој природи немају везе с предметом таквог споразума.
f) Конкуренцијски савјет је анализирао минималне годишње
накнаде утврђене у одредби члана 10. став (5) Колективног уговора
(и одредби члана 8. Појединачног уговора с електронским емитерима), која гласи: “Минимална накнада коју Корисник из ставка
2. овог члана мора на годишњем нивоу платити Колективној организацији за коришћење ауторских дјела (за сва ауторска и сродна
права) по овом уговору и појединачном уговору је:
- 1.800,00 КМ за радио,
- 5.400,00 КМ за ртв,
- 3.600,00 КМ за тв.
Табеларни приказ тарифе и попуста за дефинисаног Корисника је:
Емитер

Такса %

Попуст умањење
Минимална готарифе за
дишња накнада
Радио
4,00%
10%
1.800,00 КМ
РТВ
3,00%
10%
5.400,00 КМ
ТВ
2,00%
10%
3.600,00 КМ
и минималне годишње накнаде утврђене у одредби члана
11. став (2) Колективног уговора (и одредби члана 9. појединачних уговора с електронским емитерима), која гласи: “Минимална
накнада коју Корисник (правни или физички субјекти) дефинисан

57

08.07.2013.

овим чланом мора на годишњем нивоу платити Колективној организацији за коришћење ауторских дјела (за сва ауторска и сродна
права) по овом уговору и појединачном уговору (без обзира да ли
правни или физички субјекат – емитер остварује приходе или не)
је:
- 2.400,00 КМ годишње за радио и
- 4.800,00 КМ годишње за тв.
Табеларни приказ тарифе и попуста за Корисника дефинисаног овим чланом је:
Емитер
Такса%
Минимална годишња накнада
РАДИО
4,00%
2.400,00 КМ
ТВ
2,00%
4.800,00 КМ
Такође, Конкуренцијски савјет је анализирао минималне годишње накнаде у Анексу Колектривног уговора, који гласи: “Минимална накнада коју Корисник из ставка 2. овог члана мора на
годишњем нивоу платити Колективној организацији за коришћење
ауторских дјела (за сва ауторска и сродна права) по овом уговору и
појединачном уговору је:
- 1.800,00 КМ за радио,
- 5.400,00 КМ за ртв,
- 3.600,00 КМ за тв.
Табеларни приказ тарифе и попуста за дефинисаног Корисника је:
ЕМИТЕР

ТАРИФА %

РАДИО
РТВ
ТВ

3.2%
2,4%
1,6%

ПОПУСТ
УМАЊЕЊЕ
ТАРИФЕ ЗА
10%
10%
10%

МИНИМАЛНА
ГОДИШЊА
НАКНАДА
1.800,00 КМ
5.400,00 КМ
3.600,00 КМ.

Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат
Удружење АМУС одредио минималне годишње накнаде које корисник - електронски емитер треба платити на годишњем нивоу
колективној организацији за коришћење ауторских дјела, и то –
одредбом члана 10. став (5) Колективног уговора и члана 8. појединачних уговора с електронским емитерима (нпр. за радио-емитере 1.800,00 КМ, за радио-тв емитере 5.400,00 КМ и за тв емитере
3,600,00 КМ) и чланом 11. став (2) (нпр. за радио-емитере 2.400,00
КМ и за тв-емитере 4.800,00 КМ).
Имајући у виду да је Конкуренцијски савјет утврдио на закону утврђен монополски положај привредног субјекта Удружење
АМУС на релевантном тржишту, те на основу тога у одредбама
Колективног уговора, Анекса Колективног уговора и појединачних
уговора с електронским емитерима, који представљају вертикалане споразуме (споразуми између привредних субјекта који не дјелују на истом нивоу производње или дистрибуције), није дозвољено, односно представља кршење одредби Закона о конкуренцији
утврђивање “минималне продајне цијене /минималне годишње
накнаде” електронским емитерима.
Конкуренцијски савјет је утврдио да овакве минималне годишње накнаде нису усклађене нити с одредбом члана 23. Закона
о колективном остваривању ауторског и сродних права, став (1),
који гласи: “Висина и начин израчунавања накнада које поједини
корисник мора платити колективној организацији за употребу ауторског дјела из њеног репертоара одређује се тарифом. Висина
накнаде мора бити примјерена врсти и начину упорабе ауторског
дјела”, и ставом (2), који гласи: “Тарифа се одређује колективним
уговором између колективне организације и репрезентативног удружења корисника или, ако то није могуће, уговором с појединачним корисником, односно одлуком Вијећа за ауторско право. ..“.
Из наведених одредби Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права привредни субјекат, као и наведених одредби Закона о конкуренцији, у вези са монополским положајем,
привредни субјекат Удружење АМУС искључиво може утврђивати
накнаду за коришћење ауторских дијела као тарифни проценат, а
не и паралелно и износ минималне годишње накнаде.
Конкуренцијски савјет је неоспорно утврдио да је привредни субјекат Удружење АМУС одређивањем минималне годишње
накнаде електронским емитерима у одредби члана 10. став (5) и
члана 11. став (2) Колективног уговора, као и у одредби чл. 8. и
9. појединачних уговора с електронским емитерима, злоупотребио
доминантни положај, из одредби члана 10. став (2) тачка а) Закона
о конкуренцији, будући да такво дјеловање представља изравно
наметање нелојалних (неправедних) куповних и продајних цијена или других трговинских услова којима се ограничава тржишна
конкуренција.
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g) Иако је већ утврђено да је привредни субјекат Удружење
АМУС, одређивањем минималних годишњих накнада електронским емитерима, прекршио одредбе Закона о конкуренцији, Конкуренцијски савјет је детаљно размотрио и остале одредбе Колективног уговора (и Анекс Колективног уговора), као и одредбе
појединачних уговора с електронским емитерима које се односе
на одређивање минималне годишње накнаде, те утврдио да је
привредни субјекат Удружење АМУС истим електронским емитерима (нпр. радио-програма) за исту релевантну услугу одредио
различите минималне годишње накнаде (видјети Табелу тачка ф)
образложења - Табеларни приказ тарифе и попуста за дефинисаног Корисника је) и на тај начин довео неке електронске емитере
у неравноправан и неповољан положај на релевантном тржишту,
што потврђује:
- да према одредби члана 10. став (5) Колективног уговора и
одредби члана 8. појединачних уговора с електронским емитерима минимална годишња накнада за кориснике – електронске емитере који емитирају радио-програм је 1.800,00
КМ, а према одредби члана 11. став (2) и члана 9. појединачних уговора с електронским емитерима минимална годишња накнада за кориснике – електронске емитере који
такође емитирају радио-програм је 2.400,00 КМ, односно
према одредби члана 10. став (5) и члана 8. појединачних
уговора с електронским емитерима минимална годишња
накнада за кориснике који емитирају тв-програм је 3.600,00
КМ, а према одредби члана 11. став (2) и члана 9. појединачног уговора с електрнским емитерима минимална годишња
накнада за кориснике који такође емитирају тв-програм је
4.800,00 КМ.
На основу наведеног, Конкуренцијски савјет је утврдио да привредни субјекат Удружење АМУС, обрачунавањем различитих минималних годишних накнада истим електронским емитерима нпр.
емитерима тв-програма за исту релевантну услугу, представља
злоупотребу доминантног положаја, из одредби члана 10. став (2)
тачка ц) Закона о конкуренцији, будући да је примјенио различите
услове за исту или сличну врсту послова с осталим странама чиме
их доводи у неравноправан и неповољан конкуренцијски положај.
h) Надаље, Конкуренцијски савјет (иако је већ утврдио да није
дозвољенено, односно да представља кршење одредби Закона о
конкуренцији одређивање минималних годишњих накнада) је разматрајући и одредбе члана 10. став (5) и члана 11. став (2) Колективног уговора, као и одредбе чл. 8. и 9. појединачних уговора с
електронским емитерима, утврдио да је уведена паралелна примјена тарифе (тарифни постоци) и недозвољене минималне годишње
накнаде.
Као примјер наведеног - у одредби члана 1. став (2) Анекса
Колективног уговора нпр. за емитера радио-програма утврђен је
тарифни проценат од 3,2%, као и минимална годишња накнада од
1,800,00 КМ.
Уколико се спроведе једноставан, рачунањем накнаде по тарифном проценту (нпр. од 3,2% за радио-емитере) у складу са
утврђеном процедуром из одредби члана 8. Колективног уговора, може се десити да електронски емитери са малим укупним
годишњим приходом (мали локални радио-емитери) рачунањем
требају платити износ годишње накнаде која је испод утврђене
минималне годишње накнаде (од 1.800,00 КМ), међутим, тај емитер радио-програма неће моћи платити тај износ накнаде (добијен
рачунањем на основу тарифе), него ће морати платити већи износ
– односно утврђену “минималну годишњу накнаду“ (од 1.800,00
КМ) (видјети Табелу ф) образложења - тарифни постоци и минималне годишње накнаде - Табеларни приказ тарифе и попуста за
дефинисаног Корисника).
Конкуренцијск савјет је утврдио да је овакав двојни систем
(паралелна примјена тарифног процента и минималне годишње
накнаде) у обрачуну плаћања накнада за коришћење музичких дјела емитовањем дискриминирајући према електронским емитерима, будући да искључиву корист од примјене истога има привредни
субјекат Удружење АМУС, те овакво поступање представља злоупотребу доминантног положаја, из одредби члана 10. став (2) тачка
а) Закона о конкуренцији, будући да су наметнуте нелојалне (неправедне) куповне и продајне цијене или други трговински услови
којима се ограничава конкуренција.
i) Конкуренцијски савјет је разматрао одредбе члана 8. Колективног уговора, који гласи: “Начин израчунавања и утврђивања
основа на којег се обрачунава тарифа за плаћање коришћења ауторских дјела је: НПП – ПИН – ПИЕ – ПСП – ПСЕ – ПОЕ – ПСНП
– ПР – НП – ПД = ОСНОВ, односно, када се од НПП одбију горе
поменуте врсте прихода, остатак прихода који чине основ су:
ПСМЕ + ПРОМ + РПБ = ОСНОВ. Појмови који су саставни дио
процеса и начина израчунавања и утврђивања основа на који се
обрачунава тарифа за плаћање коришћења ауторских дјела су...“ .
Конкуренцијски савјет је узео у обзир и одредбе члана 23. Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права, став
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(3), који гласи: “При одређивању примјерене тарифе посебно се
узима у обзир: а) укупни бруто приход који се остварује употребом
ауторског дјела или, ако то није могуће, укупни бруто трошкови
повезани с том употребом; б) значај употребе ауторских дјела за
дјелатност корисника; ц) сразмјер између заштићених и незаштићених ауторских дјела која се користе; д) сразмјер између права која се остварују колективно и индивидуално; е) посебна сложеност колективног остваривања права због одређеног начина употребе ауторских дјела”, те став (4), који гласи “Изнимно од одредбе
става (3) овог члана, основ за одређивање примјерене тарифе за
електронске медије је нето приход остварен од спонзорства музичких емисија, приход од редовног оглашавања у маркетиншком
простору радија или телевизије. У основ не улазе приходи остварени спонзорисањем емисија истраживачког новинарства или информативних емисија, временске прогнозе и спорта, образовних и
едукативних емисија, донације, спонзорства немузичких дијелова
програма..“.
У вези са наведеним, Конкуренцијски савјет је утврдио да
одредбе члана 8. Колективног уговора (као и одредба члана 6.
појединачних уговора с електронским емитерима, која се позива
на одредбе члана 8. Колективног уговора), које се односе на начин
израчунавања и утврђивања основа на који се обрачунава тарифа
за плаћање коришћења ауторских музичких дјела, садрже и ставку
(позицију) – РПБ - редовни приходи из прорачуна (према дефиницији из одредбе члана 8. Колективног уговора - редовни приходи из
буџета су приходи остварени од било којег нивоа или облика државе кроз буџет, а односе се на финансирање или подршку редовној
дјелатности производње и емитовања програма. То су приходи које
најчешће општине и кантони редовно дају медијима у власништву
државе,“).
Конкуренцијски савјет је утврдио да РПБ - редовни приходи
из прорачуна нису утврђени у наведеној одредби члана 23. Закона
о колективном остваривању ауторског и сродног права, те сљедом
тога немају изравне повезнице с приходом у вези с коришћењем
ауторских музичких дјела из одредбе члана 8. Колективног уговора.
У вези са наведеним, будући да ове приходи искључиво добијају јавни медији – односно медији у “власништву државе”, и да
ове приходе немају приватни електронски емитери, те сљедом тога
се не могу користити при рачунању јединственог основа који ће се
користити за све електронске емитере на које се обрачунава тарифа
за плаћање коришћења ауторских музичких дјела.
Привредни субјекат Удружење АМУС, утврђујући на овај начин израчунавање основа, у одредби члана 8. Колективног уговора,
а који се искључиво односи на јавне електронске емитере (а не и на
приватне електронске емитере – јер немају ове приходе) је злоупотребио доминантни положај, из одредби члана 10. став (2) тачка д)
Закона о конкуренцији, будући да је закључио забрањени споразум
којим се условљава да друга страна прихвати додатне обавезе који
по својој природи немају везе с предметом таквог споразума.
На основу спроведеног поступка и утврђених чињеница, Конкуренцијски савјет је неоспорно утврдио да је привредни субјекат
Удружење АМУС закључио забрањени споразум којим је злоупотребио доминантни положај, из одредби члана 10. став (2) Закона
о конкуренцији:
a) директно или индиректно наметао нелојалне куповне и продајне цијене или друге трговинске услове којима се ограничава
конкуренција;
c) примијенио различите услове за исту или сличну врсту послова с осталим странама, чиме их доводи у неравноправан и неповољан конкуренцијски положај;
d) закључио споразум којима се условљава да друга странка
прихвати додатне обавезе које по својој нарави или према трговинском обичају немају везе с предметом таквог споразума
Такође, Конкуренцијски савјет је анализом рокова утврдио
да је Колективни уговор, закључен 01. октобра 2012. године, а да
је Рјешење о издавању дозволе издано 21. јуна 2012. године, што
значи да је привредни субјекат Удружење АМУС имао готово 100
дана да прилагоди све одредбе Колективног уговора на начин да
исте не крше одредбе члана 10. став (2) Закона о конкуренцији,
и да су нерелевантни и неосновани наводи истога да је већину
одредби важећег Колективног уговора преузео из предуговора
Колективног уговора закљученог у априлу 2012. године (између
привредног субјекта Удружење АМУС и удружења/асоцијација
(ПЕМ, АЕМ и УРС)), као и из ранијег Уговора привредног субјекта
Удружење “Sine Qua Non”, који је тада имао лиценцу /дозволу за
ауторска права (из 2004. године).
Такође, Конкуренцијски савјет на основу одредби члана 17.
Колективног уговора, које гласе: “Потписници овог уговора су се
сагласили да ће Анексом Уговора посебно ријешити питање односа коришћења ауторских и сродних права спрам сателитског емитовања програма”, утврдио је да исти (Анекс) није још закључен.
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Ову обавезу привредног субјекта Удружење АМУС потврђује
и одредба члана 29. Закона о ауторским и сродним правима, којом
је утврђено коришћење ауторских права по основу сателитског
емитирања програма. Конкуренцијски савјет ће пратити реализацију ове обавезе привредног субјекта Удружење АМУС јер су
укључени и емитери који дјелују на релевантном тржишту.
Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио
као у т. I и II диспозитива овог рјешења.
Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат Удружење АМУС својим поступањем неосновано наметнуо додатне
обавезе неким електронским емитерима у одредбама Колективног
уговора, Анексу Колективног уговора и Појединачним уговорима с
електронским емитерима (нпр. накнаде за сродна права - извођачка
и фонограмска права, начин утврђивања попуста, утврђивање различитих тарифа утврђивање годишње минималне накнаде итд.),
којима је исте довео у неравноправан и неповољан конкуренцијски
положај, што неоспорно преставља кршење одредби Закона о конкуренцији.
Ради наведеног, Конкуренцијски савјет је забранио привредном субјекту Удружење АМУС свако будуће поступање, утврђено
у т. I и II диспозитива овог рјешења, као и забрану сваког другог
поступања којим би неке електронске емитере ставио у неравноправан и неповољан положај на релевантном тржишту.
Имајући у виду наведено, да привредни субјекат Удружење
АМУС de facto i de iure има монополски/доминантни положај на
релевантном тржишту, и сљедом тога има и посебну одговорност
у поштивању и спровођењу одредби Закона о конкуренцији, као и
надлежности утврђених Рјешењем о издавању дозволе (донесеног
на основу одредби Закона о колективном остваривању ауторског
и сродних права), те ради тога мора, у утврђеним временским роковима, осигурати свим регистрованим електронским емитерима
равноправан положај на релевантном тржишту, што је и основна
обавеза ове колективне организације, а не кршити прописе којим
доводи у неравноправан положај велики број електронских емитера (према подацима РАК-а с одговарајућим дозволама има преко
230 електронских емитера, а преко 130 електронских емитера који
нису чланови удружења/асоцијација наведених у Колективном
уговору), а који дјелују на релевантном тржишту.
Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучило
као у тачки III диспозитива овог рјешења.
Налаже се привредном субјекту Удружење АМУС да одмах,
а најкасније у року од 30 дана, од пријема овог рјешења, измијени посебно одредбе чл. 8., 10. и 11. Колективног уговора (као и
остале које се односе на наведене) на начин да свим регистрованим корисницима - електронским емитерима, без обзира да ли су
чланови удружења /асоцијација или дјелују изван њих (будући да
је учлањење у наведена удружења /асоцијације слободно и добровољно), без икаквих условљавања, осигура једнаке услове у свим
сегментима на релевантном тржишту Босне и Херцеговине.
Такође, налаже се привредном субјекту Удружење АМУС да у
року до 60 дана од пријема овог рјешења усклади све одредбе, посебно одредбе чл. 6., 8. и 9. појединачних уговора с електронским
емитерима за 2013. годину, у складу са спроведеним измјенама одредби чл. 8., 10. и 11. Колективног уговора.
Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио
као у т. IV и V диспозитива овог рјешења.
Конкуренцијски савјет је оцијенио да Подносилац захтјева током поступка, у смислу одредбе члана 36. став (1) Закона о конкуренцији, није доказао кршење из одредбе члана 10. став (2) тачка
б) Закона, које је навео у Захтјеву.
На основу наведеног, Конкуренцијски савјет је утврдио да
привредни субјекат Удружење АМУС одредбама у Колективном
уговору и појединачних уговора с електронским емитерима није
злоупотребио доминантни положај, који би за посљедицу имао
спречавање, ограничавање и нарушавање тржишне конкуренције,
из одредбе члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији, која
гласи:
“b) ограничавање производње, тржишта или техничког развоја
на штету потрошача“.
Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио
као у тачки VIII диспозитива овог рјешења.
Одбија се Захтјев за покретање посупка привредног субјекта
Удружење “Sine Qua Non”, уговора против привредног субјекта
Удружење АМУС, ради утврђивања забрањеног споразума из одредби члана 4. став (1) т. а), д) и е) Закона о конкуренцији, као неоснован, будући да је у т. I и II диспозитива овог рјешења утврђена
злоупотреба доминантног положаја.
Конкуренцијски савјет у поступку је неоспорно утврдио да
одредбе Колективног уговора, Анекса Колективног уговора и
појединачних уговора с електронским емитерима представљају
забрањени споразум у складу са одредбама Закона о конкурен-
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цији, а да привредни субјекат Удружење АМУС има монополски /
доминантни положају на релевантном тржишту, те је сљедом тога
закључивањем забрањених наведених споразума /уговора злоупотребио свој доминантни положај.
Будући да је Конкуренцијски савјет у поступку утврдио злоупотребу доминантног положаја привредног субјекта Удружење
АМУС закључивањем забрањеног споразума, те је сљедом наведеног неосновано посебно утврђивати забрањени споразум.
Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио
као у тачки IX диспозитива овог рјешења.
Конкуренцијски савјет у поступку није разматрао наводе Подносиоца захтјева који нису релевантни за предметни поступак
(нпр. власничка структура неких електронских емитера чланова
удружења/асоцијација, овлашћено лице за потписивање колективних уговора, закључивање уговора с организацијама аутора - струковним друштвима аутора, закључивање билатералнних уговора с
организацијама у иностранству итд.).
8. Новчана казна
8.1. Новчана казна за привредни субјекат Удружење
АМУС
У смислу одредби члана 48. став (1) тачка б) Закона, новчаном
казном у износу највише до 10,0% вриједности укупног годишњег
прихода привредног субјекта, из претходне године која је претходила години у којој је наступила повреда закона, казниће се привредни субјекат ако злоупотреби доминантни положај на начин из
одредби члана 10. став (2) Закона о конкуренцији.
Привредни субјекат Удружење АМУС је остварио укупан
приход у периоду важења предметног споразума у износу од (око
979.387,97 КМ), односно 60.192,00 КМ у 2012. години (што представља и основ за обрачун новчане казне) и 919.195,97 КМ за првих пет мјесеци у 2013. години.
Полазећи од неспорно утврђене чињенице да је привредни
субјекат Удружење АМУС прекршио одредбе члана 10. став (2)
т. а), ц) и д) Закона о конкуренцији, Конкуренцијски савјет је у
смислу одредбе члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији
изрекао привредном субјекту Удружење АМУС новчану казну у
износу од 5.500,00 (пет хиљада петсто) КМ, што представља 9,14%
оствареног прихода у 2012. години.
Конкуренцијски савјет цијени да изрицање новчане казне треба имати превентиван ефекат не само како би санкционисале привредни субјекат него и како би одвратиле друге привредне субјекте
од дјеловања или наставка понашања које је противно Закону о
конкуренцији.
Такође, Конкуренцијски савјет је приликом утврђивања висине новчане казне за привредни субјекат Удружење АМУС узео у
обзир намјеру и дужину трајања повреде Закона о конкуренцији,
као и посљедице које је исто имало на електронске емитере на релевантном тржишну, у смислу одредбе члана 52. Закона о конкуренцији.
Такође, Конкуренцијски савјет је узео у обзир да је привредни субјекат Удружење АМУС Анексом Колективног уговора дјелимично ускладио одредбе Колективног уговора с одредбама Закона о конкуренцији, али је истим наметнуо и различите услове,
односно тарифне проценте електронским емитерима у одредби
члана 1. став (2) (односи се на измјену одредби члана 10. ст. (2)
и (5) и члана 11. став (2) Колективног уговора, што је утврђено у
поступку као кршење одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона о
конкуренцији).
Надаље, Конкуренцијски савјет је утврдио да је дјелимично
на висину прихода привредног субјекта Удружење АМУС, оствареног до 10. јуна 2013. године, у износу од 919.195,97 КМ, утицао
неоспорно и да је утврђен велики број кршења одредби члана 10.
став (2) Закона о конкуренцији у одредбама Колективног уговора,
Анекса Колективног уговора и појединачних уговора с електронским емитерима.
Конкуренцијски савјет је приликом изрицања висине новчане
казне привредном субјекту Удружење АМУС, у складу с чланком
43. став (7) Закона о конкуренцији, користио и Смјернице о начину
утврђивања новчаних казни које се изричу у складу са одредбом
члана 23. став 2. тачка (а) Уредбе (ЕЦ), број: 1/2003.
Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио
као у тачки VI диспозитива овог рјешења.
8.2. Новчана казна за овлашћено лице (странке које нису
у поступку)
На основу одредби члана 51. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, који гласи: “Конкуренцијски савјет може изрећи новчане
казне за правна и/или физичка лица која нису странке у поступку у
случајевима непоступања по захтјеву или налогу Конкуренцијског
савјета, у смислу одредбе чл. 33. и 35. Закона о конкуренцији, одговорном лицу у правном лицу од 1.500,00 КМ до 3.000,00 КМ.”.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Конкуренцијски савјет је изреко новчану казну Младену Капору, предсједнику УРС-а, од 1.500,00 КМ, јер није поступио по
захтјеву Конкуренцијског савјета и доставио тражену документацију у оквиру датог рока, у смислу одредбе чл. 33. и 35. Закона о
конкуренцији.
У вези са наведеним, Конкуренцијски савјет је од привредног
субјекта УРС, актом број: 06-26-3-004-22-II/13, 08. априла 2013.
Године, и актом - ургенција број: 06-26-3-004-31-II/13, од 15. маја
2013. године, тражио податке за предметни поступак, који исте
није доставио. Потврда о примитку наведених акта – повратница је потписана 14. априла и 20. маја 2013. године од надлежног
лица. Конкуренцијски савјет је у оба акта навео новчане санкције
утврђене Законом о конкуренцији ако се не поступи по истима.
Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио
као у тачки VII диспозитива овог рјешења.
У случају да се изречена новчана казна из т. VI и VII диспозитива овог рјешења не уплати у наведеном року, иста ће се наплатити присилним путем, у смислу одредбе члана 47. Закона о конкуренцији, уз обрачунавање затезне камате за вријеме прекорачења
рока, према важећим прописима Босне и Херцеговине.
Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио
као у тачки XI диспозитива овог рјешења.
9. Трошкови поступка
Одредбом члана 105. став (1) Закона о управном поступку
је прописано да у правилу свака странка сноси своје трошкове поступка (који укључују и трошкове за правно заступање), а
одредбом члана 105. став (2) истог закона прописано је да када у
поступку судјелују двије или више странака са супротним интересима, странка која је изазвала поступак, а на чију је штету поступак окончан, дужна је противној странци надокнадити оправдане
трошкове који су настали у поступку.
Према одредби члана 105. став (3) Закона о управном поступку
трошкови за правно заступање надокнађују се само у случајевима
кад је такво заступање било нужно и оправдано.
У складу са одредбом члана 105. Закона о управном поступку
опуномоћеник привредног субјекта Удружење “Sine Quan Non” је
доставио захтјев за надокнадом трошкова поступка у износу од
3.123,00 КМ, на усменој расправи - Записник број: 06-26-3-004-26II/13, 18. априла 2013. године.
Конкуренцијски савјет је приликом израчунавања укупних
трошкова поступка узео у обзир одредбе Закона о управном поступку, Закона о адвокатури (“Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 40/02, 29/03, 18/05 и 68/05) и Тарифе о наградама и накнади
трошкова за рад адвоката (“Службене новине Федерације БиХ”,
бр. 22/04 и 24/04) (у даљем тексту: Тарифа).
Конкуренцијски савјет је дјелимично прихватио захтјев привредног субјекта Удружење “Sine Quan Non“ за надокнаду трошкова:
- новчани износ од 1.000,00 КМ административне таксе за
захтјев за покретање поступка пред Конкуренцијским савјетом (у складу са чланом 2. Тарифни број 106. став (1) тачка
е) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом (Захтјев за
покретање поступка - утврђивање злоупотребе доминантног
положаја);
- новчани износ од 240,00 КМ за припремање Захтјева;
- новчани износ од 480,00 за поднеске као одговор на очитовање привредног субјекта Удружење АМУС;
- новчани износ од 240,00 КМ за присутност опуномоћеника
на усменој расправи, у складу са чланом 22. Тарифе.
Будући да се ради о нужним и оправданим трошковима, у смислу члана 105. Закона о управном поступку, привредни субјекат
Удружење АМУС је странка на чију штету је поступак окончан и
дужна је привредном субјекту Удружење “Sine Quan Non” надокнадити трошкове поступка у износу од 1.960,00 КМ, с порезом на
додату вриједност од 2.293,20 КМ.
Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио
као у тачки X диспозитива овог рјешења.
10. Административна такса
Подносилац захтјева на ово рјешење, у складу са одредбом
члана 2. став (1) тарифни број 107. тачка ф) Одлуке о административним таксама у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11)
дужан је платити административну таксу у износу од 1.500,00 КМ
у корист буџета институција Босне и Херцеговине.

11. Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није допуштен жалба.
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Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овог рјешења.
Број: 06-26-3-004-41-II/13
11. јуна 2013. године
Сарајево

Предсједница,
Гордана Живковић, с.р.

На основу члана 42. став (2), а у вези са чланом 40. став (1) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и
80/09), Конкуренцијcки савјет је на 62. (шездесет другој) сједници,
одржаној 11.06.2013. године, д о н и о

РЈЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОНОШЕЊЕ
ПРИВРЕМЕНЕ МЈЕРЕ
1. Одбија се Захтјев привредног субјекта Дејан комерц д.о.о.,
Озренских српских бригада 38А, 74000 Добој, за доношење привремене мјере у поступку који се води пред Конкуренцијским
савјетом по Закључку о покретању поступка, број: 02-26-3-18-11II/12, од 26.02.2013. године, против привредног субјекта Апатинска пивара Апатин д.о.о., Трг ослобођења 5, 25260 Апатин, Република Србија, ради утврђивања постојања забрањеног споразума,
у смислу члана 4. став (1) под а), б) и д) Закона о конкуренцији,
као неоснован.
2. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном
гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет је запримио 29.01.2013. године, под
бројем: 02-26-3-18-5-II/12, Захтјев за покретање поступка (у
даљем тексту: Захтјев), у смислу члана 28. Закона о конкуренцији
(у даљем тексту: Закон), поднесен од стране привредног субјекта
Предузећa за спољну и унутрашњу трговину и услуге Дејан комерц д.о.о., Озренских српских бригада 38А, 74000 Добој (у даљем
тексту: Подносилац захтјева или Дејан комерц), којег заступа адвокат Душко Панић, Цара Душана 56, 74000 Добој (пуномоћ издата
11.02.2013. године, у Добоју).
Предметни Захтјев је поднесен против привредног субјекта
Апатинска пивара Апатин д.о.о., Трг ослобођења 5, 25260 Апатин,
Република Србија (у даљем тексту: Апатинска пивара), којег заступа адвокат Дина Дураковић Моранкић, Змаја од Босне 7, 71000
Сарајево (пуномоћ издата 27.05.2013. године, у Апатину) ради
утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4.
став (1) под а), б) и д) Закона.
Захтјев је затим допуњен 31.01.2013. године, поднеском број:
02-26-3-18-6-II/12.
Увидом у достављени Захтјев и допуну Захтјева, Конкуренцијски савјет је утврдио да исти није потпун и комплетан, у смислу члана 28. став (2) Закона, те је затражио допуну документације
04.02.2011. године, актом број: 02-26-2-18-7-II/12.
Подносилац захтјева је 13.02.2013. године, поднеском број: 0226-3-18-8-II/12, доставио тражену допуну Захтјева.
Након комплетирања Захтјева, Конкуренцијски савјет је Подносиоцу захтјева издао Потврду о пријему комплетног и уредног
Захтјева, у смислу члана 28. став (3) Закона, 15.02.2013. године,
актом број: 02-26-3-18-9-II/12.
Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 32. Закона, донио
Закључак о покретању поступка 26.02.2013. године, актом број:
02-26-3-18-11-II/12.
У току поступка, Подносилац захтјева је 29.04.2013. године Конкуренцијском савјету доставио Ургенцију са приједлогом
доношења привремене мјере, број: 02-26-3-18-20-II/12, (у даљем
тексту: Захтјев за доношење привремене мјере) у којој наводи да
привредни субјект Апатинска пивара већ пет година (у периоду
од 2008. године до 2013. године) причињава ненадокнадиву штету Подносиоцу захтјева, при чему прави дискриминацију обустављањем испорука производа и другим радњама.
У Захтјеву за доношењем привремене мјере даље се наводи
да је Апатинска пивара довела Подносиоца захтјева у тешку финансијску ситуацију из разлога што спрjечава Подносиоца захтјева
да учествује на тржишту продаје пива Апатинске пиваре у Босни
и Херцеговини. Даље се наводи да је Апатинска пивара са Подносиоцем захтјева од 01.01.2012. године без оправданих разлога
прекинула даљу сарадњу и незаконито истог искључила из дистрибутивне мреже на тржишту Босне и Херцеговине, након што је
Подносилац захтјева покренуо тужбу пред Привредним судом у
Сомбору због непоштивања уговорених обавеза од стране Апатинске пиваре, као и због покретања поступка пред Конкуренцијским
савјетом због закључивања забрањених споразума.
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Слиједом наведеног, Подносилац захтјева је предложио Конкуренцијском савјету на основу прелиминарно утврђене повреде
конкуренције у Рјешењу Конкуренцијског савјета, број: 02-26-2028-145-II/11, од 04.09.2012. године, доношење рјешења о привременој мјери, у смислу члана 40. Закона, којом се обавезује
привредни субјект Апартинска пивара да у року од 15 дана настави снадбијевати Подносиоца захтјева својим производима
под истим условима као и остале дистрибутере у Босни и Херцеговини.
Конкуренцијски савјет, имајући у виду наведено, истиче да
је Рјешењем број: 02-26-2-028-145-II/11, од 04.09.2012. године,
утврђено да је привредни субјект Апатинска пивара одредбама
Купопродајних уговора за период 2008-2010. године, закључио
забрањени споразум, у смислу члана 4. став (1) т. а) и д) Закона.
Закључком о покретању поступка, број: 02-26-3-18-11-II/12,
покренут је поступак ради утврђивања постојања забрањеног спо-
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разума одредбама Купопродајних уговора за 2012. годину, у смислу члана 4. став (1) под а), б) и д) Закона.
Сходно наведеном, Конкуренцијски савјет није у могућности
на основу достављених доказа утврдити прелиминарну повреду
Закона, у смислу члана 40. Закона.
У складу са изложеним Конкуренцијски савјет је одлучио као
у диспозитиву Рјешења.
Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења није допуштена жалба.
Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објаве овога Рјешења.
Број: 02-26-3-18-42-II/12
11. јуна 2013. године
Сарајево

Предсједник,
Гордана Живковић, с.р.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник БиХ”, број 58/08),
Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине о б ј а в љ у ј е

С П И СА К
МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ О ОБНОВИ УПИСА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ
СРЕДСТАВА
У периоду од 01. маја 2013. до 31. маја 2013. године издате су потврде о обнови уписа у Регистар сљедећих медицинских средстава:
Ред.
бр.

Назив медицинског средства
(генеричко име)

Класа

Број
потврде

Датум
потврде

Рок
трајања
потврде

Мјесто
продаје

Произвођач

Носилац
дозволе

05.11.
2017.

u
apotekama,
specijalizovanim
prodavnicama i
ostalim
prodajnim
mjestima

“ABENA
INTERNATIONAL
A/S,
Egelund 35,
DK-6200
Aabenraa,
Danska

“MIPEX”
d.o.o.,
Krajiških
brigada
209, Banja
Luka

- ABRI-WING AIR PLUS pelene za inkontinenciju-

1.

- ABRI-WING SPECIAL AIR
PLUS - pelene za inkontinencijuNapomena:
Namjena, oblici , veličine
pakovanja i kataloški brojevi
navedeni su u tabeli u prilogu ove
potvrde.

I

06-07.282769-1/13

17.05.
2013.

Укупан број медицинских средстава за које је извршена обнова уписа у Регистар од 01. маја 2013. до 31. маја 2013. године је 2.
Број: 10-07.56-4053/13
01. јула 2013. године
Бања Лука

Директор,
Наташа Грубиша, с.р.

На основу члана 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник БиХ”, број 58/08), Агенција за лијекове и
медицинска средства Босне и Херцеговине о б ј а в љ у ј е

С П И СА К
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ УКИНУТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Р. бр.

Заштићени
назив лијека

Произвођач
(административно
сједиште)

ИНН

Облик
лијека

Доза

Садржај
оригиналног
паковања

Датум
издавања
рјешења о
укидању
дозволе

1

AMPIBOS 250
mg

BOSNALIJEK d.d.

ampicilin

kapsula,
tvrda

250 mg

16 kapsula

24.4.2013.

Број: 10-07.56-4056/13
01. јула 2013. године
Бања Лука

Број рјешења o
укидању
дозволе за
стављање
лијека у
промет на
тржиште
БиХ

Број рјешења којим
је дозвољено
стављање
лијека у
промет (које
се укида)

04-07.172503/12

04-07.2357-4/10, od
20.4.2010.

Директор,
Наташа Грубиша, с.р.

08.07.2013.
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ɉɨɲɬɨɜɚɧɢ,
Ɉɛɚɜʁɟɲɬɚɜɚɦɨ ȼɚɫ ɞɚ ʁɟ ȳɍ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢɡɞɚɨ DVD - ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ
ɋɊɉɋɄȺ ɍ ɉɊɈɉɂɋɂɆȺ 1992 - 2012. ɝɨɞɢɧɟ.
ɋɜɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢ ɭ ɫɥɭɠɛɟɧɢɦ
ɝɥɚɫɧɢɰɢɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ
ɧɨɫɢɨ ɧɚɡɢɜ „ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭ
Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ“, ɞɚɤɥɟ ɨɞ ɛɪɨʁɚ 1 ɢɡ 1992.
ɝɨɞɢɧɟ ɩɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɚɞɪɠɚɧɢ ɫɭ ɧɚ
ɨɜɨɦ DVD. Ɋɢʁɟɱ ʁɟ ɨ ɯɢʂɚɞɚɦɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɦɧɨɝɢɯ
ɚɤɚɬɚ (ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ, ɡɚɤɨɧɚ, ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ, ɨɞɥɭɤɚ,
ɪʁɟɲɟʃɚ, ɩɥɚɧɨɜɚ, ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ) ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚɥɚ ɫɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɬɨ ʁɟ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɞɚ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦʁɟɫɬɭ ɩɭɬɟɦ ɛɪɡɟ ɩɪɟɬɪɚɝɟ ɩɪɚɬɢɬɟ
ɩɪɨɩɢɫɟ ɢɡ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɩɚ ʁɟ DVD - ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ
ɋɊɉɋɄȺ ɍ ɉɊɈɉɂɋɂɆȺ 1992 – 2012. ɤɨɪɢɫɬɚɧ
ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ ɭ ȼɚɲɟɦ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɪɚɞɭ.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ: 051/456-351
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ



ɇɚɪɭɱɢɥɚɰ:
(ɧɚɡɢɜ, ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧ)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Ⱦɨɛɚɜʂɚɱ:
ȳɍ ɋɅɍɀȻȿɇɂ ȽɅȺɋɇɂɄ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊɉɋɄȿ
ȼɟʂɤɚ Ɇɥɚɻɟɧɨɜɢʄɚ ɛɛ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
Ɇɚɬɢɱɧɢ ɛɪɨʁ 1854798
ȳɂȻ 440092970005
ɂȻ (ɍɂɈ) 400929270005
ɠɢɪɨ-ɪɚɱɭɧɢ:
555-007-00001332-44
562-099-00004292-34
567-162-10000010-81
551-001-00029639-61

Ɇɚɬɢɱɧɢ ɛɪɨʁ______________________
ɉȾȼ ɨɛɜɟɡɧɢɤ
Ⱦɚ
ɇɟ
ɂȻ (ɍɂɈ)______________________________
ɀɢɪɨ-ɪɚɱɭɧ____________________________
ɉɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɢ ɛɪɨʁ_____________________

ɇȺɊɍȹȻȿɇɂɐȺ ɛɪɨʁ _________
Ɉɜɢɦ ɧɟɨɩɨɡɢɜɨ ɧɚɪɭɱɭʁɟɦ ɭɤɭɩɧɨ:
DVD “ɋɥɭɠɛɟɧɨɝ ɝɥɚɫɧɢɤɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ” ɨɞ 1992-2012. ɝɨɞɢɧe
ɤɨɦɚɞɚ ɩɨ ɰɢʁɟɧɢ ɨɞ 270 ɄɆ
ɍ ɰɢʁɟɧɟ ʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɉȾȼ.
ɍ ɰɢʁɟɧɟ ɧɢɫɭ ɭɪɚɱɭɧɚɬɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨɲɬɚɪɢɧɟ.
ɇɚɪɭʇɛɟɧɢɰɭ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɞɨɛɚɜʂɚɱɚ.
ɍ ɩɪɢɥɨɝɭ ɧɚɪɭʇɛɟɧɢɰɟ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɤɨɩɢʁɭ ɂȻ (ɍɂɈ) ɡɚ ɤɭɩɰɟ ɤɨʁɢ ɪɚɧɢʁɟ ɧɢɫɭ ɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɂȻ (ɍɂɈ), ɚ ɡɚ ɨɧɟ ɤɭɩɰɟ ɤɨʁɢ
ɧɢɫɭ ɉȾȼ ɨɛɜɟɡɧɢɰɢ ɭ ɪɭɛɪɢɰɢ – ɉȾȼ ɨɛɜɟɡɧɢɤ – ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɡɚɨɤɪɭɠɢɬɢ ɇȿ.

ɍ ______________ 20___ ɝɨɞɢɧɟ

ɉɨɬɩɢɫ
Ɇ.ɉ.

_________________________
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