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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са Одлуком о утврђивању измјене Плана
докапитализације фондова којима управља Инвестиционоразвојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1012-2-1527/13, од 11. јула 2013. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број 63/13), Влада Републике Српске,
на 22. сједници, одржаној 31.07.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА

I
Овом одлуком одобрава се исплата средстава Фонду за
развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука у
износу од 10.000.000,00 КМ за реализацију Привредно-развојног програма, а у складу са Одлуком о измјени Плана
докапитализације фондова којима управља Инвестиционоразвојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1012-2-1527/13, од 11. јула 2013. године.
II
У складу са тачком I ове одлуке, одобравају се средства у
износу од 10.000.000,00 КМ, која ће бити евидентирана као
повећање основног капитала у пословним књигама Фонда
за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука.
III
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се на терет
средстава са посебних рачуна од приватизације државног
капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв. еscrow рачун), а дозначиће се на трансакциони рачун Фонда за развој
и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука.
IV
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1743/13
31. јула 2013. године
Бања Лука

Год. XXII

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број

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

118/08), Влада Републике Српске, на 23. сједници, одржаној 21.08.2013. године, д o н о с и

ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА

I
Овом одлуком одобрава се исплата средстава у износу
од 10.000,00 КМ на име депозита за учешће на рочишту за
продају непокретности путем усменог јавног надметања,
које ће се одржати 29.08.2013. године, а које је објављено
22.07.2013. године, ради куповине непокретне имовине у
извршном поступку који се спроводи над имовином привредног друштва “Енергоинвест” Расклопна опрема а.д.
Источно Сарајево.
II
Уплата средстава у износу од 10.000,00 КМ извршиће се
на депозит Основног суда Соколац, број 562-001-0000006460, са позивом на број предмета 89 1 lp 026396 13 lp.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1748/13
21. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1272
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на 23.
сједници, одржаној 21.08.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

I
Даје се сагласност на План утрошака средстава Министарству науке и технологије (организациони код 1242),
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за период 1.01 - 30.09.2013. године, у укупном износу од
860.800,00 КМ, и то са позиција:
415200 - текући грант за активности у
области технологије................................ 115.800,00 КМ,
415200 - текући грант за активности
научних институција ..............................745.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Министарство науке и технологије.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1752/13
21. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1273
На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени глaсник Републике Српске”,
број 118/08), члана 12. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 101. ст. 2.
и 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11), Влада
Републике Српске, на 23. сједници, одржаној 21.08.2013.
године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – БИЈЕЉИНА

1. Именују се чланови Управног одбора Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске –
Бијељина, у саставу:
1) Ратко Трифуновић,
2) Борислав Ракић,
3) Миленко Пантић,
4) Милица Бугариновић,
5) Милорад Солаковић,
6) Здравко Плазачић,
7) Ранка Мишић,
8) Борко Ђурић и
9) Деливоје Тошић.
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: 04/1-012-2-1742/13
21. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 87. став 4. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12) и члана 53. став 1.
тачка в) Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада
Републике Српске, на 22. сједници, одржаној 31.07.2013.
године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

1. Доц. др Здравко Марјановић разрјешава се дужности
замјеника директора Завода за образовање одраслих, са
9.08.2013. године, ради преласка на другу јавну функцију.
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28.08.2013.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1734/13
31. јула 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1274
На основу члана 51. 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 А
СЛУЖБЕ У ВАТРОГАСНИМ ЈЕДИНИЦАМА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилима прописују се формација ватрогасних
јединица, радне обавезе ватрогасаца и других радника са
одређеном функцијом, командовање, поступци и радње у
току вјежбе у ватрогасним јединицама, ватрогасни објекти
и дежурства, евиденције, извјештај о ватрогасној интервенцији, анализа ватрогасне интервенције, јавне ватрогасне
вјежбе, те свечаности, такмичења и почасти у ватрогасним
јединицама.
Члан 2.
Ова правила примјењују се на раднике у свим ватрогасним јединицама (у даљем тексту: ватрогасци), без обзира на облик организовања ватрогасне јединице (професионална или добровољна), када су на дужности у смjенама
или обављају друге активности које организује ватрогасна
јединица.
Члан 3.
Ова правила односе се и на обавезе учествовања ватрогасне јединице у елементарним непогодама (поплаве, рашчишћавање рушевина), пружању техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама (уклањање или деконтаминација опасних материја и слично и у обављању других
послова у еколошким и другим несрећама, под условом да
су за то обезбијеђене справе, средства и опрема и ако су
наведене обавезе утврђене законом или другим актом оснивача.
Члан 4.
За вријеме вршења дужности ватрогасци се старају да
ватрогасна јединица у сваком тренутку буде способна за гашење пожара и спасавање људи и имовине, као и за друге
обавезе ватрогасне јединице.
II - ФОРМАЦИЈА ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА
Члан 5.
Ватрогасна јединица, у складу са чланом 49. став 1. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике
Српске”, број 71/12); (у даљем тексту: Закон) има најмање
12 стручно оспособљених, здравствено и психофизички
способних ватрогасаца, а организује се у сљедеће формацијске облике:
а) ватрогасно одјељење - најмање девет ватрогасаца,
б) ватрогасни вод (два до четири одјељења) - најмање
21 ватрогасац,
в) ватрогасна чета (два до четири вода) - најмање 42
ватрогасца,
г) ватрогасна бригада (двије и више чета) - најмање 84
ватрогасца.
Члан 6.
На основу плана заштите од пожара општине или града,
одлуком о организовању ватрогасне јединице, у складу са
чланом 14. став 1. Закона, утврђују се:

28.08.2013.
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а) формацијски облик ватрогасне јединице,
б) подручје дјеловања и
в) начин унутрашње организације и обезбјеђења материјалних средстава за рад ватрогасне јединице.
Члан 7.
(1) Прије пријема у ватрогасну јединицу сви ватрогасци
упознају се са овим правилима, о чему дају писану изјаву.
(2) Чланови добровољне ватрогасне јединице, у складу са чланом 62. став 3. т. б), в) и г) ових правила, испред
строја ватрогасне јединице, дају и усмену свечану изјаву.
III - РАДНЕ ОБАВЕЗЕ ВАТРОГАСАЦА И ДРУГИХ
РАДНИКА СА ОДРЕЂЕНОМ ФУНКЦИЈОМ
Члан 8.
Ватрогасац, командир одјељења, командир вода, командир чете, замјеник командира чете, командант бригаде и
замјеник команданта бригаде, руководилац акције гашења
пожара и руководилац техничке службе своје радне обавезе
остварују, односно извршавају у складу са Законом, овим
правилима, као и другим актима о оснивању и организовању ватрогасне јединице.
Члан 9.
У оквиру својих радних обавеза ватрогасци су дужни да:
a) задатке извршавају савјесно, пожртвовано, тачно и
благовремено,
б) задатке извршавају према начелима ватрогасне тактике, како би, за најкраће вријеме и са најмањим могућим
оштећењима објекта и имовине, постигли безбједан рад и
успјех,
в) у извршавању задатака употребљавају лична и заједничка заштитна средства,
г) спроводе наредбе и команде које се односе на извршавање послова и задатака у ватрогасној јединици, као и у
акцији гашења и спасавања,
д) се стручно и психофизички оспособљавају према
утврђеном плану и програму, како би на периодичним провјерама знања и оспособљености постигли предвиђене резултате,
ђ) брижљиво чувају и одржавају справе, средства и
опрему,
е) користе средства везе искључиво према упутству за
њихово коришћење,
ж) се на позив на интервенцију одмах јављају у ватрогасну јединицу,
з) без одобрења руководиоца акције гашења и спасавања не напуштају мјесто интервенције, ако у интервенцији учествују,
и) за вријеме дежурства у смјени, за извршење акције
гашења и спасавања и других послова и задатака, буду психофизички способни и
ј) чувају углед ватрогасне јединице, као и свој лични
углед.
Члан 10.
(1) Руководилац акције гашења пожара (у даљем тексту:
руководилац акције) је радник са одређеном функцијом, а
који је у смјенама на дужности.
(2) Руководилац из става 1. овог члана, поред овлашћења из члана 66. Закона, у оквиру својих радних обавеза
дужан је да:
a) се стара да се смјена на дужности може организовано
и технички ефикасно, ангажовати у акцији гашења и спасавања, а према раније утврђеним тактичко-оперативним
задацима у ватрогасној јединици,
б) у потпуности буде упознат са тактичко-оперативним
задацима ватрогасне јединице,
в) квалитетно организује рад на стручном оспособљавању и усавршавању ватрогасаца, а према плану и програму утврђеном у складу са чланом 46. став 1. Закона,
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г) непосредно утврђује и контролише исправност средстава, справа и опреме,
д) спроводи организовање и командовање акцијом гашења и спасавања према начелима ватрогасне тактике,
ђ) непосредно организује и контролише извршење других послова и задатака ватрогасаца, као и других радника
са нижом функцијом на дужности и
е) извјештава старјешину ватрогасне јединице о извршеним пословима и задацима, а посебно о случајевима
кршења ових правила, као и других аката о организовању
ватрогасне јединице.
Члан 11.
(1) Старјешина ватрогасне јединице (у даљем тексту:
старјешина јединице) је радник са одређеном функцијом, у
зависности од формације ватрогасне јединице.
(2) Старјешина из става 1. овог члана, у оквиру својих
радних обавеза, дужан је да:
а) спроводи одредбе Закона и плана заштите од пожара,
а које се односе на ватрогасну јединицу,
б) се стручно усавршава и предлаже одређене мјере
оснивачу, у циљу постизања што боље оспособљености
ватрогасне јединице,
в) се стара о реализацији плана и програма стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца, као и да
повремено остварује непосредан увид у исте,
г) у потпуности буде упознат са тактичко-оперативним
задацима ватрогасне јединице и да, по потреби, непосредно
преузима руковођење у акцијама гашења и спасавања,
д) по сазнању о повреди ових правила против одговорних радника и ватрогасаца покрене дисциплински поступак,
ђ) сарађује са инспектором за експлозивне материје и
послове заштите од пожара, као и са Ватрогасним савезом
Републике Српске, а у погледу рјешавања питања битних за
унапређење рада ватрогасне јединице.
(3) Замјеник старјешине јединице обавља послове и
задатке које му одреди старјешина јединице, а у његовом
одсуству обавља послове старјешине.
IV - КОМАНДОВАЊЕ
Члан 12.
(1) Командовање у ватрогасним јединицама заснива
се на принципу субординације, у складу са функцијама
утврђеним посебним правилником.
(2) Ватрогасци извршавају наредбе и команде надређеног старјешине.
Члан 13.
(1) Наредбе се издају за обављање редовних послова и
задатака у вријеме обављања дужности и могу бити усмене
и писане.
(2) Команде се издају од почетка извођења вјежбе, дојаве пожара или другог догађаја кад интервенише ватрогасна
јединица, до завршетка вјежбе, акције гашења и спасавања
или завршетка интервенције.
(3) Команде су благовремене, кратке и разумљиве и извршавају се без приговора.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, команде се не извршавају ако извршење команде представља кривично дјело
и када је у супротности са законом или другим прописима.
Члан 14.
(1) Ако при извршавању команде наступе околности
које налажу измјену команде, ватрогасац, без одлагања,
обавештава руководиоца који је команду издао.
(2) Ако ватрогасац због настале ситуације не може обавијестити руководиоца из става 1. овог члана, тада на своју
одговорност извршава задатак, у складу са својим знањем
и увјерењем.
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Члан 15.
(1) Ако инспектор за експлозивне материје и послове
заштите од пожара службено долази у току обуке или вјежбе у ватрогасну јединицу, односно у учионицу или кабинет, учесници устају, а наставник, односно руководилацинструктор рапортира и упознаје инспектора са бројним
стањем учесника и радом на обуци.
(2) Ако инспектор за експлозивне материје и послове
заштите од пожара службено долази док су учесници на
полигону, учесници настављају са вјежбом, а руководилацинструктор подноси рапорт, упознаје инспектора са бројем
учесника и радом јединице, а ако је у току одмор, учесници устају, а руководилац-инструктор подноси рапорт и
упознаје инспектора са радом јединице.
Члан 16.
(1) Ватрогасци могу, писмено или усмено, обавијестити
старјешину јединице о уоченим пропустима у раду других
ватрогасаца, без обзира на функцију, као и о својим приједлозима за унапређење рада у ватрогасној јединици.
(2) Старјешина јединице сагледава мишљење ватрогасца и о томе га обавјештава усмено или даје одговор у писаној форми на његово писмени захтјев.
V - ПОСТУПЦИ И РАДЊЕ У ТОКУ ВЈЕЖБЕ У
ВАТРОГАСНИМ ЈЕДИНИЦАМА
1. Постројавање и заузимање става
Члан 17.
(1) Ватрогасци у ватрогасним јединицама изводе поступке и радње у оквиру задатих активности и прописаних
дужности.
(2) Ватрогасне јединице величине одјељења и вода приликом извођења вјежби поступке и радње изводе у прописаним стројевима, а чете и веће јединице у порецима.
(3) Строј, односно поредак је распоред у којем су ватрогасци, возила и друга техничка средства у ватрогасним јединицама постројени у редослиједу “по челу и дубини” на
одређеним одстојањима и размацима.
(4) Старјешина јединице, издајући команду, одређује у
који ће се зборни строј, односно поредак постројити ватрогасна јединица.
(5) Врсту чине ватрогасци који стоје у строју, односно у
реду - један до другог.
(6) Одстојање између ватрогасаца је удаљеност која се
мјери од лакта једног до лакта другог ватрогасца.
(7) Ред, односно колону чине ватрогасци који стоје у
строју, гледајући један другом у потиљак.
(8) Ако за ватрогасцем из једне врсте не стоји други
ватрогасац, такав се ред назива непотпуним, а задњи ред
треба увијек да буде попуњен.
(9) Размак је удаљеност између ватрогасаца мјерена од
стопала једног до врха прстију наредног ватрогасца.
Члан 18.
(1) Старјешина јединице прије постројавања одређује
мјесто, врсту постројавања, одјећу и опрему, а након постројавања провјерава бројно стање, вањски изглед ватрогасаца, уједначеност и прилагођеност личне опреме.
(2) Ватрогасци се постројавају у:
а) врсту,
б) двије врсте,
в) колону,
г) двије колоне и
д) четири колоне.
(3) Врста, односно једноврсни строј је постројавање
у којем ватрогасци стоје један поред другог на одстојању
0,10 m, а у врсту се постројавају одјељење и веће јединице.
(4) Двије врсте, односно двоврсни строј је строј у којем
су ватрогасци распоређени у двије врсте, тако да се ватро-
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гасци прве врсте гледају у потиљак ватрогасцима друге врсте, на одстојању 0,10 m и размаку између двије врсте од
1,10 m.
(5) Колону чине постројени ватрогасци, један за другим
гледајући у потиљак на одстојању од 1,10 m.
(6) Двије колоне чине ватрогасци постројени један за
другим гледајући у потиљак, на одстојању од 1,10 m и размаку између двије колоне од 0,10 m.
(7) Четири колоне чине ватрогасци постројени један за
другим гледајући у потиљак, на одстојању од 1,10 m и размаку између двије колоне од 0,10 m.
Члан 19.
(1) Постројавање ватрогасног одјељења за извођење вјежбе обавља се на команду старјешине јединице “Одјељење,
у двије врсте збор!”.
(2) На дату команду ватрогасно одјељење постројава
се у двоврсни строј, на удаљености од пет корака испред
старјешине јединице.
(3) У циљу поравнања ватрогасаца у врсти издаје се команда “Надесно равнај се!” или “Налијево равнај се!”.
(4) У циљу поравнања ватрогасаца у колони издаје се
команда “У потиљак!”.
(5) Ватрогасци ослобађајући став “на мјесту вољно” заузима се на команду “На мјесту вољно!”.
(6) Ако се жели отпустити постројена ватрогасна јединица или ватрогасац, издаје се команда “Вољно!”.
(7) Ако се жели отпустити ватрогасна јединица која се
креће, издаје се команда “Вољно!”.
(8) Ако издата команда није правилно изведена, старјешина јединице издаје команду “Остав!”.
(9) На команду “Остав!” ватрогасци заузимају став у
којем су били прије издавања команде, а сваки пут када се
изда команда “Остав!”, старјешина јединице, прије давања
те команде, треба да објасни грешку због које је издао команду “Остав!”.
Члан 20.
(1) Основни ставови који се заузимају након давања одговарајуће команде су:
а) “мирно”,
б) “на мјесту вољно”,
в) “надесно (налијево) равнај се”,
г) “поздрав” и
д) “потиљак”.
(2) Став “мирно” заузима се на команду старјешине јединице за постројавање и на команду “Мирно!”.
(3) У ставу “мирно” ватрогасац појединац или у строју
стоји мирно, кољена су природно испружена, пете се додирују, врхови стопала су размакнути за ширину стопала.
Горњи дио тијела је усправан, прса су природно избачена,
рамена су у истој висини и у природном положају, а тежина
тијела је равномјерно распоређена на оба стопала. Руке су
природно пружене с мало избаченим лактовима, длан додирује бедра, прсти су испружени. Средњи прст је на стварном или замишљеном рубу хлача, глава је природно уздигнута, брада мало привучена према врату, а поглед усмјерен
напријед у висини очију.
(4) Став “на мјесту вољно” заузима се на команду
старјешине јединице: “На мјесту вољно!”, при чему ватрогасац искорачује краћи корак у лијеву страну. Истовремено,
обје руке ставља на леђа, десном руком хвата шаку лијеве руке, шака лијеве руке је затворена, а ако лијевом хвата
шаку десне руке, онда је десна шака затворена. Став тијела
је опуштен, а тежина тијела равномјерно распоређена на
оба стопала.
(5) Став “надесно (налијево) равнај се” користи се код
поравнања ватрогасаца у врсти, а заузима се на команду
старјешине јединице: “Надесно (налијево) равнај се!”. На
ову команду сви у врсти, осим првог на крилу, који гледа
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равно, окрећу главу у десно (у лијево) и поравнавају се према првом, а по извршеном поравнању старјешина јединице
увијек издаје команду “Мирно!”.
(6) За поравнање врсте по дубини старјешина јединице
издаје команду “У потиљак!”. На ову команду сваки ватрогасац у другој врсти поравна се у потиљак с ватрогасцем у
првој врсти на одстојању од 0,10 m, а ово равнање користи
се и за поравнање у колони, гдје се ватрогасци поравнају
један за другим на растојању од 1,10 m.
Члан 21.
(1) Прије издавања команде, старјешина јединице заузима став “мирно”, а након тога издаје команду.
(2) Након издате команде “Мирно!” старјешина јединице
води рачуна да ватрогасци не стоје у том ставу дуже вријеме.
(3) Старјешина јединице издаје команду увијек испред
строја или са стране ако се ватрогасци крећу, али никада
иза њихових леђа.
(4) Приликом постројавања старјешина јединице поставља се тако да се формација може постројити испред
њега, лијево, десно и у дубину, како би старјешина јединице по завршеном постројавању остао на средини постројене формације.
Члан 22.
(1) Старјешина јединице води строј у кретању тако да је
строј увијек са његове десне стране.
(2) Положај старјешине јединице у односу на строј у
кретању је на крају прве трећине постројених ватрогасаца.
2. Окрети
Члан 23.
(1) Ватрогасац појединац или у строју окрете изводи
брзо и одрјешито, а након изведеног окрета поново заузима
став “мирно”.
(2) Окрети могу бити: “надесно”, “налијево” и “налијево круг”, а изводе се на мјесту или у кретању.
(3) Окрет “надесно” и “налијево” представља полукруг
(90°), а окрет “налијево круг” представља круг (180°).
(4) Окрети на мјесту изводе се на сљедеће команде:
а) “Надесно!”,
б) “Налијево!” и
в) “Налијево круг!”.
Члан 24.
(1) Окрет “надесно” изводи се у два дијела:
а) ватрогасац се окреће на пети десне и прстима лијеве
ноге, задржавајући правилан положај тијела и руку, а при
окрету ноге се не савијају у кољенима и тежина тијела преноси се на десну ногу и
б) лијева нога се хитро примакне до десне.
(2) Окрет “налијево” изводи се у два дијела:
а) ватрогасац се окреће на пети лијеве и прстима десне
ноге, задржавајући правилан положај тијела и руку, а при
окрету ноге се не савијају у кољенима и тежина тијела преноси се на лијеву ногу и
б) десна нога се хитро примакне до лијеве.
(3) Окрет “налијево круг” изводи се истим поступком
као и окрет “налијево”.
Члан 25.
(1) На команду старјешине јединице “Вољно!” ватрогасац, ако је био у ставу “мирно”, прво руком поздрави
старјешину, а када старјешина јединице узврати поздрав,
ватрогасац спушта руку, окреће се окретом “налијево круг”
и одлази.
(2) Ако је ватрогасац био у ставу “на мјесту вољно”,
прво заузме став “мирно”, а онда поступи на начин прописан ставом 1. овог члана.
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(3) На команду “Вољно!” одјељење, односно друга
формација која је била у ставу “мирно” не мијења став, већ
чека поздрав старјешине јединице, који то чини руком, а
кад старјешина јединице спусти руку, ватрогасци одјељења
окрећу се окретом “налијево круг” и одлазе.
(4) Ако је одјељење било у ставу “на мјесту вољно”, сви
ватрогасци најприје заузму став “мирно”, а онда поступе на
начин прописан ставом 1. овог члана.
Члан 26.
(1) Окрете у кретању ватрогасци изводе на сљедеће команде:
а) “Надесно!”,
б) “Налијево!” и
в) “Налијево круг!”.
(2) Окрет “надесно” у кретању изводи се у два дијела:
а) ватрогасац који се креће на извршни дио команде
који се изговара под десном ногом искорачи још један полукорак лијевом ногом и
б) окрене се на прстима обију ногу надесно те десном
ногом продужи кретање у смјеру команде.
(3) Окрет “налијево” у кретању изводи се у два дијела:
а) ватрогасац који се креће на извршни дио команде
који се изговара под лијевом ногом искорачи још један полукорак десном ногом и
б) окрене се на прстима обију ногу налијево те лијевом
ногом продужи кретање у смјеру команде.
(4) Окрет “налијево круг” у кретању изводи се у три
дијела:
а) ватрогасац који се креће, на извршни дио команде,
који се изговара под лијевом ногом, искорачи још један полукорак десном ногом с ослонцем на предњи дио стопала,
б) окрене се на прстима обију ногу налијево, а послије
окрета тежину пребаци на лијеву ногу и
в) искорачи десном ногом и продужи кретање, а при окрету руке су прислоњене уз тијело.
Члан 27.
Кретање трчећим кораком ватрогасац изводи по истој
команди и на исти начин као и при кретању кораком, а
послије окрета одлази трчећим кораком.
3. Поздрављање
Члан 28.
(1) Ватрогасци кад носе униформу, треба да се међусобно поздрављају.
(2) Ватрогасац са нижом функцијом или чином поздравља ватрогасца са вишом функцијом или чином, а он поздрав узвраћа.
(3) Ватрогасци са истом функцијом или чином поздрављају се истовремено.
Члан 29.
(1) Ватрогасци се поздрављају руком кад се не налазе у
строју или окретом главе кад су постројени.
(2) Ватрогасац изван строја поздравља десном руком,
и то тако да заузме став мирно, подигне десну руку поред
тијела и кажипрст стави у висину сљепоочнице, при чему
су остали прсти испружени и састављени, а длан је окренут
према лицу, лакат је природно савијен у висини десне стране прса, лијева рука је природно испружена с мало избоченим лактом, длан додирује бедра, а прсти су испружени, те
је средњи прст на стварном или замишљеном рубу хлача.
(3) Овакав начин поздрава користи се с капом или с кацигом на глави, односно без њих.
Члан 30.
(1) Ако се поздравља одјељење, оно се увијек постројава у двоврсни строј.
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(2) Ватрогасци постројени у одјељење или другу формацију поздрављају ставом “мирно” и окретом главе.
(3) На команду “Поздрав!” сви постројени ватрогасци
заузимају став “мирно”, а само погледом прате тренутно
догађање (подношење рапорта, подизање заставе и сл.).
(4) На команду “Поздрав налијево!”‘, односно “Поздрав
надесно!” сви постројени ватрогасци заузимају став “мирно”, окрећу главе налијево, односно надесно и погледом
прате тренутно догађање (долазак вишег старјешине, свечаног госта и сл.).
(5) Команда се издаје када виши старјешина дође отприлике на 15 до 20 корака од одјељења.
(6) Постројени ватрогасци погледом и лаганим окретањем главе прате долазак вишег старјешине.
(7) Након издате команде за поздрав старјешина јединице обавезно издаје команду “Мирно!”, а након тога може
дати команду “На мјесту вољно!”, “Вољно!” или неку другу команду.
Члан 31.
(1) Старјешина јединице који води одјељење, односно
другу формацију врши поздрављање у кретању.
(2) Став старјешине јединице који поздравља исти је
као и код поздрава на мјесту, изузев што се креће и што
погледом прати вишег старјешину, госте, заставу или
ватрогасце одјељења које поздравља.
(3) Старјешина јединице који поздравља диже руку на
поздрав када се приближи на десет корака ономе кога поздравља и истовремено прелази у стројеви корак.
Члан 32.
(1) Старјешина јединице који води одјељење, односно
другу формацију када се приближи на десет корака ономе
кога ће поздравити, издаје команду “Поздрав надесно!” или
“Поздрав налијево!”, у зависности на којој је страни онај
кога поздравља.
(2) На команду из става 1. овог члана одјељење или друга формација прелази из обичног у стројеви корак и истовремено окреће главе и погледом прати оног/оне којег/које
поздравља, осим челног, који и даље гледа равно испред
себе одржавајући правац кретања.
(3) Старјешина јединице који води одјељење или другу
формацију креће се такође стројевим кораком и поздравља
као појединац.
(4) Када зачеље прође поред оног/оних које су поздрављали, старјешина јединице спушта руку и издаје команду
“Мирно!”.
(5) На ову команду ватрогасци окрећу главу равно и
продужавају кретање обичним кораком.
(6) Ако старјешина јединице жели отпустити ватрогасце у мировању, он издаје команду “Вољно!”. Ако старјешина јединице жели отпустити ватрогасце док се још
крећу, издаје команду “Вољно!”.
(7) На ову команду одјељење, односно друга формација
стаје, ватрогасци заузму став “мирно” и кад их старјешина
јединице поздрави, окрећу се окретом “налијево круг”, те
слободно одлазе.
4. Поступци постројавања при интонирању химне и
почасни поздрав
Члан 33.
(1) За вријеме интонирања химне ватрогасци постројени у одјељење или другу формацију стоје у ставу “мирно”,
односно у ставу “поздрав”.
(2) Старјешина јединице, ако је издвојен, испред или
са стране, поздравља руком с погледом усмјереним према
мјесту догађања.
(3) По интонирању химне старјешина јединице може
издати команду “Мирно!” и “На мјесту вољно!”, а ако
старјешина јединице то не учини, ватрогасци сами заузимају тај став.

74

28.08.2013.

Члан 34.
Ако се ватрогасац за вријеме интонирања химне затекне
ван строја, заузима став за поздрављање у мјесту, тијелом
окренут према мјесту догађања.
Члан 35.
(1) При уласку у затворену просторију гдје су истакнути републички и ватрогасни симболи (застава, грб, односно
амблем) ватрогасци скидају капу, а могу је вратити на главу
тек по изласку из просторије.
(2) У затвореном простору на почетку интонирања химне ватрогасци се постављају у ставу “мирно”, односно у
ставу “поздрав”.
(3) По завршетку интонирања химне ватрогасци се
враћају у претходне позиције.
Члан 36.
(1) Ватрогасци у свечаним приликама, као и приликом
исказивања почасти умрлом ватрогасцу, поздрављају почасним поздравом.
(2) За почасни поздрав команда је “Почасни поздрав!”,
а ватрогасци заузимају став и врше радње као и код поздрављања.
Члан 37.
(1) Ватрогасац прилази старјешини јединице обичним
кораком, осим када предаје рапорт испред јединице.
(2) На размаку од пет до шест корака од старјешине
јединице ватрогасац заузима чвршће држање, гледајући га
равно у очи.
(3) Пришавши на два до три корака, ватрогасац се зауставља, заузима став “мирно”, поздравља руком и обраћа се
старјешини јединице на сљедећи начин:
а) ако је непосредно позван, ватрогасац се обраћа ријечима: “Изволите, господине старјешина!”, а ако га старјешина не познаје, ватрогасац се представља, наводећи
звање, име и презиме,
б) ако је посредно позван, ватрогасац се обраћа ријечима: “Господине старјешина, звали сте ме!”, а ако га старјешина јединице не познаје, ватрогасац се представља,
в) ако прилази старјешини јединице, а старјешина га
није позвао: “Господине старјешина, молим...” и кратко
образлаже свој захтјев,
г) ако га старјешина јединице не познаје, представља
се, послије обраћања старјешини заузима став “на мјесту
одмор” и даљи разговор наставља у том ставу или ставу
који одреди старјешина јединице.
(4) Када је разговор завршен, старјешина јединице издаје
команду “Вољно!”, а на издату команду ватрогасац поздравља и поступа на начин предвиђен за команду “Вољно!”.
5. Кретање
Члан 38.
(1) Ватрогасац, односно ватрогасна јединица могу се
кретати кораком, трчећим кораком и трком.
(2) Кретање увијек почиње лијевом ногом.
(3) За кретање кораком брзина је од 114 до 116 корака у
минути, за кретање трчећим кораком брзина износи 160 до
170 корака у минути, а за кретање трком није одређен број
корака, већ се удаљеност савладава у најкраћем времену.
(4) Дужина корака при кретању кораком је око 75 cm,
док дужина корака при кретању трком није одређена.
(5) При кретању руке су слободно опуштене и у лактовима се гибају у ритму кретања, највише до висине опасача
(90°).
Члан 39.
(1) Корак може бити стројеви, обични и слободни.
(2) Стројеви корак користи се кад ватрогасна јединица
исказује почаст у кретању, кад старјешина јединице предаје
рапорт испред јединице и у поступцима током вјежби.

28.08.2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

(3) Обичан корак користи се у свим осталим приликама
и код кретања обичним кораком сви ватрогасци крећу се
истовремено, у корак под исту ногу.
(4) Слободан корак користи се у кретању ватрогасне
јединице преко моста, подводног, залеђеног или стрмог терена и у сличним неуобичајеним условима, а код кретања
слободним кораком ватрогасци се не крећу у корак под исту
ногу.
Члан 40.
(1) Кретање ватрогасца или ватрогасне јединице, ако се
у издатој команди не прецизира врста корака, јесте кретање
стројевим кораком.
(2) На дату команду старјешине: “Ватрогасац, напријед!” и “Одјељење, напријед!” ватрогасац лијевом ногом искорачи напријед тако да је нога савијена у кољену, а
стопало прстима благо окренуто према тлу и подигнуто 15
cm, затим се нога у кољену мало испружи и чврсто врати
на тло и у том тренутку нога се потпуно исправи (затегне) у кољену, а тежина тијела пренесе се на њу, десна нога
је испружена, па кад ватрогасац тежину тијела пренесе на
лијеву ногу, десном ногом наставља кретање на исти начин
као и лијевом ногом.
(3) Кретање одјељења обичним кораком почиње на
издату команду старјешине: “Одјељење, обичним кораком
напријед!”.
(4) Кретање вода слободним кораком издаје се командом “Вод, слободним кораком напријед!”.
(5) У случају престројавања и потребе пристизања челних ватрогасаца, ватрогасци се могу кретати и краћим кораком до 20 cm, а да би челни ватрогасци из кретања кораком нормалне дужине прешли у кретање краћим кораком,
даје се команда: “Краћим кораком!”.
(6) Да би се из кретања краћим кораком прешло у корак
нормалне дужине, издаје се команда “Пуним кораком!”.
(7) Из кретања стројевим кораком у кретање обичним,
као и из кретања обичним кораком у слободни и обрнуто,
прелази се на команду:
а) “Обичним кораком!”,
б) “Слободним кораком!” и
в) “Стројевим кораком!”.
(8) На извршни дио команде под лијевом ногом десном
се искорачи још један корак и лијевом пређе у корак издат
командом.
Члан 41.
(1) Кретање ватрогасаца и ватрогасне јединице трчећим
кораком с мјеста започиње на команду старјешине јединице: “Трчећим кораком напријед!”.
(2) При кретању трчећим кораком руке су савијене у
лактовима, за приближно 90° и гибају се поред тијела у
ритму трчања.
(3) Ватрогасна јединица трчи “у корак”.
(4) Прелаз из кретања кораком у трчећи корак изводи
се након команде “Трчећим кораком!”, а на извршни дио
команде, који је под лијеву ногу, искорачи се десном још
један корак и лијевом продужи кретање трчећим кораком.
(5) Прелаз из кретања трчећим кораком у корак изводи
се на команду “Кораком!”, а на извршни дио команде, који
је под лијеву ногу, искорачи се десном још један корак и
лијевом продужи кретање кораком.
Члан 42.
(1) Кретање ватрогасаца и ватрогасне јединице трком с
мјеста почиње на команду “Трком напријед!”,
(2) Ради прелаза из кретања кораком или трчећим кораком у трк издаје се команда “Трком!”,
(3) Ради прелаза из трка у кретање трчећим кораком
издаје се команда “Трчећим кораком!” и на ту команду
претрчи се три до четири корака и пређе се у кретање трчећим кораком.
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Члан 43.
(1) При кретању кораком, ради заустављања одјељења,
вода или друге формације, издаје се команда “Одјељење,
стој!” или “Вод, стој!”, при чему се под лијеву ногу командује дио команде “Одјељење, …”, а под десну “… стој!”.
(2) На команду из става 1. овог члана искорачи се још
један корак лијевом ногом, примакне се десна нога к лијевој нози и заузме став “мирно”.
(3) При кретању трчећим кораком искорачи се још два
корака, примакне се нога к нози у такту корака и заузме
став “мирно”.
(4) При кретању трком искорачи се још три, четири корака, примакне се нога к нози и заузме став “мирно”.
Члан 44.
Одјељење или друга формација води се с мјеста и у кретању, а ватрогасци су постројени у једну или више колона.
Члан 45.
(1) Ради вођења с мјеста, старјешина одјељења или друге формације издаје команду “Одјељење, десним (лијевим)
крилом, обичним кораком напријед!”.
(2) Крилни ватрогасац означене стране крене пуним кораком и води, а крилни супротног крила, око којег се води,
креће се врло кратким кораком.
(3) Остали ватрогасци у врсти крећу се поравнавајући
се с крилом које води.
(4) Када је вођење изведено колико је било потребно,
старјешина издаје команду “Равно!” и на ту команду сви
ватрогасци продужавају кретање пуним кораком.
Члан 46.
Ради вођења у кретању старјешина одјељења или друге
формације издаје команду “Десним (лијевим) крилом!”, а
даље радње вођења ватрогасаца исте су као и код вођења
с мјеста.
VI - ВАТРОГАСНИ ОБЈЕКТИ И ДЕЖУРСТВА
Члан 47.
(1) Ватрогасне јединице за своје активности и чување
ватрогасне опреме користе ватрогасни дом или спремиште
(у даљем тексту: ватрогасни објекти).
(2) Коришћење ватрогасних објеката регулише се кућним редом.
Члан 48.
(1) Потребно је да све просторије у ватрогасним објектима просторно, квалитетом и хигијенски одговарају потребама ватрогасне јединице, а у свим просторијама одржавају се ред и чистоћа.
(2) За одржавање и чување ватрогасног објекта одговорни су сви ватрогасци.
Члан 49.
(1) Ватрогасни објекти у којима не постоји стално дежурство закључани су, а кључеве објекта задужују лица
која одреди управни одбор ватрогасног друштва.
(2) У ватрогасној јединици гдје је одређено дежурство
дежурни ватрогасац врши истовремено функцију унутрашње контроле и функцију руковођења како би ватрогасна
јединица била у што већој приправности за интервенцију.
(3) Дежурство обављају оперативни ватрогасци, а њихове обавезе одређује старјешина јединице посебним дневним заповијестима и на основу израђеног и одобреног распореда према коме су ватрогасци распоређени.
Члан 50.
Приликом преузимања дужности дежурни ватрогасац:
а) провјерава задатке којима су одређене његове обавезе,
б) преузима и прегледа евиденције, актуелне информације, књиге и задужења која су у дежурној просторији и
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в) у књигу дежурства евидентира евентуалне неисправности справа и опреме уочене прегледом.
Члан 51.
У току дежурства дежурни ватрогасац води сљедеће
евиденције:
а) књигу позива за интервенције,
б) књигу дежурства, у коју се уписују догађаји и примопредаја дежурства,
в) евиденцију доласка и изласка ватрогасних возила,
ватрогасне и друге опреме.
Члан 52.
У дежурној просторији ватрогасног објекта налазе се:
а) план заштите од пожара, односно извод из плана за
подручје дјеловања,
б) тактичко-оперативни планови гашења и спасавања,
в) списак ватрогасаца са тачним адресама и бројевима
телефона - кућних и на послу,
г) подаци о сусједним ватрогасним јединицама, односно другим ватрогасним јединицама битним за то подручје - регију,
д) карта подручја дјеловања ватрогасне јединице и
ђ) планови заштите од пожара привредних друштава и
других правних лица код којих је повећана опасност од пожара (привредна друштва и друга правна лица разврстана
у прву категорију).
Члан 53.
(1) За вријеме вршења дужности, у складу са чланом 48.
Закона, ватрогасци носе радну униформу, а при гашењу пожара и спасавању људи и имовине, као и за вријеме вјежби,
носе и прописану заштитну опрему.
(2) Униформа је уредна и ватрогасци на дужности уредно су обријани и ошишани.
VII - ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 54.
(1) Ватрогасне јединице, у складу са чланом 47. Закона,
воде сљедеће евиденције:
а) књигу са персоналним подацима ватрогасаца,
б) дневник рада,
в) књигу дневне заповијести,
г) евиденцију о пожарима,
д) прозивник чланова оперативне јединице,
ђ) евиденцију исправности ватрогасних справа и опреме и
е) евиденцију о стручном оспособљавању и усавршавању ватрогасаца.
(2) Евиденције из става 1. овог члана могу се водити у
електронском облику.
(3) Ватрогасне јединице у којима не постоји стално дежурство не морају водити евиденције из става 1. тачка в)
овог члана.
Члан 55.
(1) Контрола исправности и одржавања средстава, справа и опреме врши се у складу са прописима и упутствима
произвођача, а повјерава се стручно оспособљеном лицу.
(2) Евиденције о пословима из става 1. овог члана воде
се о дневним, седмичним, мјесечним и полугодишњим прегледима и садрже датум, налаз, оправке и интервенције, као
и потпис одговарајућег стручно оспособљеног радника, а
саставни дио евиденције су упутства произвођача.
(3) Свака неисправност средстава, справа и опреме отклања се хитно.
Члан 56.
(1) Ватрогасна јединица, у складу са чланом 46. Закона,
врши стручно оспособљавање и усавршавање, као и провјеру стручног знања ватрогасаца.
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(2) Професионални ватрогасци подлијежу годишњој
провјери стручног знања и оспособљености.
(3) О извршеној провјери стручног знања и оспособљености води се евиденција за сваког ватрогасца појединачно, са датом оцјеном (успjешно, добро, незадовољавајуће),
коју овјерава старјешина јединице.
Члан 57.
(1) У ватрогасној јединици води се књига дневне заповијести, коју прописује старјешина јединице, свим постројеним ватрогасцима који су тог дана на дужности, а
чита је руководилац у смјени.
(2) У књизи дневне заповијести наводе се:
а) распоред ватрогасаца на дужности у смјени за тај дан
и за два наредна дана,
б) појединачне обавезе у извршавању плана и програма
стручног оспособљавања,
в) појединачне обавезе у контроли исправности средстава, справа и опреме и
г) други послови и задаци за тај дан.
VIII - ИЗВЈЕШТАЈ О ВАТРОГАСНОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈИ,
АНАЛИЗА ВАТРОГАСНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ЈАВНЕ
ВАТРОГАСНЕ ВЈЕЖБЕ
1. Извјештај о ватрогасној интервенцији
Члан 58.
Руководилац акције гашења пожара, након завршетка
интервенције на гашењу пожара и спасавању или друге
интервенције заштите и спасавања, сачињава извјештај о
интервенцији, који садржи:
а) редни број интервенције у евиденцији,
б) назнаку ватрогасне смјене која је у интервенцији
учествовала,
в) вријеме (датум, сат и минут) примљеног обавјештења
о пожару или другом догађају,
г) начин дојаве (телефоном, лично, аутоматска дојава,
курир и сл.),
д) податке о лицу које је извршило дојаву (име и презиме, адреса, број телефона),
ђ) мјесто интервенције (мјесто, насеље, општина),
е) врсту интервенције,
ж) узрок интервенције (пожар, поплава, саобраћајна
несрећа, техничка интервенција, техничко-технолошка несрећа и сл.),
з) вријеме доласка на интервенцију,
и) вријеме кад је употријебљено средство за гашење,
ј) вријеме локализације пожара,
к) вријеме ликвидације пожара или друге радње, односно завршетка акције по другом догађају,
л) оквирну процјену причињене штете на покретним
стварима, некретнинама и укупну штету,
љ) снагу и средства, справе и опрему која је учествовала у интервенцији, као и број ватрогасних јединица,
м) податке о власнику, односно кориснику објекта или
имовине,
н) податке о уништеним или оштећеним ватрогасним
возилима, опреми, уређајима и другим средствима,
њ) податке о свим учесницима на интервенцији (број
ватрогасаца, грађана, запослених у правним лицима, припадника служби заштите и спасавања и јединица цивилне
заштите, ватрогасаца других ватрогасних јединица, медицинског особља, полиције, оружаних снага и сл.),
о) податке о повријеђеним и погинулим ватрогасцима и
осталим учесницима интервенције,
п) податке о возилима која су учествовала у интервенцији, вријеме њиховог одласка и доласка, пређени километри и сати рада ватрогасног возила,
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р) опис затеченог стања по доласку на интервенцију и
с) опис рада у току интервенције (поступци руководиоца акције, ватрогасаца и других учесника у интервенцији) и
т) остале напомене.
2. Анализа ватрогасне интервенције
Члан 59.
(1) Ватрогасна јединица, након завршетка акције гашења и спасавања, довођења средстава, справа и опреме у
исправно стање и одмора учесника у акцији гашења и спасавања, сачињава анализу и води евиденцију о успјешности
акције, која обавезно садржи:
а) вријеме (датум, сат и минут) и начин примљеног обавјештења о пожару или другом догађају,
б) вријеме доласка на интервенцију,
в) вријеме локализовања пожара,
г) вријеме ликвидације пожара или друге радње, односно вријеме завршетка акције по другом догађају,
д) снаге и средства, те справе и опрему који су учествовали у интервенцији, као и број ватрогасних јединица,
ђ) поступке руководиоца акције, ватрогасаца и других
учесника у интервенцији и
е) шематски приказ тока интервенције.
(2) На основу сагледавања свих елемената акције гашења пожара или акције заштите и спасавања, даје се
оцјена о успјешности интервенције (успјешна, делимично
успјешна, неуспјешна) и наводе разлози за давање те оцјене, а што овјерава старјешина јединице.
Члан 60.
(1) Ватрогасна јединица анализира карактеристичне
ватрогасне интервенције за потребе стварања базе стручноискуствених показатеља који ће послужити у изради концепта и разради тактике гашења будућих пожара, одређивању адекватних снага и средстава потребних за ефикасну
интервенцију, те отклањање пропуста уочених приликом
извођења интервенције.
(2) Основни елементи садржаја анализе за гашење пожара су:
а) дојава пожара,
б) опис догађаја,
в) развој и гашење пожара,
г) број страдалих и материјална штета,
д) узрок пожара,
ђ) анализа пропуста,
е) закључак о успјешности интервенције и
ж) тактичка скица акције гашења пожара.
(3) Расправу и анализу о карактеристичним интервенцијама организује ватрогасна јединица, у сарадњи са свим
учесницима на гашењу пожара.
3. Јавне ватрогасне вјежбе
Члан 61.
(1) Ради што квалитетнијег оспособљавања и провјере
оспособљености ватрогасаца и ватрогасних јединица за
гашење пожара, спасавање људи и имовине планирају се
јавне ватрогасне вјежбе.
(2) Организатор јавне ватрогасне вјежбе утврђује програм вјежбе, који садржи сљедеће цјелине:
а) циљ вјежбе,
б) датум, вријеме и локацију вјежбе,
в) учесници вјежбе,
г) састав команде вјежбе,
д) симулирање пожара, хаварије, несреће и слично,
ђ) преглед задатака на вјежби, број ватрогасаца за реализацију сваког задатка, преглед возила, опреме, уређаја
и средстава за гашење пожара којим ће се ти задаци реа-
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лизовати и други елементи који се односе на реализацију
задатака,
е) начин и поступак активирања ватрогасних јединица
- учесника у вјежби,
ж) правац кретања ватрогасне јединице,
з) скица терена - објекта, са приједлогом појединих задатака из састава вјежбе,
и) задатак по завршетку вјежбе са учесницима вјежбе,
ј) санитетско обезбјеђење вјежбе и
к) анализа вјежбе уз присуство учесника вјежбе.
(3) Организатор јавне ватрогасне вјежбе благовремено
обавјештава све учеснике јавне ватрогасне вјежбе и прибавља сагласност од власника, односно корисника објекта
или простора чији се објекат користи за ватрогасну вјежбу, а вјежбу у прописаном року, као јавну манифестацију,
пријављује надлежној полицијској станици.
(4) Организатор јавне ватрогасне вјежбе може, у циљу
промовисања ватрогасне дјелатности, обавијестити средства информисања о извођењу вјежбе.
IX - СВЕЧАНОСТИ, ТАКМИЧЕЊА И ПОЧАСТИ
1. Свечаности
Члан 62.
(1) Свечаности се организују поводом обиљежавања
пригодних годишњица рада ватрогасних јединица, односно
ватрогасних друштава, давања свечане изјаве чланова добровољне ватрогасне јединице и промовисања ватрогасаца
у чинове, предаје заставе, додјеле одликовања, такмичења,
сусрета и других свечаности, а на основу програма који
утврђује организатор свечаности.
(2) Током активности из става 1. овог члана ватрогасци
носе свечану ватрогасну униформу, у складу са посебним
правилником.
(3) Свечани строј формира се на сљедећи начин:
а) на десном крилу строја поставља се заставни вод са
републичком и заставом јединице, односно друштва, до заставног вода постројава се ватрогасни оркестар, а до њега
ватрогасци у униформама и друге јединице, ако учествују,
б) ватрогасци који дају свечану изјаву постројавају се
испред строја, a старјешина јединице предаје рапорт предсједнику друштва или вишем ватрогасном функционеру
ако je присутан.
(4) Старјешина јединице или други одређени члан
ватрогасне јединице чита свечану изјаву, а ватрогасци који
дају свечану изјаву гласно понављају текст послије њега.
(5) Текст свечане изјаве гласи: “Ја, (име и презиме) изјављујем да ћу као добровољни ватрогасац своју дужност на
спасавању људи и имовине угрожених пожаром или другом
природном непогодом увијек и на сваком мјесту извршавати савјесно, пожртвовано и дисциплиновано и бранити углед добровољног ватрогаства и ватрогасне организације.”.
Члан 63.
(1) Покровитељ свечаности уручује заставу ватрогасној
јединици, друштву, односно савезу на свечан начин и по
програму који утврђује јединица, односно савез који заставу прима.
(2) Застава се уручује пред свечаним стројем ватрогасне јединице, а испред овог строја постројавају се три
члана јединице која ће заставу примити.
(3) Непосредно прије предаје заставе ватрогасцима у
строју издаје се команда “Мирно! Поздрави заставу!”.
(4) Представник ватрогасне јединице, друштва, односно
савеза преузима заставу од покровитеља и даје заклетву, а
текст заклетве гласи: “Преузимам заставу и обећавам да ће
чланство ове јединице и надаље савјесно и пожртвовано
испуњавати задатке на спасавању људи и имовине.”.
Члан 64.
(1) У свим свечаним приликама и на такмичењима
ватрогасна јединица наступа са својом заставом.
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(2) На јарбол се подижу републичка и ватрогасна застава.
(3) Заставе до јарбола доносе четири до шест чланова
ватрогасних јединица, крећући се испред постројених јединица тако што прво доносе републичку, а иза ње ватрогасну
заставу.
(4) Приликом доношења застава ватрогасни оркестар
свира корачницу, а приликом подизања застава на јарбол
ватрогасни оркестар свира химну.
(5) Ватрогасци који учествују у ношењу застава су у
свечаној униформи и на рукама носе бијеле рукавице.
Члан 65.
(1) Додјела одликовања и признања, промовисање чланова
у чинове и класе врши се пред свечаним стројем или скупом.
(2) Испред строја постројавају се припадници јединице
који се одликују или унапређују.
(3) Одлуку о унапређењу у чин ватрогасца и уручење
увјерења врши старјешина јединице.
(4) Одлуку о додјели одликовања и признања, односно
о унапређењу у виши чин, као и уручење одликовања, признања и дипломе врши представник Ватрогасног савеза.
Члан 66.
(1) Дефиле је свечани ешалон ватрогасних јединица и
њихових ватрогасних возила, средстава и опреме на мјесту
гдје се манифестација одвија.
(2) Организатор дефилеа у прописаном року пријављује као јавну манифестацију дефиле надлежној полицијској станици.
(3) С обзиром на број чланова и јединица који учествују
у дефилеу у реду ватрогасаца може бити два, четири или
шест лица.
(4) Ешалон сачињавају:
а) носиоци републичке заставе,
б) носиоци ватрогасне заставе или ватрогасног амблема,
в) ватрогасни оркестар,
г) командант дефилеа са два помоћника,
д) застава ватрогасних организација,
ђ) чланови - ватрогасци,
е) припадници служби заштите и спасавања и јединица
цивилне заштите (ако учествују) и
ж) остали учесници.
(5) Моторизовани дио ешалона чине ватрогасна возила:
прво командно возило, затим лака, средње тешка и на крају
тешка возила.
(6) Ако у дефилеу учествује и ватрогасна техника старије производње, она се сврстава испред моторизованог
дијела ешалона.
(7) У ватрогасном возилу су само шофер и пратилац,
оба у униформи са шљемом.
Члан 67.
(1) Командант дефилеа може се налазити и у возилу ако
јединица посједује отворено возило.
(2) Командант дефилеа, оба помоћника и носиоци застава на рукама имају бијеле рукавице.
(3) Ватрогасну заставу ватрогасци носе на десном рамену, а приликом поздрава застава се нагиње за 45° напријед.
Члан 68.
(1) Када се командант дефилеа приближи трибини на
удаљености од 10 m, издаје команду “Поздрав надесно (налијево)!”.
(2) Командири ватрогасних одјељења, односно јединица поздрављају руком, а ватрогасци који су на крилу
поздрављају погледом право, а остали ватрогасци поздрављају погледом у правцу команде.
(3) Када се посљедњи ред дефилеа удаљи од мјеста поздрава за 10 m, командант издаје команду “Мирно!” и води
ешалон на мјесто постројавања.
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2. Такмичења
Члан 69.
Код организовања зонских, општинских, градских, регионалних и републичких такмичења ватрогасних јединица дефиле се организује истим редослиједом, с тим што се
испред ватрогасне јединице, односно такмичарских екипа
носи табла са називом ватрогасне јединице општине, града,
регије или савеза, што зависи од врсте такмичења или договора организатора и учесника.
Члан 70.
(1) Након доласка на полигон за постројавање ватрогасних јединица, ватрогасци који носе заставе и ватрогасна
застава стају на средину мјеста предвиђеног за постројавање, тако да ватрогасне јединице заузимају мјеста, наизмјенично лијево и десно од њих.
(2) Ватрогасни оркестар је постројен поред трибине
или са десне стране јарбола, лицем окренут према строју и
наставља са свирањем корачнице све док се постројавање
не заврши.
(3) Командант ешалона предаје рапорт лицу одређеном
протоколом.
Члан 71.
(1) На крају, кад све ватрогасне јединице изврше програмом утврђене задатке на сусрету, такмичењу или другој
свечаности, приступа се реализацији програма затварања
свечаности.
(2) Ватрогасне јединице учеснице свечаности постројавају се на начин као и на почетку свечаности, на команду
команданта.
(3) Након саопштавања резултата и подјеле награда и
признања утврђених протоколом свечаности, на команду
“Поздрав застави!”, уз интонирање химне, спуштају се
заставе са јарбола, чиме је програм свечаности завршен.
3. Почасти
Члан 72.
Почасна ватрогасна стража и почасна пратња додјељује
се умрлим ватрогасцима, као и приликом полагања вијенаца на спомен-обиљежја.
Члан 73.
(1) Посмртне почасти члана ватрогасне организације
одвијају се у складу са одлуком скупштине општине, односно града на чијој територији ће се преминули сахранити
и у складу са овим правилима.
(2) Уколико су одредбе ових правила у супротности са
одлуком скупштине општине, односно града, примјењиваће се одредбе одлуке.
Члан 74.
(1) Поводом смрти члана ватрогасне јединице ватрогасна јединица којој је преминули припадао обавља сљедеће:
а) изјављује саучешће породици преминулог,
б) истиче на ватрогасном објекту заставу ватрогасне
јединице на пола копља до вечери оног дана када се преминули сахрањује,
в) обезбјеђује да се испред ковчега, уз одар, положи
ватрогасни шљем и јастучић са одликовањима (републичка
и ватрогасна) преминулог,
г) организује почасну стражу поред одра и
д) учествује у пратњи прије сахране и непосредно уз
гробницу преминулог.
(2) Старјешина јединице одређује које од наведених
мјера се предузимају у част преминулог члана.
Члан 75.
(1) Почасну стражу поред одра преминулог ватрогасца
чине најмање четири ватрогасца, у вријеме и на мјесту како
то одреди одбор за сахрану.
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(2) Ватрогасци који су одређени за почасну стражу одјевени су у свечане ватрогасне униформе са шапком и бијелим рукавицама.
Члан 76.
Пратња на сахрани формира се сљедећим редом:
а) носиоци застава,
б) ватрогасни оркестар,
в) чланство у формацији,
г) носиоци вијенаца, одликовања и признања преминулог,
д) почасна пратња, односно почасни вод,
ђ) ковчег преминулог,
е) најужа породица и
ж) други учесници.
Члан 77.
Лице одређено у име ватрогасне организације пригодним говором ће се опростити од преминулог, о чему ће
претходно бити обавијештен одбор за сахрану.
Члан 78.
Приликом спуштања ковчега преминулог у гробницу
командир почасне пратње, односно почасног вода издаје
команде “Мирно!” и “Поздрав!”, а ватрогасном сиреном
даје се једноличан тон у трајању од једне минуте, из највише три ватрогасна возила.
Члан 79.
(1) Чланови почасне пратње, односно почасног вода
поздрављају погледом, а командир почасне пратње и уз
поздрав руком, као и сви остали присутни у ватрогасним
униформама.
(2) Ватрогасна признања и одликовања преминулог
носи ватрогасац са два пратиоца, у свечаној униформи и
бијелим рукавицама.
(3) На ватрогасној застави приликом сахране истакнута
је црна трака.
X - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80.
Ступањем на снагу ових правила престају да важе Правила службе у ватрогасним јединицама (“Службени гласник Републике Српске”, број 9/96).
Члан 81.
Овај правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: С/М-020-242/13
19. августа 2013. године
Бања Лука

Министар,
Радислав Јовичић, с.р.

1275
На основу члана 38. став 1. тачка б) Закона о полицијским службеницима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 43/10 и 78/11) 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
унутрашњих послова д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДАТНОМ
АНГАЖОВАЊУ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
(1) У Правилнику о додатном ангажовању полицијских
службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/11), у члану 4. тачка в) мијења се и гласи:
“в) обављати вјештачења по захтјеву тужилаштава и судова у кривичним и прекршајним поступцима као и другим
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поступцима у којима учествују полицијски службеници у
оквиру својих надлежности, под условом да укупна мјесечна накнада по свим основима за ту активност не прелази
износ једне просјечно исплаћене мјесечне нето плате по запосленом, остварене у посљедња три мјесеца текуће године на подручју ентитета у којем се налази сједиште органа
из ове тачке, “.
(2) У истом члану послије тачке в) додаје се нова тачка
г), која гласи:
“г) бити ангажован и од стране других правних и физичких лица са подручја Републике Српске и Босне и Херцеговине и обављати вјештачења у грађанским поступцима, под условом да исти нису у вези са предметима у којима
су по службеној дужности поступали полиција и тужилаштво и да укупна мјесечна накнада по свим основима за
ту активност не прелази износ једне просјечно исплаћене
мјесечне нето плате по запосленом, остварене у посљедња
три мјесеца текуће године на подручју ентитета у којем се
налази сједиште правног, односно пребивалишта физичког
лица из ове тачке”.
(3) У истом члану досадашње т. г), д), ђ), е), ж) и з)
постају т. д), ђ), е), ж), з) и и).
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: С/М-020-269
22. августа 2013. године
Бања Лука

Министар,
Радислав Јовичић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове
На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОЧАЈ, ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Драгочај, град Бања Лука, и то за катастарске парцеле бр.: 1517 и 1518/1, укупне површине 3735
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Драгочај, град Бања Лука, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о.
Драгочај, град Бања Лука, и то за катастарске парцеле бр.:
1517 и 1518/1, као и земљишна књига, и то за парцеле бр.:
886/6, уписане у зк. ул. број: 795 и к.ч. 888/1 из зк. ул. 666
к.о. Драгочај, град Бања Лука.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-617/13
26. августа 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за геодетске
и имовинско-правне послове Републике Српске д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОКОЛИЦА,
ОПШТИНА ПРЊАВОР

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Околица, општина Прњавор, и то за катастарске парцеле бр.: 434/1, 428/4, 428/9 и 434/2, укупне површине 18924 м², основан у складу са Законом о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Околица, општина Прњавор, за
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у
к.о. Околица, општина Прњавор, и то за катастарске парцеле бр.: 428/4, 428/9, 434/1 и 434/2, као и земљишна књига, и
то за парцеле бр.: 541/1, 551/4 и 551/5, уписане у зк. ул. број
831 к.о. Мравица Српска и парцелу број: 541/8, уписану у
зк. ул. број 180 к.о. Мравица Српска.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-670/13
19. августа 2013. године
Бања Лука

В.д. директорa,
Младен Ковачевић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧЕЛИЋИ,
ОПШТИНА ЛОПАРЕ

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Челићи, општина Лопаре, и то за катастарске парцеле бр.: 1375/2 и 1376/802, укупне површине
29765 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Челићи, општина Лопаре, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у
к.о. Челићи, општина Лопаре, и то за катастарске парцеле
бр.: 1112/1 и 1114, као и земљишна књига за парцелу број:
1112/1, уписану у зк. ул. број: 693 и парцелу број 1114, уписану у зк. ул. 752 к.о. Челићи, општина Лопаре.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-434/13
14. августа 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПУКИШ, ОПШТИНА ЛОПАРЕ

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Пукиш, општина Лопаре, и то за катаста-
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рску парцелу број: 448, укупне површине 3575 м², основан
у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Пукиш, општина Лопаре, за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о.
Пукиш, општина Лопаре, и то за катастарску парцелу број:
366/6, као и земљишна књига, и то за парцелу број: 366/6,
уписану у зк. ул. број: 196 к.о. Пукиш, општина Лопаре.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-597/13
14. августа 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПУКИШ, ОПШТИНА ЛОПАРЕ

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Пукиш, општина Лопаре, и то за катастарске парцеле бр.: 67, 78, 79/1, 104, 105, 106, 107, 172,
176, 303 и 304, укупне површине 91632 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Пукиш, општина Лопаре, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о.
Пукиш, општина Лопаре, и то за катастарске парцеле бр.:
91/1, 92/1, 93/1, 94, 95/1, 191/1, 191/2 и 192, уписане у посједовни лист број 146 и парцеле бр.: 227/1 и 229/3, уписане
у посједовни лист број 214 у к.о. Пукиш, општина Лопаре,
као и земљишна књига, и то за парцеле бр.: 91/1, 92/1, 92/2,
93/1, 94, 95/1, 95/4, 191/1, 191/2 и 192/2, уписане у зк. ул.
број: 136, парцеле бр.: 227/1 и 229/3, уписане у зк. ул. 179 и
парцеле бр.: 188/1 и 188/4, уписане у зк. ул. 204 к.о. Пукиш,
општина Лопаре.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-600/13
14. августа 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПИПЕРИ,
ОПШТИНА ЛОПАРЕ

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Пипери, општина Лопаре, и то за катастарске парцеле бр.: 518/3, 523, 524, 652/3, 709, 710, 712,
731, 732, 745, 756 и 757, укупне површине 54384 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).
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2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Пипери, општина Лопаре, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о.
Пипери, општина Лопаре, и то за катастарске парцеле бр.:
340, 341, 388, 403, 405, 525/2 и 526/3, као и земљишна књига, и то за парцеле бр.: 340/1, 341/1, 388/1, 388/3, 403, 405/1,
405/2, 405/6, 525/2 и 526/3, уписане у зк. ул. број: 211 к.о.
Пипери, општина Лопаре.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-602/13
14. августа 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПИПЕРИ,
ОПШТИНА ЛОПАРЕ

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Пипери, општина Лопаре, и то за катастарске парцеле бр.: 127, 128, 185 и 280, укупне површине 18946 м², основан у складу са Законом о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Пипери, општина Лопаре, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о.
Пипери, општина Лопаре, и то за катастарске парцеле бр.:
682/1, 714/3, 738/3 и 740/1, као и земљишна књига, и то за
парцеле број: 682/1, уписану у зк. ул. број: 21, број 714/4,
уписану у зк. ул. 198 и парцеле бр. 738/3 и 740/4, уписане у
зк. ул.183 к.о. Пипери, општина Лопаре.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-603/13
14. августа 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за геодетске
и имовинско-правне послове Републике Српске д о н о с и
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Пипери, општина Лопаре, и то за катастарску парцелу број:
400, као и земљишна књига за парцелу број: 400, уписану у
зк. ул. број: 220 к.о. Пипери, општина Лопаре.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-604/13
14. августа 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПИРКОВЦИ,
ОПШТИНА ЛОПАРЕ

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Пирковци, општина Лопаре, и то за
катастарске парцеле бр.: 109/3, 459/1, 481/2, 482/1 и 494/2,
укупне површине 14553 м², основан у складу са Законом о
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности
за дио катастарске општине Пирковци, општина Лопаре,
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар непокретности основан у складу са Законом о премјеру и катастру
непокретности (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 34/06, 110/08 и 15/10), и то за катастарске парцеле бр.:
109/3, 459/1, 481/2, 482/1 и 494/2 у к.о. Пирковци, општина
Лопаре, као и земљишна књига, и то за парцеле бр.: 24/35,
24/36, 88/2 и 92/2, уписане у зк. ул. број: 78, као и за парцеле бр.: 195/2 и 195/5. уписане у зк. ул. број: 142 к.о. Пирковци, општина Лопаре.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-609/13
14. августа 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 85/03), а
у складу са вишегодишњим Статистичким програмом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Републике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републике Српске”,
број 120/12), Републички завод за статистику о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИЈЕНТЕ

РЈЕШЕЊЕ

ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПИПЕРИ,
ОПШТИНА ЛОПАРЕ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у јулу 2013.
године у односу на јун 2013. године је -0,009.

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Пипери, општина Лопаре, и то за катастарску парцелу број: 779, укупне површине 7118 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Пипери, општина Лопаре, за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о.

Број: 06.3.03/060.1.11.6-494/13
23. августа 2013. године
Директор,
Бања Лука
Др Радмила Чичковић, с.р.
Републички завод за статистику и з д а ј е

САО П Ш Т Е Њ Е
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Републици Српској исплаћена у јулу 2013. године износи 1323
КМ.
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2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Републици Српској исплаћена у јулу 2013. године износи 803
КМ.
3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Републици Српској исплаћена у периоду јануар - јул 2013. године износи 1327 КМ.
4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Републици Српској исплаћена у периоду јануар - јул 2013. године износи 805 КМ.
Број: 06.3.03/061.2.07-154/13
23. августа 2013. године
Директор,
Бања Лука
Др Радмила Чичковић, с.р.
Републички завод за статистику Републике Српске
објављује

ПРОСЈЕЧНЕ
БРУТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ЈУЛУ 2013. ГОДИНЕ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

Укупно
Пољопривреда, шумарство и риболов
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
Производња и снабдијевање електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација
Снабдијевање водом; канализација,
управљање отпадом и дјелатности санације
(ремедијације) животне средине
Грађевинарство
Трговина на велико и на мало, поправка
моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Дјелатности пружања смјештаја, припреме
и послуживања хране, хотелијерство и
угоститељство
Информације и комуникације
Финансијске дјелатности и дјелатности
осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне и техничке дјелатности
Административне и помоћне услужне
дјелатности
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално
осигурање
Образовање
Дјелатности здравствене заштите и
социјалног рада
Умјетност, забава и рекреација
Остале услужне дјелатности

1323
1048
1773
940
1746
1061
893
1008
1008
862
1847
2146
1172
1254
883
1690
1322
1671
910
1370

Број: 06.3.03/061.2.07-154/13
23. августа 2013. године
Директор,
Бања Лука
Др Радмила Чичковић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу чл. 48, 56, 57. и 58. Закона о здравственом
осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), а у
складу са чланом 125. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09) и члана 17.
Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XXXIII сједници,
одржаној 22.08.2013. године, д о н и о ј е
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П РА В И Л Н И К
O ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИНЦИПИМА,
УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ
УГОВОРА СА ДАВАОЦИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2013. ГОДИНИ

Члан 1.
У Правилнику о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са даваоцима здравствених
услуга у Републици Српској у 2013. години (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 58/13 и 70/13) у члану 10.
став 5. мијења се и гласи:
“(5) Дом здравља на подручју територијалне заједнице
у којој је организован рад универзитета или организационе
јединице универзитета са више од 2000 редовних студената
средства за услуге хитне медицинске помоћи (ХМП), хигијенско-епидемиолошке здравствене заштите (ХЕС), услуге заштите и унапређења менталног здравља (ЦМЗ) уговара
сразмјерно укупном броју становника који су са активним
пребивалиштем регистровани код надлежног органа.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-6150-1/13
22. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у
предмету број АП 3528/10, рјешавајући апелацију “Панорама”
д.о.о. Брчко, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
члана 59. став 2. алинеја 2., члана 61. ст. 1. и 2. Правила Уставног
суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Валерија Галић, предсједница,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 12. јуна 2013. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Усваја се апелација “Панорама” д.о.о. Брчко.
Утврђује се повреда права на имовину из члана II/3.к) Устава
Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, јер извршни поступак у предмету Општинског суда у Сарајеву број 65 0 Ип
076550 09 Ип није окончан у разумном року.
Налаже се Општинском суду у Сарајеву да по хитном поступку
оконча извршни поступак у предмету број 65 0 Ип 076550 09 Ип,
у складу с чланом II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и чланом
1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских
права и основних слобода.
Налаже се Општинском суду у Сарајеву да, у складу с чланом
74. став 5. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од
три мјесеца од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни
суд Босне и Херцеговине о мјерама које су предузете с циљем да
се изврши ова одлука.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. “ПАНОРАМА” д.о.о. Брчко (у даљем тексту: апелант), коју
заступа Х.Б., оснивач и директор, из Брчког, поднијела је 17. августа 2010. године апелацију Уставном суду јер поступак извршења,
одређен рјешењем од 4. марта 2009. године у предмету Општинског суда у Сарајеву (у даљем тексту: Општински суд) број 65 0
Ип 076550 09 Ип, није окончан. Апелант је допунио апелацију 21.
октобра 2010. године, те 7. новембра и 13. децембра 2012. године.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од
Општинског суда у Сарајеву (у даљем тексту: Општински суд)

28.08.2013.
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затражено је 3. октобра 2012. године и 7. марта 2013. године, те од
Владе Федерације Босне и Херцеговине - Федералног министарства финансија, коју заступа Федерално правобранилаштво, 11.
фебруара 2013. године да доставе одговор на апелацију.
3. Општински суд је одговор доставио 19. октобра 2012. године и 26. марта 2013. године, а извршеник 27. фебруара 2013. године, те допуну одговора 14. марта 2013. године.
4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговори
на апелацију су достављени апеланту 13. и 19. марта, те 10. априла
2013. године.
III - Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода
и докумената који су предочени Уставном суду могу да се сумирају
на сљедећи начин.
6. Општински суд је Пресудом број 09 0 Пс 014400 03 Пс од
10. маја 2007. године обавезао Федерацију Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: извршеник) да апеланту на име испоручене робе по
основу уговорног односа из малопродаје исплати новчани износ
од 521.556,20 КМ са законском затезном каматом, у износима и
за периоде прецизно одређене у пресуди, те да му надокнади трошкове поступка.
7. Кантонални суд у Сарајеву је Пресудом број 65 0 Пс 014400
07 Пз од 23. јануара 2009. године првостепену пресуду преиначио
у дијелу одлуке о каматама, тако да је извршеник обавезан да апеланту плати законску затезну камату на главни дуг од 521.556,20
КМ почев од 15. фебруара 1996. године па до исплате. У образложењу пресуде је, поред осталог, указано да, када је у питању накнада материјалне штете, обавеза штетника се сматра доспјелом у
тренутку настанка штете. У конкретном случају, штета за апеланта
је настала у тренутку када је туженом испоручио фактуре за робу и
позвао га на плаћање, будући да му за изузету робу није исплаћена
накнада. Кантонални суд је одлуку о каматама засновао на чл. 189
и 277. Закона о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО).
8. Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Врховни суд) је Пресудом број 65 0 Пс 014400 09 Рев од 10.
јула 2010. године ревизију туженог, изјављену против пресуде Кантоналног суда, одбио као неосновану. У образложењу пресуде је
указано да је другостепена пресуда правилна и законита, те, поред
осталог, да су правилно примијењени чл. 189. и 277. ЗОО на којим
је заснована одлука о законским затезним каматама.
9. Након доношења пресуде Кантоналног суда апелант је поднио предлог за извршење. Општински суд је Рјешењем број 65 0 Ип
076550 09 Ип од 4. марта 2009. године дозволио извршење на извршениковим новчаним средствима на означеном рачуну. Рјешење је
достављено Unicredit bank банк д.д. Мостар (у даљем тексту: банка). Иста банка је дописом од 3. априла 2009. године обавијестила
Општински суд да је назначени извршеников број рачуна угашен.
Апелант је у поводу обавијештења Банке о извршениковом угашеном трансакционом рачуну доставио допис 24. јула 2009. године.
10. Општински суд је Рјешењем број 65 0 Ип 076550 09 Ип од
28. маја 2009. године одбио извршеников приговор и оставио на
снази Рјешење о извршењу број 65 0 Ип 076550 09 Ип од 4. марта
2009. године.
11. Апелант је поднеском од 14. јануара 2010. године доставио
ургенцију за провођење рјешења о извршењу.
12. Банка је дописом од 16. марта 2010. године обавијестила
Општински суд да је апеланту извршена дјелимична исплата у
износу од 24.244,78 КМ на име трошкова поступка.
13. Општински суд је дописом од 20. априла 2010. године, уз
који је приложена препорука Омбудсмена Брчко, од Банке затражио провођење рјешења о извршењу. Банка је 11. маја 2010. године дописом обавијестила Општински суд по којим принципима
и упутствима поступа, као и о разлозима због којих је апеланту
извршена дјелимична исплата.
14. Општински суд је дописом од 14. јуна 2010. године затражио
од банке да проведе рјешење о извршењу. Дописом од 6. јула 2010.
године затражено је поново од Банке да се изјасни о провођењу извршења. Истог дана апеланту је достављено обавјештење Банке од
14. јуна 2010. године. Банка је дописом од 29. јула 2010. године обавијестила Општински суд да постоје законска ограничења у погледу
провођења извршења. Допис је достављен апеланту.
15. Општински суд је дописом од 11. фебруара 2011. године
затражио од банке обавјештење о мјесту у редослиједу намирења
апеланта као тражиоца извршења. Банка је доставила тражену информацију 8. марта 2011. године.
16. Апелантов поднесак за хитно поступање од 7. јула 2011. године Општински суд је доставио извршенику, те Банци. Општински суд је, након што је апелант доставио уређен предлог, 13. јула
2011. године донио допунско рјешење о извршењу и доставио га
странкама у поступку.
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17. Општински суд је дописом од 13. октобра 2011. године позвао апеланта да уреди предлог и да га достави у довољном броју
примјерака, што је он и учинио. Предлог је достављен банци, о чему
је обавијештен и апелант. Банка је доставила поднесак Општинском
суду, као и апелантовој Банци 5. децембра 2011. године.
18. Апеланту је 9. децембра 2011. године исплаћено 521.556,20
КМ на име главног потраживања.
19. Општински суд је 28. јануара 2013. године позвао Банку
да га у року од 40 дана обавијести да ли је проведено рјешење о
извршењу у цијелости и да се оно коначно проведе уколико није.
20. Банка је дописом од 14. фебруара 2013. године обавијестила Општински суд да је предметно рјешење још увијек заведено
у редослиједу приоритета који терете рачун извршеника. Даље,
указано је да је у поступку принудне наплате банка исплатила апеланту трошкове поступка у износу од 24.244,78 КМ, те да остале
евентуалне исплате у поступку принудне наплате нису вршене.
21. Општински суд је 15. марта 2013. године затражио од Федералног правобранилаштва да у сарадњи с Федералним министарством финансија омогући извршење рјешења о извршењу, као и
од Банке да га обавијести због чега наведено рјешење не проводи.
22. Сходно стању списа, у вријеме доношења ове одлуке, износ потраживања на име законских затезних камата апеланту није
исплаћен.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
23. Апелант сматра да му је због чињенице да извршни поступак, одређен рјешењем о извршењу од 4. марта 2009. године, још
увијек није окончан, повријеђено право на имовину из члана II/3.к)
Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију. Апелант је навео да му је 5. марта 2010. године исплаћено 24.244,78 КМ и да након тога није било исплата. У допуни
апелације од 21. октобра 2010. године апелант је доставио Препоруку Омбудсмена за људска права која је издата Општинском суду
у поводу апелантовог предмета. У допуни апелације од 7. новембра
2012. године апелант је обавијестио Уставни суд да је 9. децембра
2011. године извршена исплата на име главног дуга у износу од
521.556,20 КМ али да су остала неизмирена потраживања на име
затезних камата. У прилогу је достављена и Пресуда Врховног суда
број 65 0 Пс 014400 09 Рев од 10. јуна 2010. године којом је одбијена
ревизија туженог – извршеника против пресуде Кантоналног суда. У
допуни апелације од 13. децембра 2012. године апелант је поновио
информацију о до сада извршеним исплатама, те да је остало неизмирено потраживање по основу затезних камата.
б) Одговор на апелацију
24. Општински суд је у одговору на апелацију указао на хронологију поступка, како је већ предочено у дијелу ове одлуке означеном као Чињенице предмета. Општински суд је још истакао да
је одговарано на многобројне захтјеве апеланта и државних органа
по убрзаној процедури, те да је до застоја у поступку дошло једино
у периоду од 22. маја 2012. године до 7. јануара 2013. године јер је
судија задужен предметом био на боловању.
25. Извршеник је у одговору на апелацију истакао да се апелантово потраживање односи на ратна потраживања која су регистрована у мандату Комисије за коначну верификацију ратних потраживања на основу Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза ФБиХ (“Службене новине ФБиХ” бр. 66/04, 49/05,
35/06, 31/08, 32/09, 65/09 и 42/11) и Уредбе о начину утврђивања и
реализације унутрашњих обавеза ФБиХ насталих за вријеме ратног
стања и непосредне ратне опасности (“Службене новине ФБиХ” бр.
17/02, 32/02, 34/02, 35/07, 5/08, 13/08, 29/08 и 75/09). Затим, указано
је да је усвајањем апелација против Федерације БиХ, Уставни суд
наложио Федерацији БиХ да изврши своје уставне обавезе и обезбиједи поштовање људских права тако што ће предузети одговарајуће законске мјере с циљем да апелант, као и остали повјериоци
који посједују извршне судске одлуке на терет буџетских средстава
Федерације БиХ, наплате своја потраживања у што краћем року. С
тим у вези предузети су одговарајући кораци, па је измијењен Закон
о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза (“Службене
новине ФБиХ” број 42/11 од 13. јула 2011. године). У складу с овим
измјенама, извршне судске пресуде по основу ратних потраживања
измирују се у висини предвиђеној на одговарајућој позицији у Буџету Федерације БиХ и у складу са Законом о извршењу Буџета ФБиХ.
Наведеним измјенама и допунама створен је правни оквир за извршење судских пресуда на терет буџетских средстава Федерације
БиХ. Такође, наведеним измјенама и допунама обавезе по извршним
судским пресудама из основа ратних тражбина треба да се измире
готовински. Најзад, указано је да ће апелантово потраживање бити
измирено након што Влада Федерације БиХ донесе одлуку којом ће
се утврдити процедура и динамика извршења судских одлука, чије
доношење је, у складу с наведеним Законом и Одлуком о усвајању
Акционог плана за измирење правоснажних судских пресуда по
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основу ратних потраживања (“Службене новине ФБиХ” број 2/11)
планирано “за октобар 2011. године”.
26. У допуни одговора на наводе из апелације извршеник је
указао да је начин реализације ратних потраживања регулисан Законом о утврђивању и начину остваривања потраживања насталих
за вријеме ратног стања и непосредне ратне опасности (“Службене новине ФБиХ” бр. 43/01, у даљем тексту: Закон о утврђивању
и остваривању потраживања), Законом о утврђивању и начину
измирења унутрашњих обавеза ФБиХ (“Службене новине ФБиХ”
бр. 66/04, 49/05, 35/06, 31/08, 32/09, 65/09 и 42/11, у даљем тексту:
Закон о унутрашњем дугу), те Одлуком о измирењу правоснажних
судских пресуда по основу ратних потраживања (“Службене новине
ФБиХ” број 70/11). Даље, указано је да је апеланту на име главнице 5. децембра 2011. године уплаћен износ од 521.556,20 КМ, те да
му је 4. марта 2010. године на име трошкова одређених рјешењем о
извршењу уплаћен износ од 24.244,78 КМ. Најзад, указано је да је
14. децембра 2012. године, у складу с Одлуком о исплати накнаде
нематеријалне штете за правоснажне судске пресуде из основа ратних потраживања (“Службене новине ФБиХ” број 98/12) апеланту
уплаћен износ од 100,00 КМ на име нематеријалне штете.
27. У вези са законским затезним каматама на главницу, које су
апеланту досуђене почев од 15. фебруара 1996. године па до исплате, указано је да нису исплаћене, односно да се законске затезне камате на главницу, произашле из правоснажних судских пресуда из
основа ратних потраживања, не исплаћују. У вези с тим је указано
да су потраживања из члана 3. Закона о утврђивању и остваривању
потраживања проглашена јавним дугом Федерација БиХ и да се, у
складу с чланом 6. истог закона, на њих не обрачунавају камате од
дана настанка па до реализације. Затим, указано је да су кантонални судови заузели став да је Законом о утврђивању и остваривању
потраживања уређен начин утврђивања и остваривања потраживања правних и физичких лица према Федерацији БиХ, позивајући
се на наведени члан 6. истог закона у погледу обрачунавања камате.
Потраживања камате, као и главног дуга, утврђено је у складу са
ЗОО као и другим прописима из члана 2. Закона о утврђивању и
остваривању потраживања. Међутим, у поступку извршења ових
потраживања на њих се не обрачунава камата за период од дана настанка до реализације. Слиједом наведеног, закључено је да нема
законског основа за обрачун камате на главницу и њихову исплату,
те је поново указано да је апелант у преосталом дијелу, тј. у погледу
главног потраживања и трошкова поступка, у потпуности намирен.
V - Релевантни прописи
28. Закон о извршном поступку (“Службене новине ФБиХ” бр.
32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09 и 35/12) у релевантном дијелу гласи:
Члан 4.
Надлежност
(1) Извршење одређује и проводи суд одређен законом.
(…)
Члан 5.
Хитност и редослијед поступања
(1) У поступку извршења суд је дужан да поступа хитно.
(…)
Члан 22.
Основ за одређивање извршења
Суд одређује извршење само на основу извршног или вјеродостојног документа, ако овим законом није друкчије одређено.
Члан 23.
Извршни документ
(1) Извршни документи су:
1) извршна одлука судова и извршно судско поравнање;
Члан 63.
Обустава извршења
(3) Извршење ће се обуставити ако је постало немогуће или се
из других разлога не може провести.
Члан 64.
Довршење извршења
Поступак извршења сматра се завршеним правоснажношћу
одлуке о одбацивању или одбијању извршног приједлога, провођењем извршне радње којом се извршење довршава или обуставом извршења.
Члан 170.
Поступак у случају сметњи за провођење извршења
(1) Ако банка сматра да постоје законске или друге сметње за
извршење по одредбама поглавља XII овог закона, задржаће рјешење о извршењу, извршити запљену средстава извршеника и о
сметњама обавијестити суд.
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(2) Ако се ради о сметњама трајне природе, суд ће да обустави
поступак, а у случају других разлога обавијестиће тражиоца извршења и банку о даљњем поступању.
Члан 175.
Одговорност банака за штету
Банка која не поступи у складу са рјешењем о извршењу и другим судским налозима одговара за штету проузроковану тражиоцу
извршења по општим правилима о надокнади штете.
VI - Допустивост
29. У складу с чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини.
30. У складу с чланом 16. став 1. Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме побија, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући сходно закону и ако се поднесе у року
од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о
посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.
31. У конкретном случају, Уставни суд примјећује да се апелант
жали да му је право на имовину повријеђено јер извршни поступак
у ком је рјешењем суда дозвољено предложено извршење још увијек
није окончан. С тим у вези, Уставни суд подсјећа да у складу с чланом 16. став 3. Правила Уставног суда Уставни суд може изнимно
да разматра апелацију и када нема одлуке надлежног суда, уколико
апелација указује на озбиљна кршења права и основних слобода која
штите Устав Босне и Херцеговине или међународни документи који
се примјењују у Босни и Херцеговини. Стога, Уставни суд закључује
да је апелација допустива иако предметни извршни поступак још
увијек није окончан у смислу члана 64. ЗИП.
32. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, те члана 16. ст. 1, 2. и 4. Правила Уставног суда, Уставни
суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу
допустивости.
VII - Меритум
33. Апелант сматра да му је због неспровођења рјешења о извршењу повријеђено право на имовину из члана II/3.к) Устава Босне
и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
Право на имовину
34. Члан II/3. Устава Босне и Херцеговине у релевантном дијелу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2. овог члана, а она обухватају:
к) Право на имовину.
Члан 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију гласи:
Свако физичко или правно лице има право на неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине,
осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и
општим принципима међународног права.
Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на
право државе да примјењује такве законе које сматра потребним
да би надзирала коришћење имовине у складу са општим интересима или да би осигурала наплату пореза или других доприноса.
35. У конкретном случају, апелант је покренуо извршни поступак како би наплатио своје потраживање од извршеника, утврђено
правоснажном пресудом, која су се тицала главног дуга, законских
затезних камата и трошкова поступка. С обзиром да новчани износ
који је у корист апеланта досуђен представља апелантову имовину
у смислу члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију (види Уставни суд, Одлуку
АП 1537/08 од 14. септембра 2010. године, став 33. доступно на
веб-страници Уставног суда: www.ustavnisud.ba), апелант ужива
све гаранције члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1.
Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
36. У конкретном случају, Уставни суд примјећује да је предметно извршење правоснажне судске одлуке допуштено рјешењем
од 4. марта 2009. године, али да до доношења ове одлуке предметни извршни поступак није окончан.
37. Уставни суд примјећује да из одговора Општинског суда
од 19. октобра 2012. године и 26. марта 2013. године произилази
да су, у складу са законом, предузимане радње у сврху окончања
поступка. При томе, из одговора Општинског суда произилази
да тај суд није закључио да постоје сметње трајне природе због
којих би поступак извршења требао да буде обустављен. Такође,
из одговора Општинског суда произилази да га ни Банка у допису
од 14. фебруара 2013. године није обавијестила, у смислу члана
170. ЗИП-а, да постоје законске или друге сметње за извршење, односно Банка се није изјаснила из којих разлога не проводи апелантово рјешење о извршењу које је уврштено у редослиједу приори-
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тета који терете извршеников рачун. Најзад, Општински суд није
закључио да није могуће да се проведе дозвољено извршење, нити
је позвао апеланта да предложи ново средство извршења.
38. У вези с тим, Уставни суд указује на одредбе члана 64.
ЗИП-а, којим је прописано да се извршни поступак сматра довршеним правоснажношћу одлуке о одбацивању или одбијању извршног предлога, спровођењем извршне радње којом се извршење
довршава или обустављањем извршења.
39. У наведеном контексту, а имајући у виду чињенице
конкретног предмета и подржавајући праксу у сличним предметима која на аналоган начин може да се примијени и у конкретном случају (види, mutatis mutandis, Уставни суд, Одлука број АП
1170/08 од 14. септембра 2010. године, тачка 37), Уставни суд сматра да из достављене документације није видљиво да је предметни извршни поступак окончан доношењем правоснажне одлуке о
одбацивању или одбијању апелантовог извршног предлога, нити
да је извршење довршено провођењем извршне радње којом се извршење довршава, нити да је Општински суд обавијестио апеланта
да није могуће да се проведе одобрено извршење, тј. да постоји
било који разлог за обустављање извршења, поготово ако се узме
у обзир да из дописа Општинског суда од 26. марта 2013. године
произилази да је извршни поступак у конкретној правној ствари
још увијек у току. Стога, Уставни суд поново указује на свој став
из цитиране одлуке да обавеза суда да одобри и проведе извршење,
које је према релевантним одредбама ЗИП-а одређено на основу
правоснажне судске одлуке, није исцрпљена само доношењем рјешења о извршењу и његовим достављањем на извршење органу
код којег се налазе извршеникова новчана средства, ако се има у
виду одредба ЗИП-а којом је прописано довршење извршења.
40. Дакле, пропуст Општинског суда да, у складу са законском
обавезом не само одобри већ и спроведе извршење, те поступак,
који је законом одређен као хитан оконча на један од начина одређен законом, а у недостатку разлога утврђених законом који би
оправдали такво поступање, за резултат има мијешање у апелантово право на имовину које не задовољава стандард “законитог мијешања” у смислу члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана
1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
41. Уставни суд закључује да је у околностима конкретног
случаја повријеђено апелантово право на имовину из члана II/3.к)
Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
VIII - Закључак
42. Уставни суд закључује да постоји повреда права на имовину из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију када се редовни суд умијешао
у апелантово право на имовину и када то мијешање не задовољава
стандард “законитог мијешања” јер, насупрот законској обавези да
не само одобри већ и проведе извршење, те поступак који је законом одређен као хитан оконча на један од начина одређен законом,
редовни суд није окончао нити је изнио разлоге утврђене законом
који би могли да оправдају такво поступање.
43. На основу члана 61. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
44. Сходно члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједница
Уставног суда БиХ,
Валерија Галић, с.р.
Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у
предмету број АП 1570/10, рјешавајући апелацију млдб. Јусуфа
Хамидовића, којег заступа законски заступник Мирсад Хамидовић, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59.
став 2. алинеја 2., члана 61. ст. 1. и 2. и члана 64. став 1. Правила
Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине” бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Валерија Галић, предсједница,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 12. јуна 2013. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Усваја се апелација млдб. Јусуфа Хамидовића.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3.е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције
за заштиту људских права и основних слобода.
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Укида се Пресуда Окружног суда у Бијељини број 80 0 П
002986 10 Гж од 17. фебруара 2010. године.
Предмет се враћа Окружном суду у Бијељини, који је дужан да
по хитном поступку донесе нову одлуку, у складу са чланом II/3.е)
Устава Босне и Херцеговине и чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.
Налаже се Окружном суду у Бијељини да, у складу са чланом
74. став 5. Правила Уставног суда, у року од 60 дана од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о
предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. Млдб. Јусуф Хамидовић (у даљем тексту: апелант), којег заступа законски заступник, отац Мирсад Хамидовић, из Горње Вуковије, Калесија, а оба Радивоје Лазаревић, адвокат из Зворника,
поднио је 5. маја 2010. године апелацију Уставном суду Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) против Пресуде Окружног суда у Бијељини (у даљем тексту: Окружни суд) број 80 0 П
002986 10 Гж од 17. фебруара 2010. године.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22. став 1. Правила Уставног суда, од Окружног суда и супротне стране у поступку “Триглав БХ осигурања”
д.д. Сарајево - Подружница Тузла, затражено је 21. фебруара 2011.
године да доставе одговоре на апелацију.
3. Окружни суд је одговор на апелацију доставио 4. марта
2011. године, а “Триглав БХ осигурање” д.д. Сарајево - Подружница Тузла 10. марта 2011. године.
4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговори
на апелацију достављени су апеланту 16. марта 2011. године.
III - Чињенично стање
5. Пресудом Основног суда број 83 0 П 002986 09 П од 24. септембра 2009. године усвојен је апелантов тужбени захтјев и обавезан “Триглав БХ осигурање” д.д. Сарајево - Подружница Тузла (у
даљем тексту: тужени) да апеланту на име накнаде нематеријалне
штете за умањење опште животне активности исплати износ од
3.000,00 КМ, за претрпљене физичке болове износ од 2.000,00 КМ,
за претрпљени страх 1.200,00 КМ, што укупно износи 6.200,00 КМ
са законском затезном каматом почев од 24. септембра 2009. године као дана пресуђења до исплате. Тужени је истом пресудом обавезан да апеланту накнади трошкове парничног поступка у износу
од 3.020,00 КМ.
6. У образложењу пресуде Основни суд је, на основу изведених доказа, навео да је међу парничним странкама неспорно да је
21. септембра 2002. године дошло до саобраћајне несреће на магистралном путу Зворник – Тузла, на превоју Црни Врх, коју је проузроковао Мирослав Котур из Србобрана управљајући аутобусом
марке ТАМ, регистарских ознака ближе означених у образложењу
пресуде тог суда, који је, усљед проклизавања узрокованог неприлагођеном брзином, прешао на лијеву саобраћајну траку којом се
кретало путничко возило марке “голф”, својина Фате Муминовић,
усљед чега су сапутници који су се налазили у том возилу задобили повреде, тако да је апелант том приликом задобио тешку тјелесну повреду у виду прелома кључне кости. За наведене радње
возач аутобуса је правоснажном Пресудом тог суда број К-128/03
од 16. јуна 2004. године проглашен кривим за шта му је изречена
условна осуда. Према допису СУП-а Београд, аутобус којим је управљао Мирослав Котур (у даљем тексту: возач аутобуса) је било
осигурано код “Империјал осигурања” из Београда. На основу наведеног Основни суд је закључио да се апелант, као млдб. путник
и као треће лице, налазио у путничком возилу марке “голф” које
је било учесник у предметној саобраћајној несрећи, па је тужени
као осигураник наведеног возила, у смислу члана 178. став 4. Закона о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) и члана 7.
ст. 3. и 6. Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и
осталим обавезним осигурањима, одговоран за штету причињену
апеланту као трећем лицу по правилима објективне одговорности,
односно по основу одговорности возила у коме се налазио апелант
у тренутку удеса, као опасне ствари, дакле, на основу узрочности,
без обзира на кривицу. Чланом 178. став 4. ЗОО прописано је да за
штету коју претрпе трећа лица имаоци моторних возила одговарају
солидарно. Дакле, према оцјени Основног суда, у смислу наведене
одредбе ЗОО, за апеланта није било од значаја по одговорности
возача којег возила је дошло до саобраћајне несреће а да тужени,
уколико оцијени да возило чији је он осигуравач није скривило
незсрећу, има право по исплати штете апеланту истаћи регресни
захтјев од осигуравача возила које је возило лице одговорно за
предметну незгоду. Према томе, Основни суд је закључио да се тужени као осигуравач и солидарни дужник није могао ослободити
испуњења обавезе према апеланту позивањем на ослобађање од
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одговорности, због искључиве одговорности другог солидарног
дужника, па је, оцјењујући налаз вјештака, апелантову животну
доб, закључио да износи прецизирани у изреци пресуде представљају правичну накнаду у смислу члана 200. ЗОО.
7. Окружни суд је Пресудом број 80 0 П 002986 10 Гж од 17.
фебруара 2010. године жалбу туженог уважио, првостепену пресуду преиначио, тако да је апелантов тужбени захтјев према туженом
одбио као неоснован. Апелант је, такође, обавезан да туженом на
име трошкова поступка исплати износ од 400,00 КМ.
8. Окружни суд је у образложењу пресуде навео да је првостепени суд на правилно утврђено чињенично стање произвољно примијенио материјално право и оцијенио основаним наводе туженог да
возило у којем се налазио апелант ни на који начин није допринијело
саобраћајној несрећи у којој је апелант задобио повреде. Окружни
суд сматра неспорним да је првостепени суд на поуздан начин утврдио да је апелант у предметној саобраћајној несрећи, као путник у
возилу које је било осигурано код туженог, задобио повреде и претрпио штету у виду умањења опште животне активности, физичког
бола и страха, за коју незгоду је искључиви кривац возач аутобуса. На основу тога је закључио да је тај суд на правилно утврђено
чињенично стање погрешно примијенио материјално право, члан
178. став 4. ЗОО, и обавезао туженог да, према одредби члана 200.
ЗОО, апеланту плати штету у износима ближе наведеним у изреци
пресуде, те да оваква одлука првостепеног суда није правилна због
погрешног правног приступа наведеној правној ствари. С тим у вези
је указао да је чланом 178. став 1. ЗОО регулисано да се, у случају
удеса изазваног моторним возилом у покрету, који је проузрокован
искључивом кривицом једног имаоца, примјењују правила о одговорности по основу кривице. Према томе, Окружни суд је утврдио
да је жалба туженог основана због тога што возило у коме се налазио апелант ни на који начин није допринијело саобраћајној несрећи
у којој је апелант задобио повреде због чега је, поступајући према
одредби члана 229 став 1. тачка 4. ЗПП, жалбу туженог уважио, првостепену пресуду преиначио и апелантов тужбени захтјев одбио
као неоснован, оцјењујући да је у конкретном случају првостепени
суд имао примијенити одредбу члана 178. став 1. ЗОО.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
9. Апелант сматра да му је оспореном одлуком повријеђено право из члана II/3.е) и к) Устава Босне и Херцеговине, члана 6. став 1.
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
(у даљем тексту: Европска конвенција) и члана 1. Протокола број 1
уз Европску конвенцију. Сматра да је Окружни суд у конкретном
случају произвољно примијенио материјално право, одредбу члана
178. став 1. ЗОО. Образлажући своје тврдње апелант наводи да, у
смислу члана 178. став 4. ЗОО, за утврђивање одговорности за штету причињену апеланту, оштећеном као путнику и трећем лицу у
судару моторних возила није одлучна кривица (па када је и искључива) ниједног возача возила, јер за такве штете имаоци моторних
возила чија су возила учествовала у саобраћајној несрећи одговарају
према правилима објективне одговорности, солидарно. Апелант
сматра да је управо смисао члана 178. став 4. ЗОО да се оштећеном трећем лицу пружи што већа и ефикаснија заштита и да је свој
захтјев за накнаду штете могао усмјерити на било којег имаоца моторног возила, односно осигуравача возила, појединачно, или захтијевати накнаду штете од свих ималаца возила, односно њихових
осигураника, а што је зависило од његове воље. Сходно наведеном,
апелант, такође, истиче да му је, због произвољне примјене одредаба
ЗОО, оспореном пресудом повријеђено и право на имовину.
b) Одговор на апелацију
10. У одговору на апелацију Окружни суд је навео да је оспорена пресуда законита и правилна, па сматра да су апелантови наводи
неосновани, да остаје при свом образложењу датом у тој пресуди,
те предлаже да се апелација одбије као неоснована.
11. У одговору на апелацију тужени је навео да су неосновани
апелантови наводи. Сматра да је непојмљива чињеница да ималац
моторног возила одговара за штету трећем лицу само зато што се
критичног момента нашао на мјесту несреће иако је доказао све
елементе које закон тражи да се ослободи кривице. Тврди да је
неправично и незаконито потраживати штету од лица које ничим
није допринијело њеном настанку, јер би у том случају ималац возила који није одговоран за несрећу постао оштећени. Сматра да у
конкретном случају нема ничега што указује на то да апелант има
оправдан захтјев због чега тврди да су његови наводи неосновани,
те да није прекршено апелантово право на правично суђење и имовину. Примјењујући одредбе ЗОО и Закона о осигурању имовине
и лица, тужени истиче да је правилно становиште Окружног суда
којим је одбијен као неоснован апелантов тужбени захтјев због
чега сматра да апелацију треба одбацити као недопуштену или одбити као неосновану.
V - Релевантни прописи
12. Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”
бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, те “Службени гласник Републике
Српске” бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) у релевантном дијелу гласи:
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Члан 178.
У случају удеса изазваног моторним возилом у покрету, који је
проузрокован искључивом кривицом једног имаоца, примјењују се
правила о одговорности по основу кривице.
Ако постоји обострана кривица, сваки ималац одговара за укупну штету коју су они претрпјели размјерно степену своје кривице.
Ако нема кривице ни једног, имаоци одговарају на равне дијелове, ако разлози правичности не захтијевају нешто друго.
За штету коју претрпе трећа лица имаоци моторних возила одговарају солидарно.
13. Закон о осигурању од одговорности за моторна возила и
осталим обавезним осигурањима (“Службени гласник Републике
Српске” број 102/09) у релевантном дијелу гласи:
Квалитативни обим покрића
Члан 7. ст. 1, 3. и 6.
Осигурање од аутоодговорности покрива грађанску одговорност, власника, корисника и било којег возача моторног возила према трећим странама које имају захтјев за одштету од осигураника,
у складу са одредбама важећег Закона о облигационим односима.
Осигуравач исплаћује накнаду за штету на лицима, као и штету на имовини или за њено уништење проузроковано у саобраћајним незгодама трећим лицима за које је осигураник по закону одговоран, као и накнаду оправданих трошкова које је осигураник
имао у судском или вансудском поступку.
Свако лице оштећено возилом, чији власник или корисник
подлијеже обавези осигурања од аутоодговорности, које има право
да тражи одштету од возача, без обзира да ли је то лице било унутар
или ван тог возила, има непосредно потраживање од осигуравача.
VI - Допустивост
14. У складу са чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.
15. У складу са чланом 16. став 1. Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресуде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.
16. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом
је пресуда Окружног суда против које нема других дјелотворних
правних лијекова могућих према закону. Затим, оспорену пресуду
апелант је примио 18. марта 2010. године, а апелација је поднесена
5. маја 2010. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом
16. став 1. Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава
и услове из члана 16. ст. 2. и 4. Правила Уставног суда, јер није
очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други формални разлог због којег апелација није допустива.
17. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 16. ст. 1, 2. и 4. Правила Уставног суда, Уставни
суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу
допустивости.
VII - Меритум
18. Апелант сматра да му је пресудом Окружног суда повријеђено право на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне
и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције и право на
имовину из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1.
Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
Право на правично суђење
Члан II/3.е) Устава Босне и Херцеговине у релевантном дијелу
гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2. овог члана, а она обухватају:
е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.
Члан 6. став 1. Европске конвенције у релевантном дијелу гласи:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или основаности било какве кривичне оптужбе против њега, сватко има
право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним, законом установљеним судом. (...).
19. Уставни суд, прије свега, указује да се предметни поступак
односи на утврђивање права на накнаду штете, дакле, на предмет
грађанскоправне природе, па је, стога, члан 6. став 1. Европске конвенције примјењив у конкретном случају. Према томе, Уставни суд
мора испитати да ли је поступак пред Окружним судом био правичан онако како то захтијева члан 6. став 1. Европске конвенције.
20. Апелант сматра да је Окружни суд оспорену одлуку донио на основу произвољне примјене члана 178. став 1. ЗОО, јер,
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како наводи, из утврђеног чињеничног стања јасно слиједи да се
као путник и треће лице налазио у путничком возилу осигураника
туженог, које је било учесник у предметној саобраћајној несрећи,
због чега је тужени одговоран за причињену му штету према правилима солидарне и објективне одговорности ималаца моторних
возила, као опасне ствари, без обзира на кривицу а према члану
187. став 4. ЗОО.
21. Уставни суд наглашава да није, уопштено, надлежан да
врши провјеру утврђених чињеница и начина на који су редовни
судови протумачили позитивно-правне прописе, осим уколико
одлуке тих судова крше уставна права. То ће бити случај када одлука редовног суда крши уставна права, тј. уколико је редовни суд
погрешно протумачио или примијенио неко уставно право, или је
занемарио то право, ако је примјена закона била произвољна или
дискриминациона, уколико је дошло до повреде процесних права
(правично суђење, приступ суду, дјелотворни правни лијекови и у
другим случајевима), или уколико утврђено чињенично стање указује на повреду Устава Босне и Херцеговине (види, Уставни суд,
одлуке број У 39/01 од 5. априла 2002. године, објављена у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине” број 25/02, и број У 29/02
од 27. јуна 2003. године, објављена у “Службеном гласнику Босне
и Херцеговине” број 31/03).
22. У конкретном случају Уставни суд ће испитати да ли је примјена закона од Окружног суда била произвољна или не, па, с тим
у вези, подсјећа да из чињеничног стања које је утврдио првостепени суд слиједи да је апелант као путник и треће лице претрпио
штету, јер се налазио у возилу које је било учесник у саобраћајној
несрећи. Тужбеним захтјевом је тражио накнаду штете од туженог
на основу члана 178. став 4. ЗОО, који је првостепени суд усвојио
и обавезао туженог да му на име накнаде нематеријалне штете за
умањење опште животне активности, претрпљене физичке болове
и претрпљени страх исплати износе као у изреци првостепене пресуде, док је Окружни суд жалбу туженог уважио, првостепену пресуду преиначио и апелантов тужбени захтјев одбио као неоснован.
Из образложења пресуде Окружног суда произилази да је тај суд,
на основу чињеничног стања утврђеног у првостепеном поступку
и примјеном члана 178. став 1. ЗОО, закључио да возило у којем
се налазио апелант ни на који начин није допринијело саобраћајној
несрећи у којој је апелант задобио повреде, те да, стога, тужени није
дужан ни да накнади причињену штету апеланту. Дакле, Окружни
суд је одговорност ималаца моторних возила и учесника у предметној саобраћајној несрећи за причињену штету апеланту оцијенио по
основу њихове кривице примјеном члана 178. став 1. ЗОО.
23. Уставни суд сматра да је Окружни суд арбитрарно примијенио одредбе члана 178. став 1. ЗОО, закључивши да не постоји
одговорност туженог за штету причињену апеланту, као путнику
и трећем лицу, због тога што је за саобраћајну несрећу искључиво
утврђена одговорност возача аутобуса. Уставни суд подсјећа да се
наведена одредба ЗОО односи искључиво на случајеве саобраћајне
несреће изазване моторним возилима у покрету у којим је штета
узрокована имаоцима возила, па се у таквим случајевима ради о
узајамним одштетним захтјевима ималаца возила у којима се примјењује правило одговорности по основу кривице. Разлог и сврха
прописивања међусобне одговорности ималаца моторних возила
за штету коју узрокују сами себи (у животу, на тијелу и имовини), према наведеној одредби ЗОО, за коју су имаоци одговорни
по правилима субјективне одговорности и по основу кривице, а не
по правилима објективне одговорности без обзира на њихову кривицу, налазе се у чињеници што се у оваквим несрећама не ради о
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посебној заштити трећих лица која нису непосредно учествовала
у вожњи моторним возилима приликом штетног догађаја, већ се
ради о међусобним одштетним захтјевима, који су имаоци моторних возила сами себи проузроковали сопственом кривицом.
24. Уставни суд сматра да наведени случај треба разликовати
од одговорности за штету коју претрпи треће лице, као путник,
у случају саобраћајне несреће изазване моторним возилима у
покрету у смислу члана 178. став 4. ЗОО. У том случају за штету коју претрпе трећа лица имаоци моторних возила одговарају
солидарно, према правилима објективне каузалне одговорности,
без обзира на кривицу. Питање кривице ималаца моторних возила
може бити правно релевантно тек касније у њиховој евентуалној
регресној парници, након што апеланту као трећем лицу узрокована штета буде накнађена, у којој ће учесници саобраћајне несреће
утврђивати свој међусобни однос по основу кривице. Према томе,
Уставни суд сматра да је управо смисао члана 178. став 4. ЗОО да
се оштећеном трећем лицу, у конкретном случају апеланту, пружи ефикаснија заштита, да свој захтјев за накнаду штете може да
усмјери на било којег имаоца моторног возила, односно осигуравача возила, појединачно, или да захтијева накнаду штете од свих
ималаца возила, односно њихових осигураника, што је зависило од
његове воље, без обзира на њихову кривицу.
25. Према томе, Уставни суд сматра да је Окружни суд, одлучујући о апелантовом захтјеву усмјереном на исплату накнаде
штете, на арбитраран начин примијенио одредбу члана 178. став 1.
ЗОО којом је прописана накнада штете по основу кривице, чиме је
повријеђено апелантово право на правично суђење из члана II/3.е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције.
26. Уставни суд закључује да су у конкретном предмету одлуком Окружног суда повријеђени члан II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члан 6. став 1. Европске конвенције.
Остали наводи
27. Имајући у виду претходни закључак, Уставни суд сматра
да нема потребе испитивати апелантове наводе о кршењу права на
имовину из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1.
Протокола број 1 уз Европску конвенцију с обзиром на то да се
ради о идентичним наводима као у односу на право на правично
суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
VIII - Закључак
28. Уставни суд закључује да постоји повреда права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана
6. став 1. Европске конвенције у ситуацији када је Окружни суд
арбитрарном примјеном члана 187. став 1. Закона о облигационим
односима одбио апелантов тужбени захтјев за накнаду нематеријалне штете, оцјењујући одговорност ималаца моторних возила
и учесника у саобраћајној несрећи према правилима субјективне
одговорности, односно њихове кривице.
29. На основу члана 61. ст. 1. и 2. и члана 64. став 1. Правила
Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
30. Према члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједница
Уставног суда БиХ,
Валерија Галић, с.р.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
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 ИЗДАTА ДОЗВОЛА (У ОБНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ) ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Р.
бр.

Заштићени назив
лијека

1

CHIROCAINE

2

ZEMPLAR

3

KLACID

4

KLACID

Произвођач (административно
сједиште)
ABBOTT
INTERNATIONAL LLC
ABBOTT
INTERNATIONAL LLC
ABBOTT
INTERNATIONAL LLC
ABBOTT
INTERNATIONAL LLC

ИНН

Облик
лијека

Доза

Садржај
оригиналног паковања

Режим
изда- Број рјешења
вања

levobupivakain

koncentrat
za rastvor za
infuziju

50 mg/10
ml (5 mg/
ml)

10 ampula
po 10 ml

▲SZU

parikalcitol

otopina za
injekciju

5 mcg/ml

5 ampula
po 1 ml

granule
za oralnu
suspenziju
granule
za oralnu
suspenziju

125 mg/
5 ml
250 mg
/5 ml

klaritromicin
klaritromicin

Датум
рјешења

Рјешење
вриједи до

04-07.101765/12

17.5.
2013.

31.3.
2018.

SZU

04-07.10777/12

27.5.
2013.

5.11.
2017.

100 ml

Rp

04-07.101541/12

17.5.
2013.

31.12.
2017.

100 ml

Rp

04-07.101533/12

17.5.
2013

31.12.
2017
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28.08.2013.

30 film
tableta

Rp

04-07.10662/13

30.5.
2013.

29.8.
2018.

70 ml

Rp

04-07.23706/12

17.5.
2013.

30.7.
2017.

100 ml

Rp

04-07.23712/12

17.5.
2013.

30.7.
2017.

4 mg/5ml

200 ml

BRp

04-07.10880/12

15.3.
2013.

12.2.
2018.

sprej za nos,
otopina

1 mg/ml

10 ml

BRp

04-07.21151/12

15.5.
2013.

22.8.
2017.

diklofenak

tableta sa
produženim
oslobađanjem

100 mg

20 tableta
sa produženim
oslobađanjem

Rp

04-07.101438/12

9.4.
2013.

1.4.
2018.

sulpirid

kapsula, tvrda

50 mg

30 kapsula

∆ Rp

04-07.101651/12

15.5.
2013.

27.3.
2018.

dezmopresin

tableta

0,2 mg

30 tableta

Rp

04-07.103445/12

28.5.
2013.

30.5.
2018.

GALENIKA a.d

gentamicin

rastvor za
injekciju

10 ampula

ZU

GLAXOSMITHKLINE Kft
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda, d.o.o.
Banja Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda, d.o.o.
Banja Luka
HEMOFARM
proizvodnja
farmaceutskih
proizvoda, d.o.o.
Banja Luka

paracetamol,
kofein

tableta

120
mg/2ml
500 mg +
65 mg

12 tableta

BRp

04-07.21413/12
04-07.101128/12

17.5.
2013.
4.4.
2013.

16.5.
2018.
22.2.
2018.

flukonazol

rastvor za
infuziju

2 mg/ml

100 ml

SZU

04-07.23368/12

13.5.
2013.

23.11.
2017.

tramadol

tableta sa
produženim
oslobađanjem

100 mg

▲Rp

04-07.12370/12

28.5.
2013.

27.5.
2018.

tramadol

tableta sa
produženim
oslobađanjem

200 mg

▲Rp

04-07.12371/12

28.5.
2013.

27.5.
2018.

IVANČIĆ I SINOVI
d.o.o.

fenilefrin,
paracetamol,
askorbinska
kiselina

prašak za
oralni rastvor

10 mg +
750 mg +
60 mg

BRp

04-07.10203/12

27.3.
2013.

21.9.
2017.

VASILIP

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

simvastatin

Rp

04-07.101943/12

2.4.
2013.

16.4.
2018.

20

VASILIP

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

simvastatin

Rp

04-07.101944/12

2.4.
2013.

16.4.
2018.

21

VASILIP

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

simvastatin

Rp

04-07.101945/12

2.4.
2013

16.4.
2018

22

VASILIP

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

simvastatin

Rp

04-07.101946/12

2.4.
2013.

16.4.
2018.

23

FORANE

ABBOTT
INTERNATIONAL LLC

izofluran

SZU

04-07.101763/12

29.5.
2013

28.3.
2018

24

SEVORANE

ABBOTT
INTERNATIONAL LLC

sevofluran

Remedica Ltd.

eritromicin

Remedica Ltd.

5

CLODIL

BOSNALIJEK d.d.

klopidogrel

film tableta

75 mg

6

KLAMOKS BID

BILIM ILAC
SANAYII VE
TICARET A.S.

amoksicilin,
klavulanska
kiselina

prašak
za oralnu
suspenziju

7

KLAMOKS

BILIM ILAC
SANAYII VE
TICARET A.S.

amoksicilin,
klavulanska
kiselina

prašak
za oralnu
suspenziju

(400
mg + 57
mg)/5 ml
(125,00
mg +
31,25 mg
)/5 ml

8

BISOLVON

bromheksin

sirup

9

OLYNTH

ksilometazolin

10

DIKLOFENAK
FARMAL

FARMAL d.d.

11

SULPIRID
FARMAVITA

12

MINIRIN

FARMAVITA d.o.o.
Sarajevo
FERRING INTERNATIONAL
CENTER SA

13
14

GENTAMICIN
GALENIKA
PANADOL
EXTRA

15

FLUCONAL

16

TRODON

17

TRODON

18

INFLUREX

19

25
26
27

ERITHROMYCIN
REMEDICA
FUROSEMIDE
REMEDICA
FUROSEMIDE
REMEDICA

BOEHRINGER
INGELHEIM RCV
GmbH & Co.KG
JOHNSON&
JOHNSON
S.E d.o.o.

Remedica Ltd.

28

DEPAKINE
CHRONO 300

SANOFIAVENTIS Groupe

29

DEPAKINE
CHRONO 500

SANOFIAVENTIS Groupe

30

PAN-PENI G
sodium 1 MUI

PANPHARMA S.A.

filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta
para za
inhalaciju,
tečnost

10 tableta
sa produženim
oslobađanjem
10 tableta
sa produženim
oslobađanjem
5 kesica

100 mg
/100 ml
(99,90%)

20 filmom
obloženih
tableta
28 filmom
obloženih
tableta
20 filmom
obloženih
tableta
28 filmom
obloženih
tableta
100 ml
pare za
inhalaciju,
tečnosti

10 mg
10 mg
20 mg
20 mg

para za
inhalaciju,
tečnost
prašak
za oralnu
suspenziju

100%

250 ml

SZU

04-07.101764/12

17.5.
2013.

28.3.
2018.

250 mg/
5 ml

100 ml

Rp

04-07.102193/12

17.5.
2013

18.4.
2018

furosemid

tableta

500 mg

20 tableta

Rp

furosemid

tableta

40 mg

20 tableta

Rp

04-07.10216/12
04-07.10215/12

17.5.
2013.
17.5.
2013.

1.7.
2017.
1.7.
2017.

film tableta

87,00 mg
+ 199,80
mg

100 film
tableta

Rp

04-07.101991/12

30.5.
2013.

28.3.
2018.

film tableta

145,00
mg +
333,00
mg

30 film
tableta

Rp

04-07.101992/12

30.5.
2013.

28.3.
2018.

prašak za
rastvor za
injekciju

1 000 000
i.j.

50 bočica

ZU

04-07.10639/12

15.3.
2013.

22.2.
2018.

valproinska
kiselina,
natrijumvalporat
valproinska
kiselina,
natrijumvalporat
benzilpenicilin

28.08.2013.
31

BETAGLID

32

BETAGLID

33

HEPTANON

34

OIKAMID

35

PLIMYCOL

36

AROMASIN

37

PREPIDIL

38

SALAZOPYRIN
EN

39

UNIFLOX 0,3%

40

ALOPRES

41

ALOPRES

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
PLIVA HRVATSKA
d.o.o.
PFIZER
LUXEMBOURG
SARL
PFIZER
LUXEMBOURG
SARL
PFIZER
LUXEMBOURG
SARL
UNIMED
PHARMA s.r.o.
ZDRAVLJE AD
Leskovac
ZDRAVLJE AD
Leskovac
SANOFI PASTEUR
S.A.

30
obloženih
tableta

Rp

04-07.24564/12

4.4.
2013.

8.11.
2017.

1 aplikator

SZU

04-07.102949/12

29.5.
2013.

6.6.
2018.

30 tableta

Rp

glimepirid

tableta

2 mg

30 tableta

Rp

metadon

tableta

5 mg

20 tableta

▲§ Rp

piracetam

kapsul, tvrda

400 mg

60 kapsula

Rp

klotrimazol

krem

10 mg/g

20 g

eksemestan

obložena
tableta

25 mg

gel za cerviks 0,5 mg/3g
500 mg

100 gastroreziste-ntnih
tableta

Rp

04-07.23948/12

11.4.
2013.

23.11.
2017.

ofloksacin

gastrorezistentna
tableta
kapi za uši/
oči, rastvor

3 mg/ml

10 ml

Rp

amlodipin

tableta

5 mg

20 tableta

Rp

amlodipin

tableta

10 mg

20 tableta

Rp

04-07.10105/12
04-07.10692/12
04-07.10681/12

3.4.
2013.
10.4.
2013.
10.4.
2013.

14.12.
2017.
22.2.
2018.
22.2.
2018.

hepatitis
A vakcina,
inaktivisana,
adsorbirana

suspenzija za
injekciju

160
antigenskih
jedinica
/0,5 ml

1 napunjena
šprica

ZU

04-07.10879/12

11.4.
2013.

13.2.
2018.

mometazon

rastvor za
kožu

1 mg/g

20 ml

Rp

04-07.101355/12

31.5.
2013.

1.4.
2018.

mometazon

mast

1 mg/g

15 g

Rp

04-07.101353/12

31.5.
2013.

1.4.
2018.

mometazon

mast

1 mg/g

30 g

Rp

04-07.101358/12

31.5.
2013.

1.4.
2018.

mometazon

krem

1 mg/g

15 g

Rp

04-07.101354/12

31.5.
2013.

1.4.
2018.

mometazon

krem

1 mg/g

30 g

Rp

04-07.101357/12

31.5.
2013.

1.4.
2018.

(0,1 g +
2,0 g)/100
g
(0,1 g +
2,0 g)/100
g
(0,1 g +
2,0 g)/100
g

50 ml

BRp

04-07.24725/12

16.5.
2013.

10.5.
2017.

250 ml

BRp

04-07.23741/12

16.5.
2013

2.11.
2017

1000 ml

BRp

04-07.23736/12

16.5.
2013.

2.11.
2017.

5 uložaka
po 3 ml

Rp

04-07.101578/12

17.5.
2013

27.3.
2018

5 uložaka
po 3 ml

Rp

04-07.101577/12

17.5.
2013.

27.3.
2018.

1 mg/g

30 g

BRp

04-07.103044/12

31.5.
2013.

30.5.
2018.

7,5 mg/0,
6 ml

10 napunjenih šprica
po 0,6 ml

Rp

04-07.102617/12

9.4.
2013.

25.3.
2018.

2,5 mg/0,
5 ml

10 napunjenih šprica
po 0,5 ml

Rp

04-07.102616/12

9.4.
2013.

25.3.
2018.

30 film
tableta
14 film
tableta
30 film
tableta
14 kapsula,
tvrdih

SZU/
Rp

04-07.103361/12
04-07.10208/12
04-07.10209/12
04-07.10219/12

16.5.
2013.
17.5.
2013.
17.5.
2013.
17.5.
2013.

25.1.
2018.
21.12.
2016.
1.7.
2017.
23.4.
2017.

sulfasalazin

43

ELOCOM

44

ELOCOM

45

ELOCOM

46

ELOCOM

47

ELOCOM

48

OCTENISEPT

SHULKE & MAYR
GmbH

oktenidin,
fenoksietanol

otopina za
kožu

49

OCTENISEPT

SHULKE & MAYR
GmbH

oktenidin,
fenoksietanol

otopina za
kožu

50

OCTENISEPT

SHULKE & MAYR
GmbH

oktenidin,
fenoksietanol

otopina za
kožu

51

INSULATARD
Penfill

NOVO NORDISK
A/S

insulin,
humani

52

ACTRAPID
Penfill

NOVO NORDISK
A/S

insulin,
humani

53

FENISTIL gel

NOVARTIS
CONSUMER
HEALTH SA

dimetinden

54

ARIXTRA

WELLCOME
LIMITED

fondaparinuksnatrijum

55

ARIXTRA

WELLCOME
LIMITED

fondaparinuksnatrijum

56

LAMETTA

VIPHARM S.A.

letrozol

film tableta

2,5 mg

57

ATENOLOL
REMEDICA
ATENOLOL
REMEDICA
OMEPRAZOL
REMEDICA

REMEDICA Ltd

atenolol

film tableta

100 mg

REMEDICA Ltd

atenolol

film tableta

50 mg

REMEDICA Ltd

omeprazol

kapsula, tvrda

20 mg

59

30.5.
2018.
30.5.
2018.
28.3.
2018.
5.6.
2018.
28.3.
2018.

3 mg

AVAXIM

58

Rp

27.5.
2013.
27.5.
2013.
23.5.
2013.
27.5.
2013.
8.4.
2013.

tableta

dinoproston

21
04-07.102830/12
04-07.102829/12
04-07.101453/12
04-07.102828/12
04-07.101454/12

glimepirid

42

SCHERINGPLOUGH
CENTRAL EAST
AG
SCHERINGPLOUGH
CENTRAL EAST
AG
SCHERINGPLOUGH
CENTRAL EAST
AG
SCHERINGPLOUGH
CENTRAL EAST
AG
SCHERINGPLOUGH
CENTRAL EAST
AG

74

suspenzija
za injekciju u 100 i.j./ml
ulošku
rastvor za
injekciju u 100 i.j./ml
ulošku
gel
rastvor za
injekciju u
napunjenoj
šprici
rastvor za
injekciju u
napunjenoj
šprici

Rp
Rp
Rp

22
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60

RANITIDINE
REMEDICA

REMEDICA Ltd

ranitidin

film tableta

150 mg

61

FORSEF I.M.

Bilim Ilac Sanayii
Ve Ticaret A.S.

ceftirakson

prašak i
rastvarač za
rastvor za
injekciju

1g

62

FORSEF I.V.

Bilim Ilac Sanayii
Ve Ticaret A.S.

ceftirakson

prašak i
rastvarač za
rastvor za
injekciju

1g

63

NIMESIL

Berlin - Chemie AG
(Menarini Group)

nimesulid

64

NIMESIL

Berlin - Chemie AG
(Menarini Group)

nimesulid

65

NIMESIL

Berlin - Chemie AG
(Menarini Group)

nimesulid

granule
za oralnu
suspenziju
granule
za oralnu
suspenziju
granule
za oralnu
suspenziju

20 film
tableta
1 bočica
praška i
1 ampula
rastvarača
(4 ml 1%
lidokainhidrohlorida)
1 bočica
praška i
1 ampula
rastvarača
(voda za
injekciju)

74

28.08.2013.

Rp

04-07.10220/12

17.5.
2013.

1.7.
2017.

ZU

04-07.23704/12

9.4.
2013.

30.7.
2017.

ZU

04-07.23705/12

9.4.
2013.

30.7.
2017.

100 mg

30 kesica po
2 g granula

BRp

04-07.2-3794
/12

6.3.
2013.

6.12.
2017.

100 mg

15 kesica po
2 g granula

BRp

04-07.23793/12

6.3.
2013.

6.12.
2017.

100 mg

9 kesica po
2 g granula

BRp

04-07.23779/12

6.3.
2013.

6.12.
2017.

1. У случају да прије истека периода важности наступе ограничења за употребу неког од наведених лијекова, Агенција за лијекове и
медицинска средства Босне и Херцеговине ће објавити измјену овог списка.
Број: 10-07.56-5083/13
13. августа 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 ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Р. Заштићени назив
бр. лијека
1

ZYGLIP

2

OMNIPAQUE

3

OMNIPAQUE

4

OMNIPAQUE

5

OMNIPAQUE

6

OMNIPAQUE

7

OMNIPAQUE

8

GEMCITABIN
Ebewe

9

GEMCITABIN
Ebewe

10

GEMCITABIN
Ebewe

11

LERANA

12

ALBUTEIN 5%

13

ALBUTEIN 5%

14

ALBUTEIN 5%

15

ALBUTEIN 20%

16

ALBUTEIN 20%

Произвођач (административно
сједиште)

ИНН

Облик
лијека

Доза

ALKALOID AD

fenofibrat

tableta

145 mg

30 tableta

Rp

04-07.13476/12

17.5.
2013.

Рјешење
важи
до
16.5.
2018.

joheksol

otopina za
injekciju

6 boca po 500
ml

SZU

04-07.93324/12

31.5.
2013.

30.5.
2018.

joheksol

otopina za
injekciju

10 boca po
200 ml

SZU

04-07.93327/12

31.5.
2013.

30.5.
2018.

joheksol

otopina za
injekciju

10 boca po
100 ml

SZU

04-07.93326/12

31.5.
2013.

30.5.
2018.

joheksol

otopina za
injekciju

10 boca po
50 ml

SZU

04-07.93325/12

31.5.
2013.

30.5.
2018.

joheksol

otopina za
injekciju

10 boca po
100 ml

SZU

04-07.93323/12

31.5.
2013.

30.5.
2018.

joheksol

otopina za
injekciju

755 mg (što
odgovara 350
mg joda)/ml
755 mg (što
odgovara 350
mg joda)/ml
755 mg (što
odgovara 350
mg joda)/ml
755 mg (što
odgovara 350
mg joda)/ml
647 mg (što
odgovara 300
mg joda)/ml
647 mg (što
odgovara 300
mg joda)/ml

10 boca po
50 ml

SZU

04-07.93322/12

31.5.
2013.

30.5.
2018.

40 mg/ml
(200 mg/5 ml)

1 bočica od
5 ml

SZU

04-07.17996/11

15.5.
2013.

14.5.
2018.

40 mg/ml
(2000 mg/5
ml)
40 mg/ml
(1000 mg/5
ml)

1 bočica od
50 ml

SZU

04-07.18003/11

15.5.
2013.

14.5.
2018.

1 bočica od
25 ml

SZU

04-07.17997/11

15.5.
2013.

14.5.
2018.

2,5 mg

30 filmom
obloženih
tableta

SZU/
Rp

04-07.17872/11

20.5.
2013.

19.5.
2018.

50 g/l

500 ml

SZU

50 g/l

250 ml

SZU

50 g/l

100 ml

SZU

200mg/ml

50 ml

SZU

200mg/ml

100 ml

SZU

04-07.91861/12
04-07.91860/12
04-07.91859/12
04-07.18019/11
04-07.18020/11

26.6.
2013.
26.6.
2013.
26.6.
2013.
31.5.
2013.
31.5.
2013.

25.6.
2018.
25.6.
2018.
25.6.
2018.
30.5.
2018.
30.5.
2018.

GE
HEALTHCARE
AS
GE
HEALTHCARE
AS
GE
HEALTHCARE
AS
GE
HEALTHCARE
AS
GE
HEALTHCARE
AS
GE
HEALTHCARE
AS
EBEWE Pharma
Ges.m.b.H. Nfg.
KG
EBEWE Pharma
Ges.m.b.H. Nfg.
KG
EBEWE Pharma
Ges.m.b.H. Nfg.
KG

gemcitabin
gemcitabin
gemcitabin

HEATON a.s.

letrozol

INSTITUTO
GRIFOLS S.A.
INSTITUTO
GRIFOLS S.A.
INSTITUTO
GRIFOLS S.A.
INSTITUTO
GRIFOLS S.A.
INSTITUTO
GRIFOLS S.A.

albumin,
humani
albumin,
humani
albumin,
humani
albumin,
humani
albumin,
humani

koncentrat
za rastvor
za infuziju
koncentrat
za rastvor
za infuziju
koncentrat
za rastvor
za infuziju
filmom
obložena
tableta
rastvor za
infuziju
rastvor za
infuziju
rastvor za
infuziju
rastvor za
infuziju
rastvor za
infuziju

Садржај ори- Режим
гиналног пако- издавања
вања

Број
рјешења

28.08.2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
humani
prašak i
faktor
rastvarač za 1000 i.j/10 ml
koagulacije rastvor za
VIII
injekciju

17

FANHDI 1000 IU

INSTITUTO
GRIFOLS S.A.

18

FANHDI 500 IU

INSTITUTO
GRIFOLS S.A.

humani
prašak i
faktor
rastvarač za
koagulacije rastvor za
VIII
injekciju

500 i.j/10 ml

19

FANHDI 500 IU

INSTITUTO
GRIFOLS S.A.

humani
prašak i
faktor
rastvarač za
koagulacije rastvor za
VIII
injekciju

250 i.j/10 ml

20

OLIMESTRA

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

olme-sartan

21

OLIMESTRA

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

olme-sartan

22

OLIMESTRA

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

olme-sartan

23

ROSWERA

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

rosuvastatin

24

ROSWERA

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

rosuvastatin

25

ROSWERA

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

rosuvastatin

26

ROSWERA

KRKA, tovarna
zdravil, d.d.

rosuvastatin

filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta

27

JAKAVI

ruksolitinib

28

JAKAVI

29

JAKAVI

30

GALVUS

NOVARTIS
PHARMA
Services AG
NOVARTIS
PHARMA
Services AG
NOVARTIS
PHARMA
Services AG
NOVARTIS
PHARMA
Services AG

31

KLOPIDOGREL
PharmaS

32

KLOPIDOGREL
PharmaS

33

PLIVA
LIZINOPRIL Pliva HRVATSKA
d.o.o.
PLIVA
LIZINOPRIL Pliva HRVATSKA
d.o.o.
PLIVA
LIZINOPRIL Pliva HRVATSKA
d.o.o.
OLANZAPIN
SANOFIZentiva
AVENTIS Groupe
OLANZAPIN
SANOFIZentiva
AVENTIS Groupe
OLANZAPIN
SANOFIZentiva
AVENTIS Groupe
OLANZAPIN
SANOFIZentiva
AVENTIS Groupe
OLANZAPIN
SANOFIZentiva
AVENTIS Groupe
OLANZAPIN
SANOFIZentiva
AVENTIS Groupe
ZADA
BINOL
Pharmaceuticals
d.o.o.

34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

HIBERIX

10 mg
20 mg
40 mg

1 bočica praška
(liofilizat) +1
predhodno
napunjena
šprica
1 bočica praška
(liofilizat) +1
predhodno
napunjena
šprica
1 bočica praška
(liofilizat) +1
predhodno
napunjena
šprica
28 filmom
obloženih
tableta
28 filmom
obloženih
tableta
28 filmom
obloženih
tableta

74

23

SZU

04-07.18018/11

21.5.
2013.

20.5.
2018.

SZU

04-07.18017/11

21.5.
2013.

20.5.
2018.

SZU

04-07.18016/11

21.5.
2013.

20.5.
2018.

Rp

04-07.18819/11

21.5.
2013.

20.5.
2018.

Rp

04-07.18820/11

21.5.
2013.

20.5.
2018.

Rp

04-07.18821/11

21.5.
2013.

20.5.
2018.

30 mg

84 filmom
obložene tablete

Rp

04-07.11379/12

20.5.
2013.

19.5.
2018.

15 mg

28 filmom
obloženih
tableta

Rp

04-07.11376/12

20.5.
2013.

19.5.
2018.

15 mg

84 filmom
obložene tablete

Rp

04-07.11377/12

20.5.
2013.

19.5.
2018.

30 mg

28 filmom
obloženih
tableta

Rp

04-07.11378/12

20.5.
2013.

19.5.
2018.

tableta

5 mg

60 tableta

SZU/
Rp

04-07.92277/12

24.5.
2013.

23.5.
2018.

ruksolitinib

tableta

15 mg

60 tableta

SZU/
Rp

04-07.92278/12

24.5.
2013.

23.5.
2018.

ruksolitinib

tableta

20 mg

60 tableta

SZU/
Rp

04-07.92279/12

24.5.
2013.

23.5.
2018.

vildagliptin

tableta

50 mg

28 tableta

Rp

04-07.91538/12

28.5.
2013.

27.5.
2018.

PharmaS d.o.o.
Zagreb

klopidogrel

Rp

04-07.11295/12

30.5.
2013.

29.5.
2018.

PharmaS d.o.o.
Zagreb

klopidogrel

filmom
obložena
tableta
filmom
obložena
tableta

Rp

04-07.11294/12

30.5.
2013.

29.5.
2018.

lizinopril

tableta

5 mg

30 tableta

Rp

lizinopril

tableta

20 mg

30 tableta

Rp

lizinopril

tableta

10 mg

30 tableta

Rp

olanzapin

film tableta

20 mg

28 film tableta

∆Rp

olanzapin

film tableta

15 mg

28 film tableta

∆Rp

olanzapin

film tableta

10 mg

28 film tableta

∆Rp

olanzapin

film tableta

7,5 mg

28 film tableta

∆Rp

olanzapin

film tableta

5 mg

28 film tableta

∆Rp

olanzapin

film tableta

2,5 mg

28 film tableta

∆Rp

04-07.11272/12
04-07.11274/12
04-07.11273/12
04-07.12249/11
04-07.12248/11
04-07.12247/11
04-07.12246/11
04-07.12245/11
04-07.12244/11

22.5.
2013.
22.5.
2013.
22.5.
2013.
18.4.
2013.
18.4.
2013.
18.4.
2013
18.4.
2013.
18.4.
2013.
18.4.
2013.

21.5.
2018.
21.5.
2018.
21.5.
2018.
17.4.
2018.
17.4.
2018.
17.4.
2018
17.4.
2018.
17.4.
2018.
17.4.
2018.

nebivolol

tableta

5 mg

30 tableta

Rp

04-07.14147/12

15.5.
2013.

14.5.
2018.

ZU

04-07.91055/12

13.5.
2013.

12.5.
2018.

WELLCOME
LIMITED

vakcina
protiv
hemofilusa
influence
tip B,
prečišćena
antigen
konjugovana

75 mg
75 mg

56 filmom
obloženih
tableta
28 filmom
obloženih
tableta

1 bočica sa
prašak i
praškom, 1
rastvarač za 10 mcg/0,5 ml
napunjena
rastvor za
šprica sa 0,5 ml
injekciju
rastvarača
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44

RIBOMUSTIN

Astellas Pharma
d.o.o.

bendamustin

45

RIBOMUSTIN

Astellas Pharma
d.o.o.

bendamustin

46

OMETIC

ondansetron

47

OMETIC

ZADA
Pharmaceuticals
d.o.o.
ZADA
Pharmaceuticals
d.o.o.

ondansetron

prašak za
koncentrat
za otopinu
za infuziju
prašak za
koncentrat
za otopinu
za infuziju

74

28.08.2013.

25 mg (2,5
mg/ml)

5 bočica po 25
mg praška

SZU

04-07.91056/12

28.5.
2013.

27.5.
2018.

100 mg (2,5
mg/ml)

5 bočica po 100
mg praška

SZU

04-07.91057/12

28.5.
2013.

27.5.
2018.

film tableta

8 mg

10 film tableta

Rp

04-07.14933/11

15.5.
2013.

14.5.
2018.

film tableta

4 mg

10 film tableta

Rp

04-07.14934/11

15.5.
2013.

14.5.
2018.

1. У случају да прије истека периода важности наступе ограничења за употребу неког од наведених лијекова, Агенција за лијекове и
медицинска средства Босне и Херцеговине ће објавити измјену овог списка.
Број: 10-07.56-5082/13
13. августа 2013. године
Бања Лука

Директор,
Наташа Грубиша, с.р.

СА Д РЖ А Ј
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1270 Одлука о коришћењу средстава са рачуна
посебних намјена, број: 04/1-012-2-1743/13 ........... 1
1271 Одлука о одобравању исплате средстава,
број: 04/1-012-2-1748/13 ............................................ 1
1272 Одлука о давању сагласности на План утрошка
средстава Министарству науке и технологије,
број: 04/1-012-2-1752/13 ............................................ 1
1273 Рјешење о именовању чланова Управног одбора
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске – Бијељина .................................. 2
Рјешење о разрјешењу дужности замјеника
директора Завода за образовање одраслих .............. 2
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
1274 Правила службе у ватрогасним јединицама ............ 2
1275 Правилник о измјенама и допуни Правилника
о додатном ангажовању полицијских
службеника Министарства унутрашњих
послова Републике Српске...................................... 11
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Драгочај,
град Бања Лука, број: 21.04/951-617/13 ................. 11
Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Околица,
општина Прњавор, број: 21.04/951-670/13 ............ 11
Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Челићи,
општина Лопаре, број: 21.04/951-434/13 ............... 12
Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Пукиш, општина
Лопаре, број: 21.04/951-597/13 ............................... 12
Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Пукиш,
општина Лопаре, број: 21.04/951-600/13 ............... 12
Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Пипери,
општина Лопаре, број: 21.04/951-602/13 ............... 12

Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Пипери,
општина Лопаре, број: 21.04/951-603/13 ............... 13
Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Пипери,
општина Лопаре, број: 21.04/951-604/13 ............... 13
Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Пирковци,
општина Лопаре, број: 21.04/951-609/13 ............... 13
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Коефицијенти потрошачких цијена у
Републици Српској у јулу 2013. године ................. 13
Саопштење о просјечним мјесечним бруто
и нето платама запослених у Републици
Српској исплаћеним у јулу 2013. године и
у периоду јануар - јул 2013. године ........................ 13
Просјечне бруто плате по запосленом исплаћене
у Републици Српској у јулу 2013. године .............. 14
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Правилник o измјенама Правилника о
принципима, условима и критеријумима за
закључивање уговора са даваоцима здравствених
услуга у Републици Српској у 2013. години ......... 14
УСТАВНИ СУД БиХ
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 3528/10 ...................................................... 14
Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 1570/10 ...................................................... 17
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА БиХ
Списак лијекова којима је издата дозвола
(у обновљеном поступку) за стављање у
промет на тржиште Босне и Херцеговине,
број: 10-07.56-5083/13 ............................................. 19
Списак лијекова којима је издата дозвола за
стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.56-5082/13 ..................... 22
ОГЛАСНИ ДИО ......................................................16 страна

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-16210000010-81 код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни уредник Проко
Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331,
456-341 и 456-349, редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346,
http://www.slglasnik.org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01411/93 лист је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.

