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На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11) и чл. 15, 17. и 21. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 71/12), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет четвртој сједници, одржаној 27.
фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ БАНЦИ - МЕЂУНАРОДНОЈ
АСОЦИЈАЦИЈИ ЗА РАЗВОЈ ПО ПРОЈЕКТУ
РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

I
Прихвата се задужење Републике Српске према Свјетској банци - Међународној асоцијацији за развој (у даљем
тексту: IDA) за реализацију Пројекта регистрације непокретности (у даљем тексту: Пројекат) у износу од SDR
11.123.000 (или USD 16.709.000), што је 49% од укупног
износа кредита за Босну и Херцеговину од SDR 22.700.000
(или USD 34.100.000).
II
Развојни циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система регистрације непокретности који
омогућава инвестиције и добро управљање.
III
Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су
за финансирање активности кроз сљедеће компоненте:
- развој података за регистрацију непокретности,
- развој инфраструктуре за регистрацију непокретности и
- развој политике и институционални развој и управљање Пројектом.
IV
Кредитна средства из тачке I ове одлуке одобравају се
Републици Српској под сљедећим условима:
- рок отплате: 25 година,
- период одгоде плаћања: пет година урачунат у рок
отплате,
- каматна стопа: 1,25% годишње,

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

- сервисни трошак: 0,75% годишње на повучени износ
кредита,
- комисиона провизија до 0,50% годишње на одобрена
а неповучена средства,
- отплата главнице: полугодишње, 15. фебруар и 15.
август и
- валута враћања кредита: евро.
Показатељи стања дуга:
- јавни дуг Републике Српске на дан 31. децембар 2011.
године износи 41,17% бруто домаћег производа оствареног у тој години и
- укупан дуг Републике Српске на дан 31. децембар
2011. године износи 49,02% бруто домаћег производа
оствареног у тој години.
V
Крајњи корисник и дужник по кредиту је Република
Српска.
VI
Пројекат ће у Републици Српској реализовати Републичка управа за геодетскe и имовинско-правне послове и
Министарство правде (искључиво поткомпоненту Ц.2.3.2.
Обука за учеснике из правосудног и приватног сектора) у
сарадњи са Министарством финансија.
VII
Овлашћује се министар финансија да потпише:
- пројектни споразум између Републике Српске и IDA и
- супсидијарни споразум између БиХ и Републике
Српске.
VIII
За реализацију и извјештавање по овој одлуци задужује се Републичка управа за геодетскe и имовинско-правне
послове, Министарство правде (искључиво за поткомпоненту Ц.2.3.2. Обука за учеснике из правосудног и приватног сектора) и Министарство финансија.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-311/13
27. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

362
На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11) и чл. 15, 17. и 21. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 71/12), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет четвртој сједници, одржаној 27.
фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ПРЕМА KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU,
FRANKFURT AM MAIN (KfW), ПО ПРОЈЕКТУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
НА ТРЕБИШЊИЦИ, ФАЗА III

I
Прихвата се задужење Републике Српске према Kreditanstalt für Wiedеraufbau, Frankfurt am Main (KfW), по Пројекту рехабилитације Хидроелектране на Требишњици,
фаза III (у даљем тексту: Пројекат) у износу од 6.000.000
евра.
Прихватају се средства финансијског доприноса по
Пројекту, која се бесповратно одобравају Републици Српској у износу од 4.000.000 евра.
II
Циљ Пројекта је продужење радног вијека Хидроелектране Требиње 1 кроз фазу III пројекта ревитализације.
Пројекат (фаза III) наставља се на фазу I и фазу II пројекта ревитализације.
Мјере ревитализације које ће се реализовати у оквиру
све три фазе ће осигурати да Хидроелектрана Требиње 1
може радити без већих додатних инвестиционих мјера у
наредних 20 година, са просјечном годишњом производњом од преко 500 GWh.
III
Кредитна средства и средства финансијског доприноса
из тачке I ове одлуке намијењена су за:
- ревитализацију генератора и турбине број 1,
- ревитализацију генератора и турбине број 2 и
- неопходне консултантске услуге.
IV
Кредит се Републици Српској одобрава под сљедећим
условима:
- отплата у 24 једнаке полугодишње рате, прва рата
доспијева на плаћање шест мјесеци након завршетка Пројекта или најкасније 30. децембра 2016. године,
- камата фиксна обрачуната по процедури KfW увећана
за маржу 1,1% годишње,
- комисиона провизија 0,25% годишње на одобрена а
неискоришћена средства кредита,
- накнада за управљање, једнократно 1% од одобреног
износа кредита,
- плаћање камате, комисионе провизије и главнице
полугодишње, и то 30. јуна и 30. децембра,
- затезна камата једнака је основној каматној стопи коју
објави Њемачка централна банка увећана за 3% годишње.
Показатељи стања дуга су:
- јавни дуг Републике Српске на дан 31. децембар 2011.
године износи 41,17% бруто домаћег производа оствареног у тој години,
- укупан дуг Републике Српске на дан 31. децембар
2011. године износи 49,02% бруто домаћег производа
оствареног у тој години.
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V
Крајњи корисник и дужник по кредиту је МХ “Електропривреда Републике Српске” ЗП “Хидроелектране на
Требишњици” а.д. Требиње (у даљем тексту: ЗП ХЕТ).
VI
Кредитна средства из тачке I став 1. ове одлуке Република Српска преноси на кредитном основу ЗП ХЕТ под
условима наведеним у тачки IV ове одлуке.
Средства финансијског доприноса из тачке I став 2. ове
одлуке Република Српска преноси бесповратно ЗП ХЕТ.
VII
Република Српска закључиће са ЗП ХЕТ уговор о прено су кредитних средстава и средстава финансијског
доприноса за финансирање пројеката којим ће се дефинисати услови, начин и обезбјеђење враћања средстава која
се преносе на кредитном основу.
VIII
Предвиђени рок за коришћење кредитних средстава и
средстава финансијског доприноса је најкасније до 30. јуна
2016. године.
IX
Пројекат ће реализовати ЗП ХЕТ у сарадњи са МХ
“Електропривреда Републике Српске” - матично предузеће
а. д. Требиње (у даљем тексту: МХ ЕРС), Министарством
индустрије, енергетике и рударства и Министарством
финансија.
X
Овлашћује се министар финансија за потписивање:
- споразума о зајму, финансирању и пројекту по Пројекту између Kreditanstalt für Wiedеraufbau, Frankfurt am
Main, Босне и Херцеговине, Републике Српске и ЗП ХЕТ и
- супсидијарног споразума о зајму, финансирању и пројекту између Босне и Херцеговине и Републике Српске.
Овлашћују се министар финансија и министар индустрије, енергетике и рударства за потписивање:
- уговора о преносу кредитних средстава и средстава
финансијског доприноса за финансирање Пројекта између
Владе Републике Српске и ЗП ХЕТ, који ће потписати и
генерални директор МХ ЕРС.
XI
За реализацију ове одлуке задужују се ЗП ХЕТ у сарадњи са МХ ЕРС, Министарством индустрије, енергетике и
рударства и Министарством финансија.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-312/13
27. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11) и чл. 15, 17. и 21. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 71/12), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет четвртој сједници, одржаној 27.
фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е
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ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ПРЕМА МЕЂУНАРОДНОМ ФОНДУ
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (IFAD) ПО ПРОЈЕКТУ
РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ПОСЛОВАЊА

I
Прихвата се задужење Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде - IFAD (у даљем
тексту: Пројекат), у износу од СДР 3.245.000 (око 5.110.000
USD), што је 40% од СДР 8.050.000 укупног задужења за
БиХ.
Прихватају се средства донације Међународног фонда
за развој пољопривреде (IFAD), која се одобравају Републици Српској, у износу од СДР 199.000 (око 312.000
USD), што је 40% од СДР 500.000 средстава за БиХ.
II
Циљ Пројекта је пружање помоћи пољопривредним
произвођачима који производе за властите потребе да се
трансформишу у комерцијалне произвођаче и помоћ у
развоју непољопривредног предузетничког сектора за
отварање нових радних мјеста у руралним подручјима.
Пројектно подручје обухватиће 20 општина у Републици Српској: Језеро, Шипово, Купрес, Мркоњић Град, Рибник, Источни Дрвар, Петровац, Оштра Лука, Крупа на Уни,
Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Петрово, Пелагићево, Доњи Жабар и Вукосавље, Шамац, Брод, Дервента
и Србац.
III
Кредитна и донаторска средства намијењена су за
финансирање сљедећих компоненти Пројекта:
- подршка руралном пословању (развој пољопривредних предузећа, услуге пословног развоја, развој непољопривредних предузећа),
- улагање у рурално пословање (кредитирање преко
МКД и банака),
- рурална инфраструктура (сеоски и споредни путеви,
мостови, појилишта за стоку, системи наводњавања, водоснабдијевање, канализација) и
- управљање и координација пројекта (трошкови особља, обука, набавка возила, оперативни трошкови).
IV
Кредит се Републици Српској одобрава под сљедећим
условима:
- рок отплате: 20 година,
- период одгоде плаћања: десет година,
- сервисни трошак: 0,75% годишње на повучени износ
средстава,
- отплата главнице: полугодишње, на датуме 15. фебруара и 15. августа и
- валута отплате: евро.
Показатељи стања дуга:
- јавни дуг Републике Српске на дан 31. децембар 2011.
године износи 41,17% бруто домаћег производа оствареног у тој години,
- укупан дуг Републике Српске на дан 31. децембар
2011. године износи 49,02% бруто домаћег производа
оствареног у тој години.
V
У периоду реализације Пројекат ће се суфинансирати
средствима у износу од 6.698.600 USD, и то: из буџета
Републике Српске у сврху плаћања ПДВ-а обезбиједиће се
средства у износу од 1.408.600 USD; из средстава Пројекта развоја сточарства и руралног финансирања - IFAD 562
BA (која су коришћена као кредитнa линијa, а враћена су
од крајњих корисника) обезбиједиће се средства у износу
од 3.430.000 USD за улагање у руралну инфраструктуру;
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општине и корисници обезбиједиће средства у износу од
1.180.000 USD и финансијске институције обезбиједиће
средства у износу од 680.000 USD.
VI
Крајњи корисник и дужник по кредиту је Република
Српска.
VII
Пројекат ће се реализовати у периоду од пет година.
VIII
Пројекат ће реализовати Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
IX
Надзор над реализацијом Пројекта врши Управни
одбор Пројекта именован од Владе Републике Српске, а
састављен од представника Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Министарства финансија и
Агенције за банкарство.
Задатак Управног одбора Пројекта је да руководству
Пројекта пружи концепцијске и стратешке смјернице у
осмишљавању и спровођењу пројектних активности, врши
увид и оцјењивање успјешне реализације Пројекта, прегледа и одобрава годишњи план рада и буџет Пројекта и
помаже у рјешавању евентуалних проблема у његовој примјени.
X
Овлашћује се министар финансија за потписивање:
- пројектног споразума између IFAD и Републике Српске и
- супсидијарног уговора по Пројекту између Босне и
Херцеговине и Републике Српске.
XI
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство финансија.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-313/13
27. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске, члана 56. став 1. тачка 5., члана 182. и члана 186.
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
у вези са чланом 14. Закона о спречавању сукоба интереса
у органима власти Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске” број 73/08), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина
Републике Српске, на Двадесeт четвртој сједници, одржаној 27. фебруара 2013. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
I
У Комисију за утврђивање сукоба интереса у органима
власти Републике Српске изабрани су:
1. Обренка Слијепчевић, предсједник,
2. Мехмед Диздар, члан,
3. Анка Вранић Брадарић, члан,
4. Небојша Гламочак, члан,
5. Војислав Марковић, члан,
6. Гордан Јовановић, члан и
7. Џелил Коркут, члан.
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II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-324/13
27. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

365
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске, члана 56. став 1. тачка 5., члана 182. и члана 186.
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
у вези са чланом 17. Закона о спречавању сукоба интереса
у органима власти Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 73/08), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина
Републике Српске, на Двадесeт четвртој сједници, одржаној 27. фебруара 2013. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
I
У Комисију за жалбе изабрани су:
1. Огњен Лојовић, предсједник,
2. Фија Авдић, члан,
3. Ранко Мијић, члан,
4. Слађана Шкрбић, члан и
5. Иван Видовић, члан.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-325/13
27. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА “ПРОЈЕКАТ СНАБДИЈЕВАЊА ВОДОМ И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ СОКОЛАЦ”

I
Даје се сагласност за реализацију пројекта “Снабдијевање водом и канализације у општини Соколац”, процијењене вриједности 3.034.000 евра, који би се финансирао са
1.517.000 евра кредитних средстава Европске инвестиционе банке, док би се преостали износ обезбиједио из бесповратних средстава међународних институција и властитог
учешћа општине.
II
Даља реализација пројекта одвијаће се по процедурама
у складу са одредбама Уговора о финансирању, број:

12.03.2013.

25.741 између БиХ и Републике Српске и Европске инвестиционе банке (“Службени гласник БиХ - међународни
уговори”, број 6/11) и Правилника о начину и поступку
реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12).
III
Даје се сагласност за потписивање супсидијарног споразума о кредитном задужењу између Владе Републике
Српске и Општине Соколац.
За потписивање овог супсидијарног споразума овлашћује се министар финансија Републике Српске.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Тим за управљање пројектом, формиран Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-812/11 и Општина Соколац.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-385/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

367
На основу члана 37. Закона о позоришној дјелатности
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02 и
109/11), члана 19. став 1. тачка 2. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број
68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 21. фебруара
2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

366
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 59. став 1. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12), Одлуке Народне скупштине
Републике Српске о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци (European
Investment Bank) по пројекту “Водовод и канализација
Републике Српске”, број: 01-1011/10 (“Службени гласник
Републике Српске”, број 73/10) и члана 15. став 2. Правилника о начину и поступку реализације пројеката водоводне
и канализационе инфраструктуре у Републици Српској
(“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на сједници од 21. фебруара 2013.
године, д о н и ј е л а ј е
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I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе Дјечије
позориште Републике Српске, број: 01-842/12, који је донесен на сједници Управног одбора 27. децембра 2012. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-397/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

368
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 46. став 1. Закона о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела (“Службени гласник
Републике Српске”, број 12/10), а у вези са Закључком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-189/13, од 24. јануара 2013. године, Влада Републике Српске, на сједници од
21. фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
I
Даје се сагласност Агенцији за управљање одузетом
имовином да, путем јавне лицитације, изврши продају
предмета одузетих правоснажном пресудом Окружног
суда у Бањој Луци, број: 11 0 К 009464 12 Кпс-п, од 26. јуна
2012. године, како слиједи:

12.03.2013.
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1. мотоцикл марке Piagio, тип Беверли, регистарске
ознаке К13-М-346,
2. фискална каса марке Алтера ................................1 комад,
3. сито машина за премазивање сребрном бојом
са радним столом, плаве боје ...............................1 комад,
4. електрична машина за пластифицирање са
два намотаја најлова, бијеле боје.........................1 комад,
5. машина са дрвеним постољем за намотавање
фолије за пластифицирање, ручне израде...........1 комад,
6. машина за сјечење ваучера плаве боје, Дахле,
модел 553................................................................1 комад,
7. машина за сјечење ваучера, сиве боје, са
стакленим постољем марке Ласер .......................1 комад,
8. машина за пластифицирање марке Ултима
35Е З Load ..............................................................1 комад.
II
По одбитку трошкова управљања одузетом имовином,
новчана средства добијена продајом наведене имовине
уплаћују се у буџет Републике Српске и расподјељују у
складу са одлуком Владе.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-369/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

369
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 46. став 1. Закона о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела (“Службени гласник
Републике Српске”, број 12/10), а у вези са Закључком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-189/13, од 24. јануара 2013. године, Влада Републике Српске, на сједници од
21. фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
I
Даје се сагласност Агенцији за управљање одузетом
имовином да због непостојања употребне вриједности уништи интернет бонове одузете правоснажном пресудом
Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 К 009464 12 Кпс-п,
од 26. јуна 2012. године, како слиједи:
- 9859 листова A4 формата са ознаком интернет бон
(црвене, плаве, зелене, жуте и љубичасте боје),
- 8225 картонских листова - пластифицираних, од по 12
ваучера (по пет и 10 бодова),
- 204 комада интернет бонова,
- 128 свежњева од по 200 картица жуте боје од пет
интернет бодова,
- 141 свежањ од по 200 картица плаве боје од 20 интернет бодова,
- један свежањ од 109 картица плаве боје од 20 интернет бодова,
- 55 свежњева од 200 картица црвене боје од 10 интернет бодова,
- 33 свежња од 200 картица зелене боје од 50 интернет
бодова,
- један свежањ од 190 картица жуте боје од 5 интернет
бодова,
- један свежањ од 189 картица црвене боје од 10 интернет бодова, и
- један свежањ од 164 картице зелене боје од 50 интернет бодова.
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-368/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

370
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21.
фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња комуналне инфраструктуре - саобраћајнице у дијелу Улице
Новака Пивашевића у Бањалуци, па се у ту сврху може
извршити потпуна експропријација некретнина означених
као:
- к.ч. бр. 485/101 (н.п. 297/2) у површини од 127 м²,
уписана у Пл. бр. 278 к.о. Бањалука 5, односно у зк. ул. бр.
5328 к.о. Бањалука, Друштвена својина, трајно право коришћења и посјед Раденка Дубравца, сина Сретка, са 1/1
дијела,
- к.ч. бр. 485/100 (н.п. 350/6) у површини од 59 м², уписана у Пл. бр. 1558 к.о. Бањалука 5, односно у зк. ул. бр.
4255 к.о. Бањалука, право својине и посјед Врбица Остоје,
сина Марка, са 1/1 дијела и
- к.ч. бр. 498/60 (н.п. 354/8) у површини од 322 м², уписана у Пл. бр. 124 к.о. Бањалука 5, односно у зк. ул. бр.
2316 к.о. Бањалука, право својине и посјед Зорана Ботића,
сина Бранка, са 2/3 дијела и Зорице Боровић рођ. Ботић са
1/3 дијела.
II
Корисник експропријације је Град Бањалука.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-374/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

371
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21.
фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса експлоатација
техничког грађевинског камена кречњака на локалитету
“Чађавица”, општина Рибник, па се у ту сврху може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
- к.ч. бр. 25/5-2 бара ливада у површини од 6570 м²,
- к.ч. бр. 25/5-4 бара ливада у површини од 3250 м²,
- к.ч. бр. 25/9-1 бара њива у површини од 3420 м²,
- к.ч. бр. 25/9-2 бара њива у површини од 3470 м²,
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- к.ч. бр. 25/9-4 бара њива у површини од 1740 м²,
- к.ч. бр. 25/10-2 бара пашњак у површини од 930 м²,
- к.ч. бр. 25/10-4 бара пашњак у површини од 450 м²,
- к.ч. бр. 25/11-2 страна пашњак у површини од 18 430 м²,
- к.ч. бр. 25/11-4 страна пашњак у површини од 9 235 м²,
- к.ч. бр. 25/12-1 страна пашњак у површини од 12 970 м²,
- к.ч. бр. 25/12-2 страна пашњак у површини од 12 930 м²,
- к.ч. бр. 25/12-4 страна пашњак у површини од 6 450 м²,
- к.ч. бр. 25/13-1 страна шума у површини од 3 300 м²,
уписане у Пл. бр. 116 к.о. Ситница на име Малешевић
(Дамјана) Гојко са 1/1 дијела,
- дио к.ч. број 38/57 пашњак 3. класе у површини од 2
999 364 м², уписана у Пл. бр. 31 к.о. Ситница на име ЈП
Шуме РС, а. д. Соколац са 1/1 дијела.
II
Корисник експропријације је Република Српска.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-375/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

372
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21.
фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња далековода ДВ 2 х 110 kw улаз - излаз у ТС 400/110 kw “Станари”, па се у ту сврху може извршити непотпуна експропријација некретнина означених као:
- нови премјер дио к.ч. бр. 105/7 “Лука” њива 3. класе
површине 6164 м², уписана у Пл. бр. 147 к.о. Љеб, посјед
1/1 Бјелошевић Благоја Љубомир из Љеба, а што по старом
премјеру одговара дио к.ч. бр. 11/12 “Лука” њива 3. класе
површине 6164 м², уписана у зк. ул. бр. 30 к.о. СП Љеб, као
сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Милена из Будве са
дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Стана из Поповића са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Милка
из Станара са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Раде
из Љеба са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Благоје) Драго из
Љеба са дијелом од 5/9 и Бјелошевић (Обрад) Ристо из
Љеба са дијелом од 4/54;
- нови премјер дио к.ч. бр. 103/1 “Пут Луке” пут без
ознаке површине 440 м², уписана у Пл. бр. 17 к.о. Љеб,
посјед 1/1 Јавни и некатегорисани путеви Љеб, а којој по
старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 11/11 “Пут Луке” пут
без ознаке површине 440 м² и дио к.ч. бр. 11/1 “Лука” ораница површине 14544 м², уписане у зк. ул. бр. 30 к.о. СП
Љеб, као сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба
са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Милена из
Будве са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Стана
из Поповића са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић
Милка из Станара са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Благоје)
Драго из Љеба са дијелом од 5/9 и Бјелошевић (Обрад)
Ристо из Љеба са дијелом од 4/54;
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- нови премјер дио к.ч. бр. 104 “Тедин Хан” пут без
ознаке површине 875 м², уписана у Пл. бр. 17 к.о. Љеб,
посјед 1/1 Јавни и некатегорисани путеви Љеб, а којој по
старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 11/11 “Пут Луке” пут
без ознаке површине 440 м² и дио к.ч. бр. 11/1 “Лука” ораница површине 14544 м², уписане у зк. ул. бр. 30 к.о. СП
Љеб, као сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба
са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Милена из
Будве са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Стана
из Поповића са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић
Милка из Станара са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Благоје)
Драго из Љеба са дијелом од 5/9 и Бјелошевић (Обрад)
Ристо из Љеба са дијелом од 4/54;
- нови премјер дио к.ч. бр. 99 “Лука” њива 4. класе
површине 2283 м², уписана у Пл. бр. 156 к.о. Љеб, посјед
1/1 Бјелошевић Обрада Саво из Станара, а којој по старом
премјеру одговара дио к.ч. бр. 11/7 “Лука” њива површине
2283 м² и дио к.ч. бр. 11/8 “Лука” њива 4. класе површине
2401 м², уписане у зк. ул. бр. 30 к.о. СП Љеб, као сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба са дијелом од
4/54, Бјелошевић (Недељко) Милена из Будве са дијелом
од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Стана из Поповића са
дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Милка из Станара са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба
са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Благоје) Драго из Љеба са
дијелом од 5/9 и Бјелошевић (Обрад) Ристо из Љеба са
дијелом од 4/54;
- нови премјер дио к.ч. бр. 100 “Лука” њива 4. класе
површине 2401 м², уписана у Пл. бр. 156 к.о. Љеб, посјед
1/1 Бјелошевић Обрада Саво из Станара, а којој по старом
премјеру одговара дио к.ч. бр. 11/7 “Лука” њива површине
2283 м² и дио к.ч. бр. 11/8 “Лука” њива 4. класе површине
2401 м², уписане у зк. ул. бр. 30 к.о. СП Љеб, као сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба са дијелом од
4/54, Бјелошевић (Недељко) Милена из Будве са дијелом
од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Стана из Поповића са
дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Милка из Станара са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба
са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Благоје) Драго из Љеба са
дијелом од 5/9 и Бјелошевић (Обрад) Ристо из Љеба са
дијелом од 4/54;
- нови премјер дио к.ч. бр. 101 “Лука” њива 5. класе
површине 2421 м², уписана у Пл. бр. 11 к.о. Љеб, посјед 1/1
Бјелошевић Обрада Ристо, Ђенерала Драже 30, Добој, што
по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 11/9 “Лука” њива
5. класе површине 2421 м², уписана у зк. ул. бр. 30 к.о. СП
Љеб, као сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба
са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Милена из
Будве са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Стана
из Поповића са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић
Милка из Станара са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Благоје)
Драго из Љеба са дијелом од 5/9 и Бјелошевић (Обрад)
Ристо из Љеба са дијелом од 4/54;
- нови премјер дио к.ч. бр. 102 “Лука” њива 5. класе
површине 2720 м², уписана у Пл. бр. 159 к.о. Љеб, посјед 1/1
Бјелошевић Благоја Раде из Љеба, што по старом премјеру
одговара дио к.ч. бр. 11/10 “Лука” њива 5. класе површине
2720 м², уписана у зк. ул. бр. 30 к.о. СП Љеб, као сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба са дијелом од 4/54,
Бјелошевић (Недељко) Милена из Будве са дијелом од 4/54,
Петрушић р. Бјелошевић Стана из Поповића са дијелом од
4/54, Петрушић р. Бјелошевић Милка из Станара са дијелом
од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба са дијелом од
4/54, Бјелошевић (Благоје) Драго из Љеба са дијелом од 5/9 и
Бјелошевић (Обрад) Ристо из Љеба са дијелом од 4/54;
- нови премјер дио к.ч. бр. 69 “Бара” њива 6. класе
површине 2005 м², уписана у Пл. бр. 253 к.о. Љеб, посјед
1/1 Гаврић Стојана Ангелина из Љеба, а којој по старом
премјеру одговарају дио к.ч. бр. 13/2 “Лука” шума површине 1600 м² и дио к.ч. бр. 8/11 “Лука” ораница 5930 м², уписане у зк. ул. бр.10 к.о. СП Љеб, као сувласништво Гаврић
Суботић (Ђорђе) Винка из Љеба са дијелом 1/2 и Гаврић
(Михајло) Милан из Љеба са дијелом 1/2;
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- нови премјер дио к.ч. бр. 70 “Бара” њива 6. класе
површине 4802, уписана у Пл. бр. 253 к.о. Љеб, посјед 1/1
Гаврић Стојана Ангелина из Љеба, а којој по старом премјеру одговарају дио к.ч. бр. 13/2 “Лука” шума површине
1600 м² и дио к.ч. бр. 8/11 “Лука” ораница 5930 м², уписане у зк. ул. бр. 10 к.о. СП Љеб, као сувласништво Гаврић
Суботић (Ђорђе) Винка из Љеба са дијелом 1/2 и Гаврић
(Михајло) Милан из Љеба са дијелом 1/2;
- нови премјер дио к.ч. бр. 73/2 “Бара” ливада 5. класе
површине 1704 м², уписана у Пл. бр. 25 к.о. Љеб, посјед 1/1
Гаврић Боже Богдан, Омладинских бригада 224/12, Београд, што по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 8/1
“Лука” ораница површине 7000 м², уписана у зк. ул. бр. 11
к.о. СП Љеб, као сувласништво Гаврић (Лазо) Милан из
Љеба са дијелом 10/132, Гаврић (Лука) Стојан из Љеба са
дијелом 1/20, Гаврић (Лука) Божо из Љеба са дијелом 1/4,
Пантић ж. Тривуна Зорка из Станара са дијелом 1/154,
Марић ж. Мирка Милка из Станара са дијелом 1/154, Јосић
ж. Недељка Анка из Церовице са дијелом 1/154, Гаврић
(Лазо) Марица из Љеба са дијелом 1/154, Гаврић (Саво)
Мирко из Љеба са дијелом 209/5082, Гаврић (Саво) Раде из
Љеба са дијелом 209/5082, Гаврић (Стојан) Недељко из
Љеба са дијелом 1/20, Гаврић (Стојан) Новак из Љеба са
дијелом 1/20, Гаврић (Стојан) Роса из Љеба са дијелом
1/20, Гаврић (Стојан) Ангелина из Љеба са дијелом 1/20,
Гаврић (Здравко) Миливоје из Љеба са дијелом 10/132,
Гаврић (Славко) Жељко из Љеба са дијелом 10/132, Гаврић
(Бошко) Мирослав, непознате адресе, са дијелом
836/10164, Гаврић (Душан) Милорад из Љеба са дијелом
836/1064;
- нови премјер дио к.ч. бр. 73/1 “Бара” ливада 5. класе
површине 1240 м², њива 6. класе површине 4836 м², уписана
у Пл. бр. 32 к.о. Љеб, посјед 1/1 Гаврић Боже Владимир из
Љеба, а која по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 8/1
“Лука” ораница површине 7000 м² и дио к.ч. бр. 16/7 “Тук”
ораница површине 2000 м², уписане у зк. ул. бр. 11 к.о. СП
Љеб, као сувласништво Гаврић (Лазо) Милан из Љеба са
дијелом 10/132, Гаврић (Лука) Стојан из Љеба са дијелом
1/20, Гаврић (Лука) Божо из Љеба са дијелом 1/4, Пантић ж.
Тривуна Зорка из Станара са дијелом 1/154, Марић ж. Мирка Милка из Станара са дијелом 1/154, Јосић ж. Недељка
Анка из Церовице са дијелом 1/154, Гаврић (Лазо) Марица из
Љеба са дијелом 1/154, Гаврић (Саво) Мирко из Љеба са
дијелом 209/5082, Гаврић (Саво) Раде из Љеба са дијелом
209/5082, Гаврић (Стојан) Недељко из Љеба са дијелом 1/20,
Гаврић (Стојан) Новак из Љеба са дијелом 1/20, Гаврић (Стојан) Роса из Љеба са дијелом 1/20, Гаврић (Стојан) Ангелина
из Љеба са дијелом 1/20, Гаврић (Здравко) Миливоје из Љеба
са дијелом 10/132, Гаврић (Славко) Жељко из Љеба са дијелом 10/132, Гаврић (Бошко) Мирослав, непознате адресе, са
дијелом 836/10164, Гаврић (Душан) Милорад из Љеба са
дијелом 836/1064;
- нови премјер дио к.ч. бр. 58 “Тукови” њива 4. класе
површине 1060 м², њива 3. класе површине 1682 м², уписана у Пл. бр. 32 к.о. Љеб, посјед 1/1 Гаврић Боже Владимир
из Љеба, а која по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 8/1
“Лука” ораница површине 7000 м² и дио к.ч. бр. 16/7 “Тук”
ораница површине 2000 м², уписане у зк. ул. бр. 11 к.о. СП
Љеб, као сувласништво Гаврић (Лазо) Милан из Љеба са
дијелом 10/132, Гаврић (Лука) Стојан из Љеба са дијелом
1/20, Гаврић (Лука) Божо из Љеба са дијелом 1/4, Пантић
ж. Тривуна Зорка из Станара са дијелом 1/154, Марић ж.
Мирка Милка из Станара са дијелом 1/154, Јосић ж.
Недељка Анка из Церовице са дијелом 1/154, Гаврић
(Лазо) Марица из Љеба са дијелом 1/154, Гаврић (Саво)
Мирко из Љеба са дијелом 209/5082, Гаврић (Саво) Раде из
Љеба са дијелом 209/5082, Гаврић (Стојан) Недељко из
Љеба са дијелом 1/20, Гаврић (Стојан) Новак из Љеба са
дијелом 1/20, Гаврић (Стојан) Роса из Љеба са дијелом
1/20, Гаврић (Стојан) Ангелина из Љеба са дијелом 1/20,
Гаврић (Здравко) Миливоје из Љеба са дијелом 10/132,
Гаврић (Славко) Жељко из Љеба са дијелом 10/132, Гаврић
(Бошко) Мирослав, непознате адресе, са дијелом
836/10164, Гаврић (Душан) Милорад из Љеба са дијелом
836/1064;
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- нови премјер дио к.ч. бр. 46 “Бјеља” њива 6. класе
површине 5480 м², уписана у Пл. бр. 129 к.о. Љеб, супосјед
Бабић Мике Босиљка р. Шућур из Љеба са 1/8, Кршић
Мике Цвијета р. Шућур из Станара са 1/8, Шућур Михаила Милан из Љеба са 2/8, Шућур Мике Мирко из Љеба са
1/8, Шућур Мике Никола из Љеба са 1/8, Шућур Мике
Смиљка из Љеба са 1/8 и Шућур Савка р. Марић из Љеба
са 1/8, а којој по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 6/3
“Лука” ораница површине 4600 м², уписана у зк. ул. бр. 25
к.о. СП Љеб, као власништво Шућур (Јово) Митар из Љеба
са дијелом 1/1 и дио к.ч. бр. 4/19 “Лука” ораница површине 2250 м², уписана у зк. ул. бр. 99 к.о. СП Љеб, као сувласништво Бабић р. Шућур Босиљка из Љеба са дијелом 1/8,
Ковачевић р. Шућур Роса из Љеба са дијелом 1/8, Шућур
(Мирко) Смиљка из Љеба са дијелом 1/8, Кршић р. Шућур
Цвијета из Станара са дијелом 1/8, Шућур (Мирко) Никола из Љеба са дијелом 1/8, Шућур (Мирко) Милан из Љеба
са дијелом 1/8, Шућур (Мирко) Мирко из Љеба са дијелом
1/8, Шућур (Мико) Смиљка из Љеба са дијелом 4/56,
Шућур (Мико) Никола из Љеба са дијелом 1/56, Шућур
(Мико) Милан из Љеба са дијелом 1/56 и Шућур (Мико)
Мирко из Љеба са дијелом 1/56;
- нови премјер дио к.ч. бр. 56 “Бјеља” њива 4. класе
површине 2167 м², уписана у Пл. бр. 129 к.о. Љеб, супосјед
Бабић Мике Босиљка р. Шућур из Љеба са 1/8, Кршић
Мике Цвијета р. Шућур из Станара са 1/8, Шућур Михаила Милан из Љеба са 2/8, Шућур Мике Мирко из Љеба са
1/8, Шућур Мике Никола из Љеба са 1/8, Шућур Мике
Смиљка из Љеба са 1/8 и Шућур Савка р. Марић из Љеба
са 1/8, а којој по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 6/3
“Лука” ораница површине 4600 м², уписана у зк. ул. бр. 25
к.о. СП Љеб, као власништво Шућур (Јово) Митар из Љеба
са дијелом 1/1 и дио к.ч. бр. 4/19 “Лука” ораница површине 2250 м², уписана у зк. ул. бр. 99 к.о. СП Љеб, као сувласништво Бабић р. Шућур Босиљка из Љеба са дијелом 1/8,
Ковачевић р. Шућур Роса из Љеба са дијелом 1/8, Шућур
(Мирко) Смиљка из Љеба са дијелом 1/8, Кршић р. Шућур
Цвијета из Станара са дијелом 1/8, Шућур (Мирко) Никола из Љеба са дијелом 1/8, Шућур (Мирко) Милан из Љеба
са дијелом 1/8, Шућур (Мирко) Мирко из Љеба са дијелом
1/8, Шућур (Мико) Смиљка из Љеба са дијелом 4/56,
Шућур (Мико) Никола из Љеба са дијелом 1/56, Шућур
(Мико) Милан из Љеба са дијелом 1/56 и Шућур (Мико)
Мирко из Љеба са дијелом 1/56;
- Нови премјер дио к.ч. бр. 48 “Бјеља” њива 5. класе
површине 5182 м², уписана у Пл. бр. 140 к.о. Љеб, посјед
1/1 Шућур Лазе Стоја из Љеба, што по старом премјеру
одговара дио к.ч. бр. 4/6 “Лука” ораница површине 3920
м², уписана у зк. ул. бр. 98 к.о. СП Љеб, као сувласништво
Шућур (Лазо) Соја из Љеба са дијелом 2/5, Шућур (Лазо)
Стака из Љеба са дијелом 1/5, Шућур (Томо) Драган из
Љеба са дијелом 2/15 и Шућур (Томо) Зоран из Љеба са
дијелом 4/15;
- нови премјер дио к.ч. бр. 55 “Тукови” њива 3. класе
површине 2571 м², уписана у Пл. бр. 227 к.о. Љеб, посјед
1/1 Гаврић Стојана Недељко из Љеба, што по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 16/8 “Тук” ораница површине
2000 м² к.о. СП Љеб, уписана у зк. ул. бр. 11 к.о. СП Љеб,
као сувласништво Гаврић (Лазо) Милан из Љеба са дијелом 10/132, Гаврић (Лука) Стојан из Љеба са дијелом 1/20,
Гаврић (Лука) Божо из Љеба са дијелом 1/4, Пантић ж.
Тривуна Зорка из Станара са дијелом 1/154, Марић ж.
Мирка Милка из Станара са дијелом 1/154, Јосић ж.
Недељка Анка из Церовице са дијелом 1/154, Гаврић
(Лазо) Марица из Љеба са дијелом 1/154, Гаврић (Саво)
Мирко из Љеба са дијелом 209/5082, Гаврић (Саво) Раде из
Љеба са дијелом 209/5082, Гаврић (Стојан) Недељко из
Љеба са дијелом 1/20, Гаврић (Стојан) Новак из Љеба са
дијелом 1/20, Гаврић (Стојан) Роса из Љеба са дијелом
1/20, Гаврић (Стојан) Ангелина из Љеба са дијелом 1/20,
Гаврић (Здравко) Миливоје из Љеба са дијелом 10/132,
Гаврић (Славко) Жељко из Љеба са дијелом 10/132, Гаврић
(Бошко) Мирослав, непознате адресе, са дијелом
836/10164 и Гаврић (Душан) Милорад из Љеба са дијелом
836/1064;
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- нови премјер дио к.ч. бр. 57 “Мала Укрина Тедин
Хан” пут без ознаке површине 2157 м², уписана у Пл. бр.
17 к.о. Љеб, посјед 1/1 Јавни и некатегорисани путеви Љеб,
што по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 16/4 “жељезничка пруга” површине 1470 м², уписана у зк. ул. бр. 56
к.о. СП Љеб, као сувласништво Гаврић (Лазо) Милан из
Љеба са дијелом 10/198, Гаврић Суботић (Ђорђо) Винка из
Љеба са дијелом 1/6, Гаврић (Лука) Стојан из Љеба са дијелом 1/30, Гаврић (Михајло) Милан из Љеба са дијелом 1/6,
Пантић ж. Тривуна Зорка из Станара са дијелом 1/231,
Марић ж. Мирка Милка из Станара са дијелом 1/231, Јосић
ж. Недељка Анка из Церовице са дијелом 1/231, Гаврић
(Лазо) Марица из Љеба са дијелом 1/231, Гаврић (Саво)
Мирко из Љеба са дијелом 128/5467, Гаврић (Саво) Раде из
Љеба са дијелом 128/5467, Гаврић (Стојан) Недељко из
Љеба са дијелом 1/30, Гаврић (Стојан) Новак из Љеба са
дијелом 1/30, Гаврић (Стојан) Роса из Љеба са дијелом
1/30, Гаврић (Стојан) Ангелина из Љеба са дијелом 1/30,
Гаврић (Здравко) Миливоје из Љеба са дијелом 10/198,
Гаврић (Славко) Жељко из Љеба са дијелом 10/198, Гаврић
(Бошко) Мирослав, непознате адресе, са дијелом
1204/21869, Гаврић (Лука) Божо из Љеба са дијелом 1/6 и
Гаврић (Душан) Милорад из Љеба са дијелом 1204/21869;
- нови премјер дио к.ч. бр. 956 “Ријека Радња” ријека
површине 17212 м², уписана у Пл. бр. 20 к.о. Љеб, посјед
1/1 Воде - Љеб, којој по старом премјеру одговарају дио
к.ч. бр. 12 “поток Радња” поток површине 12750 м² и дио
к.ч. бр. 15 “Укрина поток” ријека Укрина површине 26320
м², обје уписане у зк. ул. бр. 85 к.о. СП Љеб, као Исказ и
Јавно добро;
- нови премјер дио к.ч. бр. 957 “Мала Укрина” ријека
површине 28002 м², уписана у Пл. бр. 20 к.о. Љеб, посјед
1/1 Воде - Љеб, којој по старом премјеру одговарају дио
к.ч. бр. 12 “поток Радња” поток површине 12750 м² и дио
к.ч. бр. 15 “Укрина поток” ријека Укрина површине 26320
м², обје уписане у зк. ул. бр. 85 к.о. СП Љеб, као Исказ и
Јавно добро;
- нови премјер дио к.ч. бр. 684/1 “Јошик” њива 4. класе површине 1577 м², њива 5. класе површине 2048 м²,
уписана у Пл. бр. 241 к.о. Осредак, посјед 1/1 Перић Вида
Богдан из Љеба, што по старом премјеру одговара дио к.ч.
бр. 202/1 “Травњак” ораница површине 9100 м², уписана у
зк. ул. бр. 137 к.о. СП Осредак, као сувласништво Перић
(Васо) Богдан из Растуше са дијелом 1/6, Перић (Васо) Вид
из Осретка са дијелом 1/6, Шућур рођ. Перић Босиљка из
Осретка са дијелом 1/42, Перић (Ристо) Душан из Осретка
са дијелом 1/2, Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35,
Перић (Митар) Бошко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића
бр.176, са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко из Бање
Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 162, са дијелом 41/1260 и
Перић (Митар) Маринко из Осретка са дијелом 31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 684/3 “Јошик” њива 4. класе површине 1402 м², њива 5. класе површине 2203 м²,
уписана у Пл. бр. 242 к.о. Осредак, посјед 1/1 Перић Вида
Јевто из Љеба, што по старом премјеру одговара дио к.ч.
бр. 202/1 “Травњак” ораница површине 9100 м², уписана у
зк. ул. бр. 137 к.о. СП Осредак, као сувласништво Перић
(Васо) Богдан из Растуше са дијелом 1/6, Перић (Васо) Вид
из Осретка са дијелом 1/6, Шућур рођ. Перић Босиљка из
Осретка са дијелом 1/42, Перић (Ристо) Душан из Осретка
са дијелом 1/2, Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35,
Перић (Митар) Бошко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића
бр. 176, са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко из Бање
Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 162, са дијелом 41/1260 и
Перић (Митар) Маринко из Осретка са дијелом 31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 685 “Јошик” њива 5. класе
површине 8988 м², уписана у Пл. бр. 132 к.о. Осредак,
посјед 1/1 Перић Васе Богдан из Осретка, што по старом
премјеру одговара дио к.ч. бр. 202/3 “Травњак” ораница
8440 м², уписана у зк. ул. бр. 137 к.о. СП Осредак, као
сувласништво Перић (Васо) Богдан из Растуше са дијелом
1/6, Перић (Васо) Вид из Осретка са дијелом 1/6, Шућур
рођ. Перић Босиљка из Осретка са дијелом 1/42, Перић
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(Ристо) Душан из Осретка са дијелом 1/2, Перић (Митар)
Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар) Лазо из
Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар) Бошко из Бање
Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 176, са дијелом 1/35, Перић
(Митар) Недељко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр.
162, са дијелом 41/1260 и Перић (Митар) Маринко из
Осретка са дијелом 31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 1252 “Пут преко Перића
пол” пут без ознаке површине 16538 м², уписана у Пл. бр.
44 к.о. Осредак, посјед 1/1 Јавни и некатегорисани путеви
Осредак, што по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 201
“пут код јаруге” површине 9850 м², уписана у зк. ул. бр. 98
к.о. СП Осредак, као Исказ и Јавно добро;
- нови премјер дио к.ч. бр. 696/ 2 “Окрајчић” шума 3.
класе површине 734 м², уписана у Пл. бр. 143 к.о. Осредак,
посјед 1/1 Перић Душана Тодор из Осретка, што по старом
премјеру одговара дио к.ч. бр. дио 197/1 “Бара и Пискавица” ораница површине 49630 м², уписана у зк. ул. бр. 137
к.о. СП Осредак, као сувласништво Перић (Васо) Богдан из
Растуше са дијелом 1/6, Перић (Васо) Вид из Осретка са
дијелом 1/6, Шућур рођ. Перић Босиљка из Осретка са
дијелом 1/42, Перић (Ристо) Душан из Осретка са дијелом
1/2, Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35,
Перић (Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35, Перић
(Митар) Бошко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 176,
са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко из Бање Луке, Ул.
Јована Бијелића бр. 162, са дијелом 41/1260 и Перић
(Митар) Маринко из Осретка са дијелом 31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 692/2 “Обала” њива 5. класе
површине 16482 м², њива 4. класе површине 2615 м², њива
3. класе површине 409 м², уписана у Пл. бр. 143 к.о. Осредак, посјед 1/1 Перић Душана Тодор из Осретка, што по
старом премјеру одговара к.ч. бр. дио к.ч. бр. 197/1 “Бара и
Пискавица” ораница површине 49630 м², уписана у зк. ул.
бр. 137 к.о. СП Осредак, као сувласништво Перић (Васо)
Богдан из Растуше са дијелом 1/6, Перић (Васо) Вид из
Осретка са дијелом 1/6, Шућур рођ. Перић Босиљка из
Осретка са дијелом 1/42, Перић (Ристо) Душан из Осретка
са дијелом 1/2, Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35,
Перић (Митар) Бошко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића
бр. 176, са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко из Бање
Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 162, са дијелом 41/1260 и
Перић (Митар) Маринко из Осретка са дијелом 31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 692/3 “Обала” њива 5. класе
површине 351 м², уписана у Пл. бр. 137 к.о. Осредак,
посјед 1/1 Перић Ристе Душан из Осретка, што по старом
премјеру одговара дио к.ч. бр. 197/1 “Бара и Пискавица”
ораница површине 49630 м², уписана у зк. ул. бр. 137 к.о.
Осредак, као сувласништво Перић (Васо) Богдан из Растуше са дијелом 1/6, Перић (Васо) Вид из Осретка са дијелом
1/6, Шућур рођ. Перић Босиљка из Осретка са дијелом
1/42, Перић (Ристо) Душан из Осретка са дијелом 1/2,
Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић
(Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар)
Бошко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 176, са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 162, са дијелом 41/1260 и Перић (Митар)
Маринко из Осретка са дијелом 31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 694 “Бара” шума 3. класе
површине 410 м², уписана у Пл. бр. 137 к.о. Осредак,
посјед 1/1 Перић Ристе Душан из Осретка, што по старом
премјеру одговара дио к.ч. бр. 197/1 “Бара и Пискавица”
ораница површине 49630 м², уписана у зк. ул. бр. 137 к.о.
Осредак, као сувласништво Перић (Васо) Богдан из Растуше са дијелом 1/6, Перић (Васо) Вид из Осретка са дијелом
1/6, Шућур рођ. Перић Босиљка из Осретка са дијелом
1/42, Перић (Ристо) Душан из Осретка са дијелом 1/2,
Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић
(Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар)
Бошко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 176, са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 162, са дијелом 41/1260 и Перић (Митар)
Маринко из Осретка са дијелом 31/1260;
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- нови премјер дио к.ч. бр. 695 “Бара” шума 5. класе
површине 660 м², уписана у Пл. бр. 137 к.о. Осредак,
посјед 1/1 Перић Ристе Душан из Осретка, што по старом
премјеру одговара дио к.ч. бр. 197/1 “Бара и Пискавица”
ораница површине 49630 м², уписана у зк. ул. бр. 137 к.о.
Осредак као сувласништво Перић (Васо) Богдан из Растуше са дијелом 1/6, Перић (Васо) Вид из Осретка са дијелом
1/6, Шућур рођ. Перић Босиљка из Осретка са дијелом
1/42, Перић (Ристо) Душан из Осретка са дијелом 1/2,
Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић
(Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар)
Бошко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 176, са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 162, са дијелом 41/1260 и Перић (Митар)
Маринко из Осретка са дијелом 31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 693/1 “Бара” ливада 3. класе површине 5380 м², ливада 4. класе површине 5430 м²,
уписана у Пл. бр. 137 к.о. Осредак, посјед 1/1 Перић Ристе
Душан из Осретка, што по старом премјеру одговара дио
к.ч. бр. 197/1 “Бара и Пискавица” ораница површине 49630
м², уписана у зк. ул. бр. 137 к.о. Осредак, као сувласништво
Перић (Васо) Богдан из Растуше са дијелом 1/6, Перић
(Васо) Вид из Осретка са дијелом 1/6, Шућур рођ. Перић
Босиљка из Осретка са дијелом 1/42, Перић (Ристо) Душан
из Осретка са дијелом 1/2, Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар) Бошко из Бање Луке, Ул. Јована
Бијелића бр. 176, са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко
из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 162, са дијелом
41/1260 и Перић (Митар) Маринко из Осретка са дијелом
31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 696/1 “Окрајчић” шума 4.
класе површине 2866 м², шума 3. класе површине 1009 м²,
уписана у Пл. бр. 137 к.о. Осредак, посјед 1/1 Перић Ристе
Душан из Осретка, што по старом премјеру одговара дио
к.ч. бр. 197/1 “Бара и Пискавица” ораница површине 49630
м², уписана у зк. ул. бр. 137 к.о. Осредак, као сувласништво
Перић (Васо) Богдан из Растуше са дијелом 1/6, Перић
(Васо) Вид из Осретка са дијелом 1/6, Шућур рођ. Перић
Босиљка из Осретка са дијелом 1/42, Перић (Ристо) Душан
из Осретка са дијелом 1/2, Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар) Бошко из Бање Луке, Ул. Јована
Бијелића бр. 176, са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко
из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 162, са дијелом
41/1260 и Перић (Митар) Маринко из Осретка са дијелом
31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 689 “Свињчине” њива 3.
класе површине 5627 м², уписана у Пл. бр. 209 к.о. Осредак, посјед 1/1 Шућур Стојке Лазо из Љеба, што по старом
премјеру одговара дио к.ч. бр. 21/3 “Свињчевина” ораница
површине 4100 м², уписана у зк. ул. бр. 28 к.о. СП Љеб, као
сувласништво Ковачевић р. Шућур Љубица из Љеба са
дијелом од 1/12, Петровић р. Николић Марица из Поповића са дијелом од 1/60, Чућић р. Николић Зорка из Кулаша
са дијелом од 1/60, Чућић р. Николић Анђа из Кулаша са
дијелом од 1/60, Цвијановић р. Николић Јелисавка из Старе Дубраве са дијелом од 1/60, Николић (Васо) Милка из
Старе Дубраве са дијелом од 1/60, Достанић (Вељко) Јован
из Љеба са дијелом од 2/36, Смиљанић р. Шућур Љубица
из Љеба са дијелом од 1/12, Шућур Саво из Љеба са дијелом од 1/6, Шућур (Стојко) Лазо из Љеба са дијелом од
7/36, Шућур (Стојко) Миленко из Љеба са дијелом од 7/36,
Панић р. Шућур Иконија из Осретка са дијелом од 1/36,
Јањић р. Шућур Милка из Станара са дијелом од 1/36,
Шућур (Стојко) Радојка из Љеба са дијелом од 1/36, Бјелошевић (Душан) Стојан из Љеба бр. 16. Станари са дијелом
од 1/36 и Шућур (Мирко) Драган из Љеба са дијелом од
1/36;
- нови премјер дио к.ч. бр. 702 “Омуљак” њива 3. класе површине 1864 м², уписана у Пл. бр. 139 к.о. Осредак,
посјед 1/1 Перић Милана Радивоје из Осретка, што по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 123/1 “Омуљак” ораница површине 2080 м², уписана у зк. ул. бр. 54 к.о. СП Љеб,
као сувласништво Дражић (Благоје) Костантин из Љеба са
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дијелом 1/6, Бабић (Стојан) Тедо из Љеба са дијелом 1/3,
Бабић (Стојан) Ђорђо из Љеба са дијелом 1/3, Бабић (Лазо)
Милан из Љеба са дијелом 7/48 и Шућур (Нанија) Милка
из Љеба са дијелом 1/48;
- нови премјер дио к.ч. бр. 703 “Дмуљак” њива 3. класе површине 1550 м², њива 4. класе површине 1647 м²,
уписана у Пл. бр. 136 к.о. Осредак, посјед 1/1 Перић
Михајла Душан из Осретка, што по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 123/2 “Омуљак” ораница површине 2000
м², уписана у зк. ул. бр. 54 к.о. СП Љеб, као сувласништво
Дражић (Благоје) Костантин из Љеба са дијелом 1/6, Бабић
(Стојан) Тедо из Љеба са дијелом 1/3, Бабић (Стојан) Ђорђо из Љеба са дијелом 1/3, Бабић (Лазо) Милан из Љеба са
дијелом 7/48 и Шућур (Нанија) Милка из Љеба са дијелом
1/48;
- нови премјер дио к.ч. бр. 700 “Ада” њива 4. класе
површине 5592 м², уписана у Пл. бр. 140 к.о. Осредак,
супосјед Перић Митра Бошко из Осретка са 1/7, Перић
Митра Лазо, Бања Лука, Ј. Бијелића 132. са 1/7, Перић
Митра Маринко из Осретка са 1/7, Перић Митра Недељко
из Осретка са 1/7, Перић Митра Војин, Љубљана, Хошиминова 1, са 1/7, Шућур Митра Босиљка р. Перић из Осретка
са 1/7, Перић Тодора Стоја р. Марић из Осретка са 1/7, што
по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 200/1 “Ада” ораница површине 5940 м², уписана у зк. ул. бр. 137 к.о. СП
Осредак, као сувласништво Перић (Васо) Богдан из Растуше са дијелом 1/6, Перић (Васо) Вид из Осретка са дијелом
1/6, Шућур рођ. Перић Босиљка из Осретка са дијелом
1/42, Перић (Ристо) Душан из Осретка са дијелом 1/2,
Перић (Митар) Војин из Осретка са дијелом 1/35, Перић
(Митар) Лазо из Осретка са дијелом 1/35, Перић (Митар)
Бошко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 176, са дијелом 1/35, Перић (Митар) Недељко из Бање Луке, Ул. Јована Бијелића бр. 162, са дијелом 41/1260 и Перић (Митар)
Маринко из Осретка са дијелом 31/1260;
- нови премјер дио к.ч. бр. 704 “Бара” ливада 4. класе
површине 4457 м², уписана у Пл. бр. 145 к.о. Осредак,
супосјед Перић Војина Срећко, Гросупља, Адамићева 24
А, са 1/2 и Њењић Војина Гордана р. Перић, Гросупља,
Партизанска 30, са 1/2, што по старом премјеру одговара
дио 197/4 “Бара” ораница површине 10320 м², уписана у
зк. ул. бр. 124 к.о. СП Осредак, као сувласништво Перић
(Алекса) Тривун из Осретка са дијелом 1/3, Перић р. Јањић
Мара из Станара са дијелом 1/6, Перић (Триво) Новак из
Осретка са дијелом 1/72, Јањиловић р. Перић Љубица из
Љеба са дијелом 1/72, Ковачевић р. Перић Савка из Љеба
са дијелом 1/72, Шућур р. Перић Милка из Љеба са дијелом 1/72, Перић р. Шушковић Јованка из Осретка са дијелом 1/48, Перић (Михајло) Душан из Осретка са дијелом
73/384, Перић (Михајло) Милан из Осретка са дијелом
73/384, Перић (Стојко) Мирко из Осретка са дијелом 1/72,
Суботић рођ. Мишкић (Душан) Милка из Осретка са дијелом 1/384, Смиљанић рођ. Мишкић (Душан) Винка из
Осретка са дијелом 1/384, Панчић рођ. Мишкић (Душан)
Љубица из Осретка са дијелом 1/384, Њењић рођ. Перић
(Војин) Гордана из Гросупља, Словенија, са дијелом 1/144,
Перић (Војин) Срећко из Гросупља, Словенија са дијелом
1/144, Мишкић рођ. Панчић (Милан) Петра из Осретка са
дијелом 1/896, Мишкић (Јевто) Саво из Словеније са дијелом 1/896, Мишкић (Јевто) Драго из Словеније, са дијелом
1/896, Мишкић (Јевто) Петар из Словеније са дијелом
1/896, Мишкић (Јевто) Миланко из Словеније са дијелом
1/896, Кустурић рођ. Мишкић (Јевто) Радојка из Љубљане,
Словенија, са дијелом 1/896 и Мишкић (Јевто) Зоран из
Словеније са дијелом 1/896;
- нови премјер дио к.ч. бр. 711 “Тук Лука” њива 3. класе површине 2250 м², њива 5. класе површине 2545 м²,
уписана у Пл. бр. 145 к.о. Осредак, супосјед Перић Војина
Срећко, Гросупља, Адамићева 24 А, са 1/2 и Њењић Војина Гордана р. Перић, Гросупља, Партизанска 30 са 1/2, што
по старом премјеру одговара дио 197/4 “Бара” ораница
површине 10320 м², уписана у зк. ул. бр. 124 к.о. СП Осредак, као сувласништво Перић (Алекса) Тривун из Осретка
са дијелом 1/3, Перић р. Јањић Мара из Станара са дијелом
1/6, Перић (Триво) Новак из Осретка са дијелом 1/72,
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Јањиловић р. Перић Љубица из Љеба са дијелом 1/72,
Ковачевић р. Перић Савка из Љеба са дијелом 1/72, Шућур
р. Перић Милка из Љеба са дијелом 1/72, Перић р. Шушковић Јованка из Осретка са дијелом 1/48, Перић (Михајло)
Душан из Осретка са дијелом 73/384, Перић (Михајло)
Милан из Осретка са дијелом 73/384, Перић (Стојко) Мирко из Осретка са дијелом 1/72, Суботић рођ. Мишкић
(Душан) Милка из Осретка са дијелом 1/384, Смиљанић
рођ. Мишкић (Душан) Винка из Осретка са дијелом 1/384,
Панчић рођ. Мишкић (Душан) Љубица из Осретка са дијелом 1/384, Њењић рођ. Перић (Војин) Гордана из Гросупља, Р. Словенија, са дијелом 1/144, Перић (Војин) Срећко
из Гросупља, Р. Словенија, са дијелом 1/144, Мишкић рођ.
Панчић (Милан) Петра из Осретка са дијелом 1/896,
Мишкић (Јевто) Саво из Словеније са дијелом 1/896,
Мишкић (Јевто) Драго из Словеније са дијелом 1/896,
Мишкић (Јевто) Петар из Словеније са дијелом 1/896,
Мишкић (Јевто) Миланко из Словеније са дијелом 1/896,
Кустурић рођ. Мишкић (Јевто) Радојка из Љубљане, Р.
Словенија, са дијелом 1/896 и Мишкић (Јевто) Зоран из
Словеније са дијелом 1/896;
- нови премјер дио к.ч. бр. 712 “Лука” њива 3. класе
површине 5640 м², њива 4. класе површине 554 м², уписана у Пл. бр. 142 к.о. Осредак, посјед 1/1 Перић Триве Стојко из Осретка, што по старом премјеру одговара дио к.ч.
бр. 218/1 “Лука” ораница површине 5340 м², уписана у зк.
ул. бр. 124 к.о. СП Осредак, као сувласништво Перић
(Алекса) Тривун из Осретка са дијелом 1/3, Перић р. Јањић
Мара из Станара са дијелом 1/6, Перић (Триво) Новак из
Осретка са дијелом 1/72, Јањиловић р. Перић Љубица из
Љеба са дијелом 1/72, Ковачевић р. Перић Савка из Љеба
са дијелом 1/72, Шућур р. Перић Милка из Љеба са дијелом 1/72, Перић р. Шушковић Јованка из Осретка са дијелом 1/48, Перић (Михајло) Душан из Осретка са дијелом
73/384, Перић (Михајло) Милан из Осретка са дијелом
73/384, Перић (Стојко) Мирко из Осретка са дијелом 1/72,
Суботић рођ. Мишкић (Душан) Милка из Осретка са дијелом 1/384, Смиљанић рођ. Мишкић (Душан) Винка из
Осретка са дијелом 1/384, Панчић рођ. Мишкић (Душан)
Љубица из Осретка са дијелом 1/384, Њењић рођ. Перић
(Војин) Гордана из Гросупља, Р. Словенија, са дијелом
1/144, Перић (Војин) Срећко из Гросупља, Р. Словенија, са
дијелом 1/144, Мишкић рођ. Панчић (Милан) Петра из
Осретка са дијелом 1/896, Мишкић (Јевто) Саво из Словеније са дијелом 1/896, Мишкић (Јевто) Драго из Словеније
са дијелом 1/896, Мишкић (Јевто) Петар из Словеније са
дијелом 1/896, Мишкић (Јевто) Миланко из Словеније са
дијелом 1/896, Кустурић рођ. Мишкић (Јевто) Радојка из
Љубљане, Р. Словенија, са дијелом 1/896 и Мишкић (Јевто)
Зоран из Словеније са дијелом 1/896;
- нови премјер дио к.ч. бр. 1246 “Мала Укрина” ријека
површине 28002 м², уписана у Пл. бр. 46 к.о. Осредак,
посјед 1/1 Воде Осредак, што по старом премјеру одговара
дио к.ч. бр. 43 “Укрина” ријека површине 88071 м², уписана у зк. ул. бр. 98 к.о. СП Осредак, као Исказ и Јавно добро;
- нови премјер дио к.ч. бр. 2069 “Ријека Радња” поток
површине 17212 м², уписана у Пл. бр. 51 к.о. Станари,
посјед 1/1 Воде Станари, што по старом премјеру одговара
дио к.ч. бр. 403 “Поток Радња” површине 750 м², уписана
у зк. ул. бр. 170 к.о. СП Станари, као Исказ и Јавно добро;
- нови премјер дио к.ч. бр. 2070 “Поток Остружња”
поток површине 7374 м², уписана у Пл. бр. 51 к.о. Станари, посјед 1/1 Воде Станари, што по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 26 “Остружња поток” површине 6000 м²,
уписана у зк. ул. бр. 170 к.о. СП Станари, као Исказ и Јавно добро;
- нови премјер дио к.ч. бр. 2549 “Ријека Остружња”
ријека површине 7374 м², уписана у Пл. бр. 177 к.о. Драгаловци, посјед 1/1 Воде Драгаловци, што по старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 207 “Поток Остружња” површине
8200 м², уписана у зк. ул. бр. 230 к.о. СП Драгаловци, као
Исказ и Јавно добро.
II
Корисник експропријације је Република Српска.
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III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-382/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

373
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21.
фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња далековода ДВ 2 х 400 kw улаз - излаз у ТС 400/110 kw “Станари”, па се у ту сврху може извршити непотпуна експропријација некретнина означених као:
- нови премјер к.ч. бр. 22/3 “Бара” ливада 5. класе
површине 19 м², уписана у Пл. бр. 113 к.о. Станари, супосјед: Иличић Раде Драгиша са 1/5 Станари, Иличић Раде
Младен са 1/5 Станари, Иличић Раде Љубиша са 1/5 Станари, Иличић Славица са 1/5 Станари, Зурнић Раде Дијана
р. Иличић са 1/5 Нова Пазова, Црногорска 71, што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 4/9 “Бара” ливада 5. класе
површине 19 м², уписана у зк. ул. бр. 61 к.о. Станари, као
сувласништво Иличић (Петар) Душан из Станара са дијелом од 1/4, Иличић (Максим) Драгутин из Станара са дијелом од 1/8, Марић р. Иличић Анђа из Љеба са дијелом од
1/8, Панџић (Стјепан) Војин из Осретка са дијелом од 1/8,
Иличић (Драгутин) Раде из Станара са дијелом од 1/16,
Иличић р. Радишковић Стака из Станара са дијелом од 1/4,
Иличић (Стојан) Драган из Станара са дијелом од 1/48,
Иличић (Стојан) Душко из Станара са дијелом од 1/48 и
Коњић рођ. Иличић (Стојан) Мира из Цеља, Ул. Шкапинова бр. 11, са дијелом од 1/48;
- нови премјер дио к.ч. бр. 9/1 “Поље Бијеља” шума 3.
класе површине 2536 м², уписана у Пл. бр. 124 к.о. Станари, посјед 1/1 Јањић Стојке Миле из Станара, што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 3/7 “Поље Бијеља” шума 3.
класе површине 2536 м², уписана у зк. ул. бр. 60 КО Станари, као сувласништво Перић р. Јањић Мара из Станара
са дијелом од 1/10, Јањић Мико унук Теде из Станара са
дијелом од 36/440, Јањић р. Накарадић Василија уд. Стојке
из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Милош из
Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Владо из Станара са дијелом од 3/80, Јањић Зорица удт. за Милана
Суботића из Осретка са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко)
Роса из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Раде) Милка из
Станара са дијелом од 9/40, Јањић (Мико) Бошко из Станара са дијелом од 27/440, Кајганић р. Јањић Даница из Станара са дијелом од 36/440, Јањић р. Савић Зорка из Станара са дијелом од 9/80, Јањић (Љубо) Владимир из Станара
са дијелом од 9/80 и Јањић р. Симаковић (Станко) Невенка
из Станара са дијелом од 3/80;
- нови премјер дио к.ч. бр. 10/2 “Поље Бијеља” њива 6.
класе површине 698 м², уписана у Пл. бр. 124 к.о. Станари,
посјед 1/1 Јањић Стојке Миле из Станара, што по старом
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 1/8 “Поље Бијеља” њива
6. класе површине 698 м², уписана у зк. ул. бр. 60 КО Станари, као сувласништво Перић р. Јањић Мара из Станара
са дијелом од 1/10, Јањић Мико унук Теде из Станара са
дијелом од 36/440, Јањић р. Накарадић Василија уд. Стојке
из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Милош из
Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Владо из Станара са дијелом од 3/80, Јањић Зорица удт. за Милана
Суботића из Осретка са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко)
Роса из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Раде) Милка из
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Станара са дијелом од 9/40, Јањић (Мико) Бошко из Станара са дијелом од 27/440, Кајганић р. Јањић Даница из Станара са дијелом од 36/440, Јањић р. Савић Зорка из Станара са дијелом од 9/80, Јањић (Љубо) Владимир из Станара
са дијелом од 9/80 и Јањић р. Симаковић (Станко) Невенка
из Станара са дијелом од 3/80;
- нови премјер дио к.ч. бр. 31 “Павловића” њива 5. класе површине 3358 м², њива 4. класе површине 3675 м²,
уписана у Пл. бр. 124 к.о. Станари, посјед 1/1 Јањић Стојке Миле из Станара, којој по старом премјеру одговара дио
к.ч. бр. 1/4 “Лука” ораница површине 12600 м² и дио к.ч.
бр. 1/2 “Лука” ораница површине 20900 м², обје уписане у
зк. ул. бр. 60 КО Станари, као сувласништво Перић р.
Јањић Мара из Станара са дијелом од 1/10, Јањић Мико
унук Теде из Станара са дијелом од 36/440, Јањић р. Накарадић Василија уд. Стојке из Станара са дијелом од 3/80,
Јањић (Стојко) Милош из Станара са дијелом од 3/80,
Јањић (Стојко) Владо из Станара са дијелом од 3/80, Јањић
Зорица удт. за Милана Суботића из Осретка са дијелом од
3/80, Јањић (Стојко) Роса из Станара са дијелом од 3/80,
Јањић (Раде) Милка из Станара са дијелом од 9/40, Јањић
(Мико) Бошко из Станара са дијелом од 27/440, Кајганић р.
Јањић Даница из Станара са дијелом од 36/440, Јањић р.
Савић Зорка из Станара са дијелом од 9/80, Јањић (Љубо)
Владимир из Станара са дијелом од 9/80 и Јањић р. Симаковић (Станко) Невенка из Станара са дијелом од 3/80; те
дијелу стари к.ч. бр. 1/3 Жељезничка пруга површине 3280
м², уписана у зк. ул. бр. 224 к.о. СП Станари као Друштвено-државно власништво са дијелом 1/1;
- нови премјер дио к.ч. бр. 5 “Биједа” шума 3. класе
површине 2145 м², уписана у Пл. бр. 128 к.о. Станари,
посјед 1/1 Јањић Раде Велемир из Станара, што по старом
премјеру одговара к.ч. бр. 3/11 “Биједа” шума 3. класе
површине 2145 м², уписана у зк. ул. бр. 60 к.о. Станари, као
сувласништво Перић р. Јањић Мара из Станара са дијелом
од 1/10, Јањић Мико унук Теде из Станара са дијелом од
36/440, Јањић р. Накарадић Василија уд. Стојке из Станара
са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Милош из Станара са
дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Владо из Станара са дијелом од 3/80, Јањић Зорица удт. за Милана Суботића из
Осретка са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Роса из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Раде) Милка из Станара са
дијелом од 9/40, Јањић (Мико) Бошко из Станара са дијелом од 27/440, Кајганић р. Јањић Даница из Станара са
дијелом од 36/440, Јањић р. Савић Зорка из Станара са
дијелом од 9/80, Јањић (Љубо) Владимир из Станара са
дијелом од 9/80 и Јањић р. Симаковић (Станко) Невенка из
Станара са дијелом од 3/80;
- нови премјер дио к.ч. бр. 7/2 “Бара” њива 6. класе
површине 1884 м², уписана у Пл. бр. 119 к.о. Станари,
супосјед Бјелошевић Милана Душанка из Станара са 6/24,
Јањић Бошка Раде из Станара са 10/24, Китић Бошка Даница р. Јањић, Руска улица 14, Марибор, са 7/24, Петковић
Бошка Љубица р. Јањић из Станара са 1/24, што по старом
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 1/6 “Бара” њива 6. класе
површине 1884 м², уписана у зк. ул. бр. 60 КО Станари, као
сувласништво Перић р. Јањић Мара из Станара са дијелом
од 1/10, Јањић Мико унук Теде из Станара са дијелом од
36/440, Јањић р. Накарадић Василија уд. Стојке из Станара
са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Милош из Станара са
дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Владо из Станара са дијелом од 3/80, Јањић Зорица удт. за Милана Суботића из
Осретка са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Роса из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Раде) Милка из Станара са
дијелом од 9/40, Јањић (Мико) Бошко из Станара са дијелом од 27/440, Кајганић р. Јањић Даница из Станара са
дијелом од 36/440, Јањић р. Савић Зорка из Станара са
дијелом од 9/80, Јањић (Љубо) Владимир из Станара са
дијелом од 9/80 и Јањић р. Симаковић (Станко) Невенка из
Станара са дијелом од 3/80;
- нови премјер дио к.ч. бр. 8 “Бара” шума 3. класе површине 2204 м², уписана у Пл. бр. 119 к.о. Станари, супосјед
Бјелошевић Милана Душанка из Станара са 6/24, Јањић
Бошка Раде из Станара са 10/24, Китић Бошка Даница р.
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Јањић, Руска улица 14, Марибор, са 7/24, Петковић Бошка
Љубица р. Јањић из Станара са 1/24, а што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 3/1 “Бара” шума 3. класе
површине 2204 м², уписана у зк. ул. бр. 60 КО Станари, као
сувласништво Перић р. Јањић Мара из Станара са дијелом
од 1/10, Јањић Мико унук Теде из Станара са дијелом од
36/440, Јањић р. Накарадић Василија уд. Стојке из Станара
са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Милош из Станара са
дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Владо из Станара са дијелом од 3/80, Јањић Зорица удт. за Милана Суботића из
Осретка са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Роса из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Раде) Милка из Станара са
дијелом од 9/40, Јањић (Мико) Бошко из Станара са дијелом од 27/440, Кајганић р. Јањић Даница из Станара са
дијелом од 36/440, Јањић р. Савић Зорка из Станара са
дијелом од 9/80, Јањић (Љубо) Владимир из Станара са
дијелом од 9/80 и Јањић р. Симаковић (Станко) Невенка из
Станара са дијелом од 3/80;
- нови премјер дио к.ч. бр. 29 “Лука” њива 3. класе
површине 4424 м², уписана у Пл. бр. 119 к.о. Станари,
супосјед Бјелошевић Милана Душанка из Станара са 6/24,
Јањић Бошка Раде из Станара са 10/24, Китић Бошка Даница р. Јањић, Руска улица 14, Марибор, са 7/24, Петковић
Бошка Љубица р. Јањић из Станара са 1/24, што по старом
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 1/4 “Лука” ораница површине 12600 м² и дијелу к.ч. бр. 1/2 “Лука” ораница површине 20900 м², обје уписане у зк. ул. бр. 60 КО Станари,
обје уписане као сувласништво Перић р. Јањић Мара из
Станара са дијелом од 1/10, Јањић Мико унук Теде из Станара са дијелом од 36/440, Јањић р. Накарадић Василија уд.
Стојке из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко)
Милош из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Владо из Станара са дијелом од 3/80, Јањић Зорица удт. за
Милана Суботића из Осретка са дијелом од 3/80, Јањић
(Стојко) Роса из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Раде)
Милка из Станара са дијелом од 9/40, Јањић (Мико) Бошко
из Станара са дијелом од 27/440, Кајганић р. Јањић Даница из Станара са дијелом од 36/440, Јањић р. Савић Зорка
из Станара са дијелом од 9/80, Јањић (Љубо) Владимир из
Станара са дијелом од 9/80 и Јањић р. Симаковић (Станко)
Невенка из Станара са дијелом од 3/80, као и дијелу к.ч. бр.
1/3 Жељезичка пруга површине 3280 м², уписана у зк. ул.
бр. 224 к.о. СП Станари као Друштвено-државно власништво са дијелом 1/1;
- нови премјер дио к.ч. бр. 25 “Тедин Хан Осредак” пут
без ознаке површине 4422 м², уписана у Пл. бр. 45 к.о. Станари, посјед 1/1 Др. својина Јавни и некатегорисани путеви Станари, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч.
бр. 5/5 Жељезничка пруга површине 1350 м², уписана у зк.
ул. бр. 224 к.о. Станари, као Друштвено-државно власништво са дијелом 1/1;
- нови премјер дио к.ч. бр. 28 “Преграда” шума 3. класе површине 2213 м², уписана у Пл. бр. 129 к.о. Станари,
посјед 1/1 Јањић Љубомира Владимир из Станара, што по
старом премјеру одговара дио к.ч. бр. 1/4 “Лука” ораница
површине 12600 м², уписана у зк. ул. бр. 60 к.о. Станари,
као сувласништво Перић р. Јањић Мара из Станара са дијелом од 1/10, Јањић Мико унук Теде из Станара са дијелом
од 36/440, Јањић р. Накарадић Василија уд. Стојке из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Милош из Станара
са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Владо из Станара са
дијелом од 3/80, Јањић Зорица удт. за Милана Суботића из
Осретка са дијелом од 3/80, Јањић (Стојко) Роса из Станара са дијелом од 3/80, Јањић (Раде) Милка из Станара са
дијелом од 9/40, Јањић (Мико) Бошко из Станара са дијелом од 27/440, Кајганић р. Јањић Даница из Станара са
дијелом од 36/440, Јањић р. Савић Зорка из Станара са
дијелом од 9/80, Јањић (Љубо) Владимир из Станара са
дијелом од 9/80 и Јањић р. Симаковић (Станко) Невенка из
Станара са дијелом од 3/80;
- нови премјер дио к.ч. бр. 35 “Лука” њива 3. класе
површине 3718 м², уписана у Пл. бр. 53 к.о. Станари,
посјед 1/1 Земљорадничка задруга “Крњинка” Станари,
што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 272/2
“Лука” ораница површине 4000 м², уписана у зк. ул. бр.
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223 к.о. Станари, као Друштвено-државно власништво са
дијелом 1/1, орган управљања Народни одбор Општине
Добој са трајним правом коришћења у корист Земљорадничке задруге Станари;
- нови премјер дио к.ч. бр. 34 “Лука” њива 4. класе
површине 4136 м², уписана у Пл. бр. 112 к.о. Станари,
супосјед 4/5 Иличић Милана Боре из Станара и 1/5 Кршић
Милана Петра р. Иличић из Станара, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 272/8 “Лука” ораница површине 4000 м², уписана у зк. ул. бр. 61 к.о. Станари, као
сувласништво Иличић (Петар) Душан из Станара са дијелом од 1/4, Иличић (Максим) Драгутин из Станара са дијелом од 1/8, Марић р. Иличић Анђа из Љеба са дијелом од
1/8, Панџић (Стјепан) Војин из Осретка са дијелом од 1/8,
Иличић (Драгутин) Раде из Станара са дијелом од 1/16,
Иличић р. Радишковић Стака из Станара са дијелом од 1/4,
Иличић (Стојан) Драган из Станара са дијелом од 1/48,
Иличић (Стојан) Душко из Станара са дијелом од 1/48 и
Коњић рођ. Иличић (Стојан) Мира из Цеља, Ул. Шкапинова бр. 11, са дијелом од 1/48;
- нови премјер дио к.ч. бр. 37 “Барица Лука” њива 3.
класе површине 4560 м², њива 4. класе површине 7982 м²,
уписана у Пл. бр. 273 к.о. Станари, супосјед Панић Светозара Мирко из Станара са 1/7, Панић Светозара Раде из
Станара са 5/7, Панић Вите Кармен из Станара са 1/7, што
по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 273/2 “Жељезничка пруга” површине 3800 м², уписана зк. ул. бр. 161
к.о. Станари, као сувласништво Перић р. Јањић Мара из
Станара са дијелом од 1/2, Перић (Триво) Стојко из Станара са дијелом од 1/24, Перић (Триво) Новак из Осретка са
дијелом од 1/24, Перић (Триво) Војин из Осретка са дијелом од 1/24, Јањиловић р. Перић Љубица из Љеба са дијелом од 1/24, Ковачевић р. Перић Савка из Љеба са дијелом
од 1/24, Шућур р. Перић Милка из Љеба са дијелом од
1/24, Перић (Мико) Душан из Осретка са дијелом од 3/64,
Перић (Мико) Милан из Осретка са дијелом од 3/64, Перић
р. Шушковић Јованка из Осретка са дијелом од 1/16,
Марић р. Перић Анђа из Љеба са дијелом од 3/64 и
Мишкић р. Перић Роса из Осретка са дијелом од 3/64;
- нови премјер дио к.ч. бр. 36 “Лука” њива 3. класе
површине 9427 м², њива 4. класе површине 10063 м², уписана у Пл. бр. 107 к.о. Станари, супосјед: Дакић Драгутина Јованка р. Иличић из Растуше са 66/3360, Иличић Драгутина Ђорђо из Станара са 618/3360, Иличић Раде Драгиша из Станара са 117/3360, Иличић Раде Младен из Станара са 117/3360, Иличић Раде Љубиша из Станара са
117/3360, Иличић Славица из Станара са 96/3360, Иличић
Стојана Драган из Станара са 208/3360, Иличић Стојана
Душко из Станара са 208/3360, Иличић Стојана Зорица из
Станара са 160/3360, Иличић Стојке Даривојка из Станара
са 208/3360, Иличић Стојке Маринко из Станара са
208/3360, Јањиловић Драгутина Стојица р. Иличић из Станара са 480/3360, Коњић Стојана Мира р. Иличић из Станара са 160/3360, Савић Драгутина Јока р. Иличић из Станара са 480/3360, Зурнић Раде Дијана р. Иличић из Нове
Пазове, Црногорска 71, са 117/3360, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 272/7 “Лука” ораница површине 6340 м² и к.ч. бр. 272/1 “Лука” ораница површине 7100
м², обје уписане у зк. ул. бр. 61 КО Станари, као сувласништво Иличић (Петар) Душан из Станара са дијелом од 1/4,
Иличић (Максим) Драгутин из Станара са дијелом од 1/8,
Марић р. Иличић Анђа из Љеба са дијелом од 1/8, Панџић
(Стјепан) Војин из Осретка са дијелом од 1/8, Иличић
(Драгутин) Раде из Станара са дијелом од 1/16, Иличић р.
Радишковић Стака из Станара са дијелом од 1/4, Иличић
(Стојан) Драган из Станара са дијелом од 1/48, Иличић
(Стојан) Душко из Станара са дијелом од 1/48 и Коњић
рођ. Иличић (Стојан) Мира из Цеља, Ул. Шкапинова бр. 11,
са дијелом од 1/48, као и дијелу стари к.ч. бр. 272/4 “Жељезничка пруга” површине 2400 м², уписана у зк. ул. бр. 224
к.о. СП Станари, као Друштвено-државно власништво са
дијелом 1/1;
- нови премјер дио к.ч. бр. 181 “Лука” њива 3. класе
површине 3076 м², њива 4. класе површине 7260 м², уписана у Пл. бр. 137 к.о Љеб, посјед 1/1 Шућур Мирослава

20

12.03.2013.

Саво из Љеба, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч.
бр. 40/2 “Лука” ораница 7550 м², уписана у зк. ул. бр. 28
к.о. СП Љеб, као сувласништво Ковачевић р. Шућур Љубица из Љеба са дијелом од 1/12, Петровић р. Николић Марица из Поповића са дијелом од 1/60, Чућић р. Николић Зорка из Кулаша са дијелом од 1/60, Чућић р. Николић Анђа из
Кулаша са дијелом од 1/60, Цвијановић р. Николић Јелисавка из Старе Дубраве са дијелом од 1/60, Николић (Васо)
Милка из Старе Дубраве са дијелом од 1/60, Достанић
(Вељко) Јован из Љеба са дијелом од 2/36, Смиљанић р.
Шућур Љубица из Љеба са дијелом од 1/12, Шућур Саво из
Љеба са дијелом од 1/6, Шућур (Стојко) Лазо из Љеба са
дијелом од 7/36, Шућур (Стојко) Миленко из Љеба са дијелом од 7/36, Панић р. Шућур Иконија из Осретка са дијелом од 1/36, Јањић р. Шућур Милка из Станара са дијелом
од 1/36, Шућур (Стојко) Радојка из Љеба са дијелом од
1/36, Бјелошевић (Душан) Стојан из Љеба бр. 16. Станари
са дијелом од 1/36 и Шућур (Мирко) Драган из Љеба са
дијелом од 1/36;
- нови премјер дио к.ч. бр. 158 “Тук” њива 4. класе
површине 2915 м², уписана у Пл. бр. 6 к.о. Љеб, посјед 1/1
Бјелошевић Стојана Биљана из Љеба, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 29 “Тук Гајчић” ораница
површине 2540 м², уписана у зк. ул. бр. 53 к.о. СП Љеб, као
сувласништво Бјелошевић (Душан) Стојан из Љеба бр. 16.
Станари са дијелом од 1/2, Бјелошевић (Ристо) Мирко из
Љеба са дијелом од 1/4 и Бјелошевић (Ристо) Недељко из
Љеба са дијелом од 1/4;
- нови премјер дио к.ч. бр. 159 “Тук” шума 4. класе
површине 5232 м², уписана у Пл. бр. 6 к.о. Љеб, посјед 1/1
Бјелошевић Стојана Биљана из Љеба, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 36/1 “Беглучиште” шума
површине 13250 м², уписана у зк. ул. бр. 29 КО СП Љеб,
као сувласништво Бјелошевић (Милић) Благоје из Љеба са
дијелом од 9/20, Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба са
дијелом од 1/12, Бјелошевић (Недељко) Милена из Будве
са дијелом од 1/12, Петрушић р. Бјелошевић Стана из
Поповића са дијелом од 1/12, Петрушић р. Бјелошевић
Милка из Станара са дијелом од 1/12, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба са дијелом од 1/12, Бјелошевић (Обрад)
Ристо из Љеба са дијелом од 1/12 и Бјелошевић (Драго)
Раде из Љеба са дијелом од 1/20, те дијелу к.ч. бр. 34/1
“Брдо” њива површине 30304 м², уписана у зк. ул. бр. 30
КО СП Љеб као сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара
из Љеба са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Милена из Будве са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић
Стана из Поповића са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Милка из Станара са дијелом од 4/54, Бјелошевић
(Недељко) Раде из Љеба са дијелом од 4/54, Бјелошевић
(Благоје) Драго из Љеба са дијелом од 5/9 и Бјелошевић
(Обрад) Ристо из Љеба са дијелом од 4/54;
- нови премјер дио к.ч. бр. 160 “Брдо” пашњак површине 1977 м², уписана у Пл. бр. 6 к.о. Љеб, посјед 1/1 Бјелошевић Стојана Биљана из Љеба, што по старом премјеру
одговара дијелу к.ч. бр. 34/3 “Грабићи” шума површине
11300 м², уписана у зк. ул. бр. 53 к.о. СП Љеб, као сувласништво Бјелошевић (Душан) Стојан из Љеба бр. 16. Станари са дијелом од 1/2, Бјелошевић (Ристо) Мирко из Љеба
са дијелом од 1/4 и Бјелошевић (Ристо) Недељко из Љеба
са дијелом од 1/4;
- нови премјер дио к.ч. бр. 161 “Брдо” шума 4. класе
површине 1568 м², уписана у Пл. бр. 6 к.о. Љеб, посјед 1/1
Бјелошевић Стојана Биљана из Љеба, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 34/1 “Брдо” њива површине
30304 м², уписана у зк. ул. бр. 30 к.о. СП Љеб, као сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба са дијелом од
4/54, Бјелошевић (Недељко) Милена из Будве са дијелом
од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Стана из Поповића са
дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Милка из Станара са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба
са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Благоје) Драго из Љеба са
дијелом од 5/9 и Бјелошевић (Обрад) Ристо из Љеба са
дијелом од 4/54;
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- нови премјер дио к. ч. бр. 162/1 “Брдо” њива 6. класе
површине 5232 м², уписана у Пл. бр. 6 к.о. Љеб, посјед 1/1
Бјелошевић Стојана Биљана из Љеба, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 34/3 “Грабићи” шума површине 11300 м² уписана у зк. ул. бр. 53 к.о. СП Љеб, као
сувласништво Бјелошевић (Душан) Стојан из Љеба бр. 16.
Станари са дијелом од 1/2, Бјелошевић (Ристо) Мирко из
Љеба са дијелом од 1/4 и Бјелошевић (Ристо) Недељко из
Љеба са дијелом од 1/4;
- нови премјер дио к.ч. бр. 162/2 “Беглучиште” њива 6.
класе површине 5387 м², уписана у Пл. бр. 6 к.о. Љеб,
посјед 1/1 Бјелошевић Стојана Биљана из Љеба, што по
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 34/1 “Брдо” њива
површине 30304 м², уписана у зк. ул. бр. 30 к.о. СП Љеб,
као сувласништво Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба са
дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Милена из Будве
са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић Стана из
Поповића са дијелом од 4/54, Петрушић р. Бјелошевић
Милка из Станара са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба са дијелом од 4/54, Бјелошевић (Благоје)
Драго из Љеба са дијелом од 5/9 и Бјелошевић (Обрад)
Ристо из Љеба са дијелом од 4/54 и дијелу к.ч. бр. 34/3
“Грабићи” шума површине 11300 м², уписана у зк. ул. бр.
53 к.о. СП Љеб као сувласништво Бјелошевић (Душан)
Стојан из Љеба са дијелом од 1/2, Бјелошевић (Ристо)
Мирко из Љеба са дијелом од 1/4 и Бјелошевић (Ристо)
Недељко из Љеба са дијелом од 1/4;
- нови премјер дио к.ч. бр. 132 “Брдо” шума 4. класе
површине 639 м², уписана у Пл. бр. 5 к.о. Љеб, посјед 1/1
Бјелошевић Драге Раде из Љеба, што по старом премјеру
одговара дијелу к.ч. бр. 34/9 “Брдо” шума површине 639
м², уписана у зк. ул. бр. 19 к.о. СП Љеб као власништво
Бјелошевић (Драго) Раде из Љеба са дијелом 1/1;
- нови премјер дио к.ч. бр. 131/1 “Брдо” њива 6. класе
површине 10352 м², њива 5. класе површине 1123 м², уписана у Пл. бр. 5 к.о. Љеб, посјед 1/1 Бјелошевић Драге Раде
из Љеба, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр.
34/8 “Брдо” њива површине 11475 м², уписана у зк. ул. бр.
19 к.о. СП Љеб, као власништво Бјелошевић (Драго) Раде
из Љеба са дијелом 1/1;
- нови премјер дио к.ч. бр. 163 “Брдо” шума 5. класе
површине 3211 м², уписана у Пл. бр. 4 к.о. Љеб, супосјед:
Бјелошевић Благоја Богдан из Љеба са 3/15, Бјелошевић
Благоја Милан из Љеба са 3/15, Бјелошевић Благоја Љубомир из Љеба са 3/15, Бјелошевић Благоја Раде из Љеба са
3/15, Бјелошевић Миленка Зоран из Љеба са 1/15, Гаврић
Миленка Војна р. Бјелошевић, Дебељак, Бања Лука, са
1/15 и Перић Миленка Мира р. Бјелошевић, Гросупље,
Словенија, са 1/15, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 36/1 “Беглучиште” шума површине 13250 м²,
уписана у зк. ул. бр. 29 к.о. СП Љеб, као сувласништво Бјелошевић (Милић) Благоје из Љеба са дијелом од 9/20, Бјелошевић р. Кртић Мара из Љеба са дијелом од 1/12, Бјелошевић (Недељко) Милена из Будве са дијелом од 1/12,
Петрушић р. Бјелошевић Стана из Поповића са дијелом од
1/12, Петрушић р. Бјелошевић Милка из Станара са дијелом од 1/12, Бјелошевић (Недељко) Раде из Љеба са дијелом од 1/12, Бјелошевић (Обрад) Ристо из Љеба са дијелом
од 1/12 и Бјелошевић (Драго) Раде из Љеба са дијелом од
1/20;
- нови премјер дио к.ч. бр. 2549 “Ријека Остружња”
ријека површине 7374 м², уписана у Пл. бр. 177 к.о. Драгаловци, посјед 1/1 Воде Драгаловци, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 207 “Остружња” поток површине 8200 м², уписана у зк. ул. бр. 230 к.о. СП Драгаловци,
као Исказ и Јавно добро;
- нови премјер дио к.ч. бр. 2070 “Поток Остружња”
поток површине 7374 м², уписана у Пл. бр. 51 к.о. Станари, посјед 1/1 Воде Станари, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 26 поток Остружња површине 6000 м²,
уписана у зк. ул. бр. 170 к.о. СП Станари, као Исказ и Јавно добро;
- нови премјер дио к.ч. бр. 956 “Ријека Радња” ријека
површине 17212 м², уписана у Пл. бр. 20 к.о. Љеб, посјед
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1/1 Воде Љеб, што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 12
“поток Радња” поток површине 12750 м², уписана у зк. ул.
бр. 85 к.о. СП Љеб, као Исказ и Јавно добро;
- нови премјер дио к.ч. бр. 2069 “Ријека Радња” поток
површине 17212 м², уписана у Пл. бр. 51 к.о. Станари,
посјед 1/1 Воде Станари, што по старом премјеру одговара
дијелу к.ч. бр. 282 “Поток Радња” поток површине 115290
м², уписана у зк. ул. бр. 170 к.о. СП Станари, као Исказ и
Јавно добро.
II
Корисник експропријације је Република Српска.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-383/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

374
На основу члана 18. став 2. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 74/08, 71/09 и 104/11), чл. 3. и 12. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
68/07 и 109/12) и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08 и 11/09), Влада Републике Српске, на сједници од
21. фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ OСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
БАЊА ЛУКА

I
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта
Јавне установе Основна школа “Бранко Радичевић” Бања
Лука са Законом о основном образовању и васпитању,
Законом о систему јавних служби и Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске”, број 74/10).
II
Оснивач Јавне установе Основна школа “Бранко Радичевић” Бања Лука, у име Републике Српске, јесте Влада
Републике Српске (у даљем тексту: Оснивач).
III
Назив школе је Јавна установа Основна школа “Бранко
Радичевић” Бања Лука, а скраћени назив установе је ЈУ
Основна школа “Бранко Радичевић” Бања Лука (у даљем
тексту: Школа), са сједиштем у Бањој Луци, Булевар војводе Степе Степановића 116.
IV
Школа је јавна установа која обавља дјелатност од
општег друштвеног интереса, а својство правног лица стиче уписом у судски регистар код надлежног суда.
V
У правном промету са трећим лицима Школа иступа у
своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара без ограничења, свим својим средствима.
VI
Дјелатност Школе je:
- 85.20 - основно образовање.
VII
Средства за рад Школе обезбјеђују се из:
- буџета Републике Српске,
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- буџета јединице локалне самоуправе на чијем подручју се Школа налази и
- других извора.
Новчана средства за рад Школе обезбјеђује Оснивач.
VIII
Органи управљања су Школски одбор и директор.
Школски одбор именује Министарство просвјете и
културе, на период од четири године.
Школски одбор има седам чланова.
IX
Директор руководи Школом, представља и заступа
Школу и одговоран је за законитост рада Школе.
Директора Школе бира Школски одбор, након добијања сагласности од министра просвјете и културе, на период од четири године.
X
Школа ће своју организацију и опште акте ускладити
са Законом о основном образовању и васпитању, Законом о
класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској, Законом о
систему јавних служби и овом одлуком у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке и извршити промјене
уписа у судском регистру код надлежног суда.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-398/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

375
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 46. став 1. Закона о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела (“Службени гласник
Републике Српске”, број 12/10), а у вези са Закључком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-189/13, од 24. јануара 2013. године, Влада Републике Српске, на сједници од
21. фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва на основним средствима
- информатичком опремом која је одузета правоснажном
пресудом Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 К 009464
12 Кпс-п, од 26. јуна 2012. године, са Владе Републике
Српске на Министарство унутрашњих послова, како слиједи:
1. преносни рачунари (лаптоп)
1. “Dell”, серијски број: 033A02
2. “Dell” сиве боје, означен бројем JP OU6256-4863459G-0008, са торбом и пуњачем црне боје
3. “Dell”, сиве боје, означен бројем лиценце “Microsoft”
V74XX-T8JB4-QF2KY-KHQJ9-9DFWT и бројем на тијелу
лаптопа испод лежишта батерије OC5668-12961-5CM531B, без батерије
4. “HP” црно-сиве боје, означен бројем CNU13635WY,
са пуњачем
2. кућишта рачунара
1. “Comapaq” означено бројем 8036DWNC0003
2. “Compaq” 314280-001 и CTL1A360B6JHNHOK
3. “Compaq” 314280-003 и 8011CYH20887 - празан улаз
за floppy и CD
4. “Compaq” 8001C730282 - полуотворено
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5. “Compaq” 8001CYS40143 - празан улаз за floppy
6. “Compaq” 8032DFH41742 - празан улаз за floppy и
CD
7. “Compaq” 8104PFHGZ00BS - празан улаз за floppy и
отворено кућиште
8. “Compaq” 8114FHGZ00VM - празан улаз за CD
9. “Compaq” 8228CBNB160 - празан улаз за флоппy и
CD
10. “Compaq” 8901CBN20553 - празан улаз за floppy
11. “Compaq” 8905CBPC0342 - празан улаз за floppy и
CD
12. “Compaq” 8906CBPC0010 - празан улаз за floppy и
CD
13. “Compaq” 8921CBP40315 - празан улаз за floppy
14. “Compaq” 8933CV624062
15. “Compaq” означено бројем L1A360B6JHCBC3
отвореног улаза за floppy и CD-DVD.
16. “Compaq” серијског броја 6S19-FHGZ-R5T5, бијеле
боје
17. “Compaq”, означено бројем 8113FHGZOGT7
18. “Compaq”, означено бројем 8121FGHZ073D, са
климавом и отвореном кутијом
19. “Dell” сиво-црне боје, означено бројем GRXDQ2J
20. “Dell” сиво-црне боје, SNR HSV9KZJ
21. “Fujitsu Siemens” YBEP050489
22. “Fujitsu Siemens” YBHC006953
23. “Fujitsu Siemens” YBHC019878
24. “Fujitsu Siemens” YBUJ002263
25. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH026620
26. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH043929
27. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH056687
28. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH057099
29. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH057107
30. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH057365
31. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH057847
32. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH081414
33. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH081493
34. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH082063
35. “Fujitsu Siemens”, серијског броја YBNH116270
36. “Fujitsu Siemens”, сиве боје, означено бројем YBSB122436
37. “Fujitsu Siemens”, сиво-црне боје, означено бројем
YBNH008649
38. “HP” CZC53908WB - без CD-DVD уређаја (отворен
улаз за уређај)
39. “HP” FRB4430VMN - без CD-DVD уређаја (отворен
улаз за уређај),
40. “IBM” X3200, серијски број: 7328K8G-K080CP6
41. “Soprano DX”, означено бројем S8321101186, са
уметнутим привјеском кључева и провидном страницом
кућишта
42. кућите рачунара без серијског броја, отворен, хард
диска број 5PF0X2KX, са свичем марке “Micronet” означеног бројем SP608KV3E2322590 и DVD броја B2A151587
43. рачунар сиве боје и црне предње стране
44. “Super power” исписано на предњој страни кућишта
свијетло сиве боје, на којем се налази налијепљен папир
А4 формата на којем је плавом бојом исписан број 55
1. монитори
1. “Dell” CN0W49167161853EBB85
2. “Dell” SK0F54464760855VAZTT
3. “Dell” CN0W49167161853EB275
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4. “Dell” SK0F54464760856TAQS5
5. “Dell” SK0F54464760852LAHTD
6. “Dell” CN0M627671618521A437
7. “Dell” CN0M627671618531ADXX
8. “Dell” CN04Y2797161841AA244
9. “Dell” SK0F544647608566A3VV
10. “Dell” KR019EFP4760211JA2B6
11. “Dell” SK0F54464760853HARZ2
12. “Dell” CN0CC28271618623AD2D
13. “Dell” CN04Y27971618483D658
14. “Dell” SK0F544647608559APXD
15. “Dell” CN0W49167161853OAJZY
16. “Dell” CN0W49167161851EBCZF
17. “Dell” SK0F544647608551ATVR
18. “Dell” SK0H627247608533AJAP
19. “Dell” SK0H62724760853NA326
20. “Dell” SK0F544647608541AYD3
21. “Dell” SK0F54464760855QAWFY
22. “Dell” SK0F54464760852LAHTT
23. “Dell” SK0F54464760853HARYB
24. “Dell” SK0H627247608533AYAX
25. “Dell” SK0F54464760856SAM7U
26. “Dell” CN04Y27971618C3ADCV
2. хард дискови
1. “Fujitsu” 10 GB: VJ09T0B0146S
2. “Fujitsu” 2,62 GB: 01037048
3. “Fujitsu” 2,62 GB: 01197681
4. “Fujitsu” 3,2 GB: 01151959
5. “Fujitsu” 3,2 GB: 03113105
6. “Fujitsu” 3,24 GB: 03016595
7. “Fujitsu” 4 GB: 05015027
8. “Fujitsu” 4,3 GB: 0514184
9. “Fujitsu” 4,3 GB: 05190147
10. “Fujitsu” 4,3 GB: 05190159
11. “Fujitsu” 6,4 GB: 01140473
12. “Fujitsu” 6,4 GB: 38075507
13. “Fujitsu” 6,4 GB: 38486732
14. “Fujitsu” 6,4 GB: 38494459
15. “Fujitsu” 8,4 GB: 01134773
16. “Fujitsu” NN GB: 05086133
17. “Hitachi” 82,3 GB, серијског броја S2DSPNWY
18. “IBM” 10 GB: 356100-004
19. “IBM” 146,8 GB: ECVLJB1D
20. “IBM” 146,8 GB: ECW6S7DC
21. “IBM” 15 GB: W07N3405
22. “IBM” 15,2 GB: GLTAB642
23. “IBM” 3,2 GB: LD10A341-01-A
24. “IBM” 30,7 GB: YKTRC809
25. “Maxtor” 20 GB означен бројем T2L87Q2C,
26. “Maxtor” - 3,2GB означен бројем V21CRREA,
27. “Maxtor” 6,4GB означен бројем V4263XSA,
28. “Maxtor”, 15,3 GB: 000YFM39119
29. “Maxtor”, 8,4 GB: E21MMVYC
30. “Quantum” 10,2 GB: 791116831426
31. “Quantum”, 4 GB, означен бројем ST21A011
32. “Quantum” 1,6 GB: 851714744545
33. “Quantum” 10,2 GB: 891100277380
34. “Quantum” 3,2 GB: 633819920679
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35. “Quantum” 4,3 GB: 824915451556
36. “Quantum” 8,4 GB: 692003022292
37. “Quantum” 8,4 GB: 692003022557
38. “Quantum” NN GB: 234804311980
39. “Quantum” NN GB: 824927335243
40. “Quantum” NN GB: 824927434158
41. “Quantum” NN GB: 824927435379
42. “Quantum” NN GB: 824927437867
43. “Quantum” NN GB: 824927530718
44. “Quantum” NN GB: 824927730190
45. “Quantum” NN GB: 824967630692
46. “Quantum” NN GB: 824967630810
47. “Quantum” NN GB: 824967632010
48. “Quantum” NN GB: 853808041351
49. “Quantum” NN GB: 872000950297
50. “Seagate” 15 GB: 3EC089WL
51. “Seagate” 20 GB: 3CL0VQ91
52. “Seagate” 20 GB: 3FG16K9M
53. “Seagate” 20 GB: 7ED2P7CD
54. “Seagate” 3,2 GB: 3HT0WFV3
55. “Seagate” 3,2 GB: 3HT0WKR8
56. “Seagate” 3,2 GB: 5JZDYBKOP
57. “Seagate” 3,2 GB: GTY25066
58. “Seagate” 320 GB: 9QF936T5
59. “Seagate” 4,3 GB: VY709766
60. “Seagate” 4,3 GB: VY752871
61. “Seagate” 4,3 GB: VY754855
62. “Seagate” 4,3 GB: XTE39476
63. “Seagate” 4,3 GB: Y766650
64. “Seagate” 4,3GB: 3BF1QCZE
65. “Seagate” 500 GB: 9QG99VHT
66. “Seagate” 6,4 GB: 6CS0K0QL
67. “Seagate” 6,4 GB: 6CS1KAFC
68. “Seagate” 6,4 GB: 6CS1LPHS,
69. “Seagate” 6,4 GB: 6CS1M171
70. “Seagate” 6,4 GB: 6CS1M3A4
71. “Seagate” 6,4 GB: 7CN0060B
72. “Seagate” 6,4 GB: 7CN04FHM
73. “Seagate” 6,4 GB: 7CN04MKF
74. “Seagate” 6,4 GB: 7CN0558P
75. “Seagate” 6,4 GB: 7CN05DAF
76. “Seagate” 6,4 GB: 7CN09BDH
77. “Seagate” 6,4 GB: 7CS0CYTB
78. “Seagate” 6,8 GB: WX256175
79. “Toshiba”, 320 GB, серијског броја 684TC1V9T
80. “Western digital” 10 GB: WMA001831076
81. “Western digital” 20 GB: WMA6U1215682
82. “Western digital” 4311MB: WM6262978916
83. “Western digital” 6,4 GB: WNA121170947
84. “Western digital” 6,4 GB: WNA121254853
85. Непознате марке 10 GB: WT9290103222
86. Непознате марке 15 GB: T2HWPTJCB68
87. Непознате марке 2 GB: 5U2R92172U2
88. Непознате марке 20 GB: 3EC0EB4D
89. Непознате марке 20 GB: T2HT16CCC208
90. Непознате марке 20 GB: T2HW6A3CC203
91. Непознате марке 20 GB: WMA6T1042034
92. Непознате марке 20 GB: WMAAU3613300
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93. Непознате марке 36, 4 GB: UUL1P3B01JRA
94. Непознате марке 40 GB: F1H3KOMEZ9999
95. Непознате марке NN GB: 3HT4M010
96. Непознате марке NN GB: C303W9OCB119
97. Непознате марке NN GB: WMADL1243516
98. Непознате марке, 36, 4 GB: 1G1332BGVH
3. меморијске картице
1. “Transcend” 2 GB: 517428 1517 8190AC 0U4RF
2. “Transcend” 2 GB: 520516 2086 8190AC 0U4RF
3. “Transcend” 2 GB: 520516 1217 8190AC 0U4RF
4. “Transcend” 2 GB: 520516 2090 8190AC 0U4RF
5. “Transcend” 2 GB: 520516 2100 8190AC 0U4RF
6. “Transcend” 2 GB: 524229 0319 8190AC 0U4RF
7. “Transcend” 2 GB: 513088 8343 8190AC 0U4RF
4. USB стик:
1. “Fat 32”, 240 MB
2. “Genius”, непознатог капацитета, црне боје
3. “Genius”, непознатог капацитета, црне боје
4. “King max”, 512 MB.
5. “Kingston” од 4GB
6. “Kingston” од 4GB
7. “Kingston”, непознатог капацитета, црне боје
8. “Pgi”, 1 GB, означен бројем 333 11
9. “Samsung”, 1 GB
10. “Transcend” 120 MB, означен бројем D33193
11. Непознате марке и капацитета са натписом “Кодови”
12. Непознате марке, 1GB, наранџасте и црне боје
5. остали информатички уређаји:
1. Рутер “CISCO”, серије 800, серијски број: C3120861
fl
2. Рутер “Thomson”, MAC адре се 001F9FF90B4A,
серијски број: 1014JT0D9
3. Сервер “HP, серијски број: CZJ1040GQP
4. Сервер “HP” серијски број: CZJ104600AD
5. Сервер марке “Dell” означен бројем 4G1J61J
6. Сервер марке “HP” означен бројем T00JLGP51S
7. Смарт UPS 1500 APC означен бројем SUA1500RMIAU
8. Смарт UPS 750 APC означен бројем SUA750I.
II
Преноси се право власништва са Владе Републике Српске на Министарство унутрашњих послова на основним
средством - путничким моторним возилом марке БМВ Х6,
регистарске ознаке Ј78-0-577, бијеле боје, број шасије
WBAFH610XBLL77163, број мотора 21947355, година
производње 2010, које је правоснажном пресудом Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 К 009464 12 Кпс-п, од
26. јуна 2012. године, одузето од Бркић Дариа из Бање
Луке.
III
Право власништва се преноси без ограничења и без
накнаде.
IV
Министарство унутрашњих послова ће у складу са
овом одлуком извршити књижење основних средстава и
регистрацију путничког моторног возила код надлежног
органа.
V
За извршење ове одлуке задужују се Министарство
унутрашњих послова и Агенција за управљање одузетом
имовином.
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VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-370/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

376
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21.
фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА

I
У Одлуци о утврђивању општег интереса, број: 04/1012-2-386/12, од 1. марта 2012. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број 30/12), у тачки I послије алинеје 1
додаје се нова алинеја, која гласи:
“- к.ч. бр. 221 у површини од 60 м², уписана у Пл. бр.
1352 к.о. Нови Град, посјед Панковић Пере Анђелка са 1/1
дијела, што се по старом премјеру односи на к.ч. бр. 6/63,
уписана у зк. ул. бр. 619 к.о. Нови Град и дио к.ч. бр. 6/28,
уписана у зк. ул. бр. 618 к.о. Нови Град, власништво Панковић Пере Анђелка са 1/1 дијела.”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-376/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

377
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21.
фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА
ВЛАСНИШТВА

I
У Одлуци о преносу права власништва на рачунарској
опреми са Министарства правде на Уставни суд Републике
Српске, број: 04/1-012-2-1410/12, од 14. јуна 2012. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 62/12), у тачки I алинеја 2 мијења се и гласи:
“- лаптоп “fujitsu ah 530” - три комада”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-367/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

378
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 87. став 6. Закона о заштити и
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спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник
Републике Српске”, број 121/12), Влада Републике Српске,
на сједници од 21. фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
У 2013. ГОДИНИ

УВОД
План одбране од поплава у Републици Српској у 2013.
години (у даљем тексту: План) је план Владе Републике
Српске и основни документ за координацију и спровођење
додатних или посебних годишњих задатака и активности
републичких органа, градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за заштиту и спасавање од
поплава.
План је израђен на основу анализе прикупљених података, достављених извјештаја о реализацији задатака
током протеклих година, извјештаја о инспекцијском надзору, анализе тренутног стања, те мишљења и приједлога
субјеката од непосредног значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће
се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на
заштити и спасавању људи и материјалних добара од
поплава.
Републичка управа цивилне заштите надлежна је за
координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих
активности везаних за спровођење овог плана.
План је подијељен на сљедеће цјелине:
I - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ У
ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА У 2013. ГОДИНИ
II - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ОТКЛАЊАЊА
ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА
III - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРИПРАВНОСТИ И АКТИВНОСТИ УСМЈЕРЕНИХ НА
ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
A) Системске и организацијске мјере
Б) Људски и материјално-технички ресурси
IV - СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА
V - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА
VI - СТУПАЊЕ НА СНАГУ
I - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ У
ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА У 2013. ГОДИНИ
1. Одржати радне састанке са привредним друштвима,
другим правним лицима, удружењима грађана, надлежним
организационим јединицама цивилне заштите општине,
односно града и повјереницима заштите и спасавања како
би се извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала организованост и међусобна координација у спровођењу мјера заштите од поплава.
Извршиоци задатка: надлежне организационе јединице
цивилне заштите општине, односно
града
У сарадњи са:
привредна друштва, удружења
грађана
Рок:
15. фебруар 2013. године
2. У свим градовима/општинама одржати сједницу
штаба за ванредне ситуације са субјектима од значаја за
спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и
спасавања од поплава.
На сједници усвојити:
а) План рада штаба за ванредне ситуације на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од поплава у 2013. години,
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б) План оперативног спровођења Плана са плановима
ангажовања и активног учествовања, као и ажурним прегледима свих субјеката од непосредног значаја за заштиту
и спасавање на подручју града/општине,
в) Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од поплава, а све у
циљу правовремене припреме за спровођење планираних
задатака,
г) Анализу реализације закључених уговора са привредним друштвима, другим правним лицима те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака,
д) финансијски план локалне заједнице за спровођење
задатака из ове области.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Јавна
установа “Воде Српске”, Републичка
управа цивилне заштите
Рок:
15. март 2013. године
Напомена: План оперативног спровођења Плана доставити Републичкој управи цивилне заштите најкасније до 1.
априла 2013. године.
3. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручјима повећаног ризика од
поплава.
Извршиоци задатка: градови/општине, водопривредна
предузећа: ВП “Сава” Градишка,
ЈДП водопривреде “Сава” Брод,
ВП “Ушће Босне” а.д. Шамац,
ВП “Семберија” а.д. Бијељина,
ВП “Требишњица” Требиње,
привредна друштва - корисници
хидросистема
У сарадњи са:
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Jaвна
установа “Воде Српске”, Републичка
управа цивилне заштите
Рок:
трајан задатак
4. Извршити инспекцијски преглед водозаштитних
објеката у власништву Републике, као и преглед водозаштитних и осталих водних објеката и система који могу
имати утицаја на безбједност људи и материјалних добара
у случају великих и бујичних поплава, а којима газдују градови/општине, правна или физичка лица (Закон о водама
Републике Српске, чл. 15. и 16. (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 50/06 и 121/12) и наложити мјере
за њихово текуће и инвестиционо одржавање.
Извршиоци задатка: Републичка управа за инспекцијске
послове, комунална полиција
У сарадњи са:
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
градови/општине, Jaвна установа
“Воде Српске”
Рок:
28. фебруар 2013. године
5. Упознати становништво о могућим поплавама и
њиховим посљедицама и о томе вршити благовремено обавјештавање путем средстава јавног информисања и промовисати кратки број за хитне ситуације 121.
Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне заштите,
градови/општине
У сарадњи са:
Jaвна установа “Воде Српске”
Рок:
трајан задатак
6. У циљу спровођења задатака и постизања веће ефикасности, планирати, припремити и реализовати савјетовања, семинаре и додатно оспособљавање старјешина и јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање на води и
под водом, старјешина и јединица цивилне заштите опште
намјене, односно штабова за ванредне ситуације у циљу
оперативног спровођења планираних активности.
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Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне заштите,
градови/општине
У сарадњи са:
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Jaвна
установа “Воде Српске”
Рок:
трајан задатак
7. Одржати састанке на подручном нивоу са представницима органа града/општине те другим органима, организацијама и службама од непосредног значаја за заштиту
и спасавање од поплава и на истим размотрити којом динамиком се остварују задаци из овог плана.
Извршилац задатка: Републичка управа цивилне заштите
У сарадњи са:
градови/општине, Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Jaвна установа
“Воде Српске”
Рок:
31. мај 2013. године
8. Упознати удружења за заштиту природе, еколошка
удружења, ронилачке и кајакашке клубове, горане, извиђаче, планинарска друштва, омладинске и друге невладине
организације са овим планом и Планом оперативног спровођења Плана, њиховим циљевима и задацима и осмислити начин њиховог ангажовања на конкретним задацима и
то медијски пропратити. На овај начин развијати свијест о
потреби спровођења мјера заштите од поплава.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
удружења и организације наведене у
задатку
Рок:
28. фебруар 2013. године
II - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ОТКЛАЊАЊА
ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА
9. Извршити чишћење шахтова, канала и корита свих
бујичних водотока на подручју града/општине.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
привредна друштва и комуналне
службе
Рок:
март и септембар 2013. године
10. У складу са утврђеном листом приоритета деминирања у 2013. години коју доноси Влада Републике Српске,
извршити деминирање критичних површина уз корита
водотока, односно у непосредној близини канала, насипа и
других водозаштитних објеката, дајући приоритет оним
мјестима на којима је најчешће долазило до изливања воде.
Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне заштите,
градови/општине, БХ МАК
У сарадњи са:
Jaвна установа “Воде Српске”,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Рок:
31. децембар 2013. године
11. Обезбиједити потребне количине насипног материјала, вреће за пијесак, алат и пловна средства, како би се
обезбиједили услови за ефикасно дјеловање у случају
поплава већих размјера.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
Jaвна установа “Воде Српске”
Рок:
28. фебруар 2013. године
12. Спријечити неконтролисано одлагање смећа.
Извршиоци задатка: Републичка управа за инспекцијске
послове, градови/општине, Jaвна
установа “Воде Српске”
У сарадњи са:
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Рок:
трајан задатак
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13. Спријечити непланску експлоатацију шљунка.
Извршиоци задатка: Републичка управа за инспекцијске
послове, градови/општине, Jaвна
установа “Воде Српске”
У сарадњи са:
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Рок:
трајан задатак
14. Спријечити изградњу стамбених и других објеката
на критичним/небрањеним подручјима.
Извршиоци задатка: Републичка управа за инспекцијске
послове, градови/општине
У сарадњи са:
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Jaвна установа
“Воде Српске”
Рок:
трајан задатак
15. У циљу превентивног дјеловања, односно смањења
ризика од поплава, у годишњим и дугорочним плановима
планирати финансијска средства потребна за санацију и
одржавање постојећих, односно изградњу нових водозаштитних објеката.
Извршиоци задатка: Jaвна установа “Воде Српске”,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
градови/општине
Рок:
трајан задатак
16. За посебно заштићена подручја, националне паркове, паркове природе, споменике природе, односно подручја/објекте од културно-историјског значаја, спроводити
додатне мјере заштите од поплава, сходно процјени угрожености.
Извршиоци задатка: јавне установе које управљају
заштићеним подручјима,
индустријске плантаже, градови/
општине
У сарадњи са:
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Jaвна установа
“Воде Српске”
Рок:
трајан задатак
17. У складу са законским обавезама, извијестити
Министарство саобраћаја и веза о предузетим мјерама на
одржавању и заштити критичних мјеста на путним/жељезничким комуникацијама. Ове мјере потребно је предузимати у оквиру редовног надгледања и праћења стања у
циљу заштите властитих комуникација.
Извршиоци задатка: ЈП “Путеви Републике Српске”,
ЈП “Жељезнице Српске”
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите,
Министарство саобраћаја и веза,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Jaвна
установа “Воде Српске”, градови/
општине
Рок:
28. фебруар 2013. године
III - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА
ПРИПРАВНОСТИ И АКТИВНОСТИ УСМЈЕРЕНИХ НА
ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
А) Системске и организацијске мјере
18. Градови/општине који се налазе на подручју повећане опасности од поплава, а немају формиране специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту и спасавање
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на води и под водом, односно друге службе или немају
довољан број припадника истих обезбиједиће потребан
број извршилаца закључивањем уговора о ангажовању и
обучити их и оспособити за акције заштите и спасавања од
поплава.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
29. март 2013. године
19. За вријеме повећане/непосредне опасности од
поплава, свакодневно, а по потреби и више пута дневно,
достављати хидрометеоролошку прогнозу, друге расположиве податке, прегледе и упозорења Републичкој управи
цивилне заштите на број 121.
Извршилац задатка: Републички хидрометеоролошки
завод
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
по потреби
20. Када надлежни орган, усљед непосредне опасности
од поплава, донесе одлуку о поступању по мјерама из Плана приправности или нареди предузимање неопходних
оперативних мјера заштите и спасавања, градови/општине
обавезни су Републичкој управи цивилне заштите свакодневно достављати извјештаје о стању на угроженим
подручјима, предузетим мјерама и другим релевантним
подацима.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
по потреби
21. Позивом на број 121 (који је бесплатан) или на друге бројеве обавијестити Републичку управу цивилне
заштите, односно подручна одјељења у Бањој Луци, Бијељини, Добоју, Сокоцу и Требињу о природним и другим
несрећама које могу угрозити људе и материјална добра.
Извршиоци задатка: републички и надлежни органи
града/општине, организације,
предузећа, правна и физичка лица
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
по потреби
22. За вријеме повећане/непосредне опасности од
поплава, градови/општине које се налазе на подручју високог ризика обавезни су свој рад и дежурства ускладити са
индексом опасности. Сходно наведеном, у данима високог
ризика обавезно планирати и спроводити непрекидно
дежурство, координирати рад са органима и службама
сусједних градова/општина и предузимати друге потребне
мјере.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
по потреби
23. У најсложенијим ситуацијама, када су директно
угрожена насеља и живот грађана, планирати ангажовање
тимова за деминирање Републичке управе цивилне заштите.
Извршилац задатка: Републичка управа цивилне заштите
У сарадњи са:
градови/општине
Рок:
по потреби
24. Обавезује се Републичка управа цивилне заштите
да, на захтјев локалних органа власти или према сопственој процјени, уз претходну сагласност Владе Републике
Српске, путем Оперативно-комуникационог центра БиХ
112 Министарства безбједности БиХ или непосредно
путем Командно-комуникационог центра К-2 Министарства одбране БиХ, захтијева ангажовање Оружаних снага
БиХ у циљу пружања помоћи становништву угроженом
поплавама на подручју Републике Српске.
Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне
заштите, градоначелник - начелник
града/општине

У сарадњи са:
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Министарство безбједности БиХ,
Министарство одбране БиХ
Рок:
по потреби
25. На основу Плана употребе специјалне јединице и
јединица за подршку Министарства унутрашњих послова
Републике Српске, исте ангажовати у акцијама заштите и
спасавања на води и под водом.
Извршилац задатка: Министарство унутрашњих послова
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
по потреби
Напомена: У случају потребе, специјалне јединице и
јединица за подршку Министарства унутрашњих послова
Републике Српске биће ангажоване по одобрењу министра, односно директора полиције, а на захтјев Републичке
управе или Републичког штаба за ванредне ситуације уколико је исти активиран.
26. Обавезује се Републичка управа цивилне заштите
да, у случају да буду исцрпљене све снаге и могућности
реаговања, уз претходну сагласност Владе Републике Српске и на захтјев надлежног органа града/општине или према сопственој процјени, путем Министарства безбједности
БиХ, захтијева обезбјеђење међународне помоћи.
Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне
заштите, градоначелник/начелник
града/општине
У сарадњи са:
Министарство безбједности БиХ
Рок:
по потреби
27. Доставити извјештај Републичкој управи цивилне
заштите и Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде о санацији постојећих и изградњи нових
водозаштитних објеката, као и о оперативној спремности
за реализацију задатака из овог плана.
Извршилац задатка: Jaвна установа “Воде Српске”
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне
заштите, Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Рок:
28. фебруар 2013. године
Б) Људски и материјално-технички ресурси
28. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима и опреми потребној за извођење акција
заштите и спасавања од поплава.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
28. фебруар 2013. године
29. Утврдити услове, организацију и начин ангажовања
тешке грађевинске механизације у смислу подршке акцијама заштите и спасавања од поплава.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
28. фебруар 2013. године
30. Обезбиједити, путем ЈП “Робне резерве Републике
Српске” а.д. Бања Лука и у складу са утврђеним садржајем
и стандардима, пакете хране и других основних артикала
који би се достављали угроженом становништву на најбржи могући начин.
Извршиоци задатка: Министарство трговине и туризма,
Републичка управа цивилне заштите,
Црвени крст Републике Српске
У сарадњи са:
Министарство управе и локалне
самоуправе, Хеликоптерски сервис
Републике Српске, Министарство
одбране БиХ, градови/општине
Рок:
28. фебруар 2013. године
31. Обезбиједити пакете лијекова и неопходног санитетског материјала једнаког садржаја који би се достављали угроженом становништву на најбржи могући начин.

20

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

Извршиоци задатка: Министарство здравља и социјалне
заштите, Републичка управа цивилне
заштите, Црвени крст Републике
Српске
У сарадњи са:
Министарство управе и локалне
самоуправе, Хеликоптерски сервис
Републике Српске, Министарство
одбране БиХ, градови/општине
Рок:
28. фебруар 2013. године
32. У случају да због поплава буду угрожени здравље и
живот грађана и да нису у могућности да се евакуишу или
набаве основне животне намирнице на било који други
начин, ангажоваће се Хеликоптерски сервис Републике
Српске.
Извршилац задатка: Хеликоптерски сервис Републике
Српске
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите,
градови/општине
Рок:
према потреби
Напомена: Хеликоптерски сервис Републике Српске
може се ангажовати по одобрењу предсједника Републике
Српске, а на захтјев Републичке управе цивилне заштите
путем ресорног министарства.
IV - СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА
33. Спроводити оперативне мјере у складу са овим планом и плановима заштите и спасавања на води и под водом
града/општине и Републике, при чему ће руководећу улогу,
сходно законским и планским одредбама, имати штабови
за ванредне ситуације града/општине и Републике, као и
подручни координациони тимови.
Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне заштите,
штаб за ванредне ситуације града/
општине
У сарадњи са:
ресорна министарства, Jaвна
установа “Воде Српске”,
институције и службе од значаја
за реализацију планираних мјера
Рок:
по потреби
34. Носиоци задатака утврђени овим планом дужни су,
у оквиру властитог буџета, обезбиједити финансијска
средства потребна за њихову реализацију.
V - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА
35. Задужује се Републичка управа цивилне заштите да
путем Министарства унутрашњих послова континуирано
извјештава Владу Републике Српске о реализацији овог
плана, са приједлогом мјера за унапређење заштите и спасавања од поплава.
VI - СТУПАЊЕ НА СНАГУ
36. Овај план објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-364/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

379
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 90. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске”, број 121/12), Влада Републике Српске, на сједници од 21. фебруара 2013. године, д о н и ј е л а ј е
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ПЛАН
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И
ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2013. ГОДИНИ

УВОД
План активности у припреми и спровођењу мјера
заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2013. години (у
даљем тексту: План активности) је план Владе Републике
Српске и основни документ за координацију и спровођење
додатних или посебних годишњих задатака и активности
републичких органа, градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана који спроводе мјере и задатке заштите од пожара отвореног простора.
План активности је израђен на основу анализе прикупљених података, достављених извјештаја о реализацији
задатака током протеклих година, извјештаја о инспекцијском надзору, анализе тренутног стања, те мишљења и
приједлога субјеката од непосредног значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће
се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на
заштити и спасавању људи и материјалних добара од
пожара на отвореном.
Републичка управа цивилне заштите надлежна је за
координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих
активности везаних за спровођење овог плана.
План активности подијељен је на сљедеће цјелине:
I - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ У
ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
У 2013. ГОДИНИ
II - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ MJEРА С ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА ОПАСНОСТИ ОД
НАСТАНКА И ШИРЕЊА ПОЖАРА
III - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРИПРАВНОСТИ И АКТИВНОСТИ УСМЈЕРЕНИХ НА
ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
А) Системске и организационе мјере
Б) Људски и материјално-технички ресурси
IV - СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА
V - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА
VI - СТУПАЊЕ НА СНАГУ
I - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ У
ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ
ПРОСТОРУ У 2013. ГОДИНИ
1. Одржати радне састанке са привредним друштвима,
другим правним лицима, удружењима грађана, надлежним
организационим јединицама цивилне заштите општине,
односно града и повјереницима заштите и спасавања како
би се извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала организованост и међусобна координација у спровођењу мјера заштите од пожара.
Извршиоци задатка: надлежне организационе јединице
цивилне заштите општине, односно
града
У сарадњи са:
привредна друштва, удружења
грађана
Рок:
март 2013. године
2. У свим градовима/општинама, у циљу благовремене
припреме за противпожарну сезону у 2013. години, одржати сједницу штаба за ванредне ситуације са субјектима од
значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера
заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору.
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На сједници усвојити:
а) План рада штаба за ванредне ситуације града/општине на спровођењу превентивних и оперативних мјера
заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у 2013. години,
б) План оперативног спровођења Плана активности са
плановима ангажовања и активног учествовања, као и
ажурним прегледима свих субјеката од непосредног значаја за заштиту и спасавање на подручју града/општине,
в) Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара, а све у
циљу правовремене припреме за спровођење планираних
задатака,
г) Анализу реализације закључених уговора са привредним друштвима, другим правним лицима те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака,
д) Финансијски план града/општине за спровођење
задатака из ове области.
Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине
У сарадњи са:
носиоци задатака у граду/општини
Рок:
29. март 2013. године
Напомена: План оперативног спровођења Плана активности доставити Републичкој управи цивилне заштите најкасније до 15. априла 2013. године.
3. Одржати састанке на подручном нивоу са представницима органа локалне управе те привредним друштвима
и другим правним лицима, органима, организацијама и
службама од значаја за заштиту од пожара и на истим
размотрити којом динамиком се остварују задаци из овог
плана.
Извршилац задатка: Републичка управа цивилне заштите
У сарадњи са:
градоначелник/начелник града/
општине, ЈПШ “Шуме Републике
Српске” а.д. Соколац, Ватрогасни
савез Републике Српске,
Министарство унутрашњих послова,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
ЈП “Путеви Републике Српске”
Бања Лука, “Жељезнице Републике
Српске” а.д. Добој, Мјешовити
холдинг “Електропривреда РС”,
Републички хидрометеоролошки
завод Бања Лука, надлежне
организационе јединице цивилне
заштите општине, односно града
Рок:
30. април 2013. године
4. Обезбиједити потпуније упознавање становништва
са значајем и богатством шумских површина као и са опасностима од пожара и посљедицама које изазивају, те континуирано подизати противпожарну културу и промовисати кратки број за хитне ситуације 121 и број ватрогасне
службе 123.
Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне заштите,
Ватрогасни савез Републике Српске,
ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д.
Соколац, ЈУ Национални парк
“Козара” Приједор, ЈУ Национални
парк “Сутјеска” Фоча,
градоначелник/начелник града/
општине, писани и електронски
медији у Републици Српској
У сарадњи са:
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
Министарство трговине и туризма,
Министарство саобраћаја и веза
Рок:
30. април 2013. године
5. Са овим планом и Планом оперативног спровођења
Плана активности, њиховим циљевима и задацима, упознати удружења за заштиту природе, еколошка удружења,
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горане, извиђаче, ловачка удружења, планинарска друштва, омладинске и друге невладине организације те осмислити начин њиховог ангажовања на конкретним задацима
и то медијски пропратити. Такође, код школске популације
спровести активности на упознавању са мјерама заштите
од пожара и на овај начин развијати противпожарну културу и свијест о потреби спровођења мјера противпожарне
заштите.
Извршиоци задатка: градови/општине
У сарадњи са:
Ватрогасни савез Републике Српске,
ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д.
Соколац, Министарство просвјете и
културе
Рок:
трајан задатак
6. Планирати и реализовати савјетовања, семинаре и
додатно оспособљавање штабова за ванредне ситуације и
припадника специјализованих јединица цивилне заштите
за заштиту и спасавање од пожара и ватрогасних јединица.
Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне заштите,
Ватрогасни савез Републике Српске,
градови/општине
У сарадњи са:
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
Министарство здравља и социјалне
заштите
Рок:
30. април 2013. године
7. Извршити надзор над спровођењем мјера утврђених
Законом о заштити од пожара и посебних мјера овог плана.
Извршиоци задатка: Републичка управа за инспекцијске
послове, Инспекторат за
експлозивне материје и послове
заштите од пожара МУП-а РС
У сарадњи са:
носиоци задатака из овог плана
Рок:
31. мај 2013. године
8. Сагледати стање водоопскрбних капацитета (извора,
језера, чатрња и др.) на територији града/општине, те преко шумских газдинстава, удружења за заштиту природе,
еколошких удружења, горана, извиђача, ловачких удружења, планинарских друштава, омладинских и других невладиних организација извршити њихово уређење како са еколошког аспекта, тако и за евентуалне потребе у случају
гашења пожара отвореног простора. Шумска газдинства и
поменута удружења која посједују чврсте односно стационарне објекте на шумским подручјима (ревирима), снабдјети опремом за гашење шумских пожара (метларице,
напртњаче, лопате и др.), и исту, за вријеме пожарне сезоне, држати у поменутим објектима у циљу брзе и ефикасне
употребе.
Извршиоци задатка: град/општина
У сарадњи са:
шумска газдинства и удружења
грађана
Рок:
трајан задатак
II - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ
МЈЕРА С ЦИЉЕМ СМАЊЕЊА ОПАСНОСТИ ОД
НАСТАНКА И ШИРЕЊА ПОЖАРА
9. Градови/општине који нису, у складу са чланом 26.
Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Српске”, број 93/06) прописали потребне агротехничке мјере, као ни мјере одржавања и уређења пољопривредног земљишта, дужни су такве мјере прописати у
дијелу који се односи на заштиту од пожара.
Извршиоци задатка: градови/општине
Рок:
29. март 2013. године
10. За посебно заштићена подручја, националне паркове, индустријске и друге шумске плантаже, паркове природе, споменике природе, еколошки значајна подручја и друга заштићена природна добра, односно друга под-
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ручја/објекте од културно-историјског значаја, за периоде
повећане опасности од пожара или за периоде високог и
врло високог индекса опасности од пожара, неопходно је
израдити, односно ажурирати планове активног чувања,
осматрања, обиласка и надзора подручја, прописати мјере
забране неконтролисаног и неовлашћеног приступа и
боравка на тим просторима и у објектима и спроводити
додатне мјере заштите од пожара, сходно процјени угрожености, односно индексу опасности.
За подручја из става 1. ове тачке израдити План оперативног дјеловања ватрогасних јединица и других учесника
у гашењу пожара.
Извршиоци задатка: ЈУ Национални парк “Козара”
Приједор, ЈУ Национални парк
“Сутјеска” Фоча, ЈПШ “Шуме
Републике Српске” а.д. Соколац,
градоначелник/начелник града/
општине
У сарадњи са:
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, руководилац ватрогасне
јединице, Републичка управа за
инспекцијске послове
Рок:
трајан задатак
11. Систематски радити на изради нових и одржавању
постојећих шумских комуникација, противпожарних просјека и осматрачница и о томе благовремено обавјештавати надлежног ватрогасног старјешину и надлежну организациону јединицу цивилне заштите општине, односно града и приликом ових послова посебну пажњу обратити на
подручја са вишим степеном ризика од пожара.
Извршилац задатка: ЈПШ “Шуме Републике Српске”
а.д. Соколац
У сарадњи са:
надлежна ватрогасна јединица,
надлежна организациона јединица
цивилне заштите општине, односно
града
Рок:
трајан задатак
12. Уз саобраћајне правце који пролазе кроз посебно
угрожена шумска, као и подручја од посебног значаја, одржавати и чистити путеве и пружне појасе од лако запаљивих материја, односно од материја које би могле изазвати
пожар или омогућити и олакшати његово ширење.
Извршиоци задатка: ЈП “Путеви Републике Српске”
Бања Лука, ЈП “Жељезнице
Републике Српске” а.д. Добој,
ЈПШ “Шуме Републике Српске”
а.д. Соколац
У сарадњи са:
Министарство саобраћаја и веза,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Рок:
трајан задатак
13. Планирати и организовати чишћење и одржавање
траса испод енергетских водова те обављати неопходну
контролу извршених радова.
Извршилац задатка: Мјешовити холдинг
“Електропривреда РС”
У сарадњи са:
ЈПШ “Шуме Републике Српске”
а.д. Соколац
Рок:
30. април 2013. године
14. Предузети додатне мјере на уређењу одлагалишта
отпада, односно друге мјере за санацију неконтролисаних
одлагалишта, посебно у туристичким подручјима у периоду повећане опасности од пожара.
Извршиоци задатка: градови/општине
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У сарадњи са:

Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију, Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Рок:
30. април 2013. године
15. У складу са утврђеном листом приоритета деминирања у 2013. години коју доноси Влада Републике Српске,
извршити деминирање посебно угрожених површина,
дајући приоритет оним мјестима на којима је најчешће
долазило до пожара, а гдје је степен угрожености шума од
пожара виши.
Извршилац задатка: Републичка управа цивилне заштите
У сарадњи са:
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
градоначелник/начелник града/
општине, ЈПШ “Шуме Републике
Српске” а.д. Соколац
Рок:
30. април 2013. године
16. За вријеме повећане опасности од пожара свакодневно, а по потреби и више пута дневно, достављати
хидрометеоролошку прогнозу и изведени индекс опасности Републичкој управи цивилне заштите на број 121.
Извршилац задатка: Републички хидрометеоролошки
завод Бања Лука
Учесник:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
по потреби
17. Појачати осматрање и надзор шума, ниског растиња, усјева, ливада као и грађевинских објеката којима
пријети повећана опасност од пожара.
Извршиоци задатка: ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д.
Соколац, ЈУ Национални парк
“Козара” Приједор, ЈУ Национални
парк “Сутјеска” Фоча,
градови/општине
У сарадњи са:
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Рок:
29. март 2013. године
18. Све дојаве о пожарима на отвореном, које пилоти
уоче током лета, прослиједити на број 121 преко Спасилачког координационог центра БиХ.
Извршилац задатка: Републичка дирекција за цивилну
ваздушну пловидбу
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
трајан задатак
III - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА
ПРИПРАВНОСТИ И АКТИВНОСТИ УСМЈЕРЕНИХ НА
ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
А) Системске и организационе мјере
19. На основу процјене угрожености и планова заштите и спасавања од пожара, утврдити потребе у људству,
материјално-техничким средствима и опреми и формирати
додатне снаге цивилне заштите (повећати број јединица
и/или број припадника јединица цивилне заштите за
заштиту и спасавање од пожара, а постојеће јединице
цивилне заштите опште намјене оспособити као помоћне
снаге у акцијама гашења пожара).
Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
30. април 2013. године
20. У руралним дијеловима града/општине који су од
сједишта професионалних ватрогасних јединица и добровољних ватрогасних друштава удаљени више од 10 километара од мјесног становништва формирати тимове од најмање 5 - 10 људи за гашење пожара отвореног простора.
Тимове адекватно опремити и обучити за гашење пожара
отвореног простора. Обезбиједити услове за прихват
ватрогасних јединица у случају њиховог дислоцирања.
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Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине
У сарадњи са:
ватрогасне јединице
Рок:
30. април 2013. године
21. За потребе хитног одговора приликом интервенција гашења пожара у раној фази и у акцијама спречавања
његовог ширења на подручју у власништву правних лица
која газдују шумама, од постојећег особља формирати
тимове, те за исте планирати и набавити одговарајућу
опрему за гашење пожара, заштитну опрему као и средства
везе.
Тимове индивидуално и колективно обучити за интервенције гашења пожара и оспособити за садејство са другим субјектима, а посебно са ватрогасним јединицама,
односно руководиоцима акција гашења пожара.
Списак тимова и опреме као и План ангажовања доставити надлежном ватрогасном старјешини најкасније до 29.
марта 2013. године.
Извршилац задатка: ЈПШ “Шуме Републике Српске”
а.д. Соколац
У сарадњи са:
Ватрогасни савез Републике Српске,
ватрогасне јединице, градоначелник/
начелник града/општине
Рок:
трајан задатак, ажурирање података
до 29. марта 2013. године
22. За вријеме пожарне сезоне, градови/општине који
се налазе на подручју повећане опасности од настанка/ширења пожара, као и шумска газдинства и друга
предузећа која газдују шумама, а немају основане професионалне ватрогасне јединице ни добровољна ватрогасна
друштва или немају довољан број ватрогасаца у њима,
обезбиједиће потребан број извршилаца закључивањем
уговора о ангажовању и обучити их и оспособити за гашење пожара отвореног простора.
Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине, ЈПШ “Шуме Републике
Српске” а.д. Соколац
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
31. мај 2013. године
23. Један примјерак годишњег Плана заштите од пожара, који израђују шумска газдинства, доставити надлежној
организационој јединици цивилне заштите општине, односно града, на чијем подручју се газдинство налази.
Извршилац задатка: ЈПШ “Шуме Републике Српске”
а.д. Соколац
Рок:
15. март 2013. године
24. Ускладити режим рада и дежурства са процјеном
угрожености, односно са индексом опасности. Сходно
томе, у данима високог и врло високог ризика или индекса
опасности од избијања пожара на отвореном простору или
код настанка пожара, планирати и спроводити непрекидно
дежурство, координирати рад са другим органима, организацијама и службама града/општине, предузимати и друге
мјере у циљу правовременог обавјештавања о избијању и
ширењу пожара.
Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине, Републичка управа
цивилне заштите, ЈПШ “Шуме
Републике Српске” а.д. Соколац,
јавне установе које управљају
националним парковима и
заштићеним подручјима,
индустријске плантаже,
предузећа и друга правна лица
Рок:
по потреби
25. Када надлежни орган, усљед опасности од пожара,
донесе одлуку о поступању по мјерама из Плана приправности или нареди предузимање неопходних оперативних
мјера заштите и спасавања, градови/општине су обавезни

20

23

Републичкој управи цивилне заштите свакодневно достављати извјештаје о степену угрожености од пожара, предузетим мјерама и друге релевантне податке.
Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
по потреби
26. Припаднике јединица цивилне заштите за заштиту
и спасавање од пожара осигурати од посљедица несрећног
случаја, обезбиједити им новчану накнаду за вријеме ангажовања, додатно оспособити и опремити адекватном опремом за гашење пожара отвореног простора, као и средствима везе. Прије почетка пожарне сезоне обучити, оспособити и опремити додатни број припадника специјализованих
јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање од
пожара. Поред наведеног, планирати, организовати и извести обуку за различите врсте интервенција (пожари у насељеним мјестима, техничко-технолошки акциденти и слично). За потребе већих интервенција током пожарне сезоне
планирати и реализовати дислокацију снага и средстава на
угрожено подручје.
Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
31. мај 2013. године
27. У најсложенијим ситуацијама, када су директно
угрожена насеља и живот грађана планирати ангажовање
тимова за деминирање Републичке управе цивилне заштите.
Извршилац задатка: Републичка управа цивилне заштите
У сарадњи са:
градоначелник/начелник града/
општине
Рок:
по потреби
28. Прије почетка пожарне сезоне сачинити спискове
људи, возила и друге опреме који ће се, у случају пожара
већих размјера, упутити на подручје другог града/општине.
Градоначелник/начелник града/општине донијеће
одлуку о употреби снага и средстава из претходног става.
Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
29. март 2013. године
29. На основу Плана ангажовања или употребе специјалне јединице и јединица за подршку Министарства унутрашњих послова Републике Српске, исте ангажовати у
акцијама гашења пожара.
Извршилац задатка: Министарство унутрашњих послова
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите
Рок:
по потреби
Напомена: У случају потребе, специјалне јединице и
јединица за подршку Министарства унутрашњих послова
Републике Српске биће ангажоване по одобрењу министра, односно директора полиције, а на захтјев Републичке
управе или Републичког штаба за ванредне ситуације.
30. Обавезује се Републичка управа цивилне заштите
да, уз претходну сагласност Владе Републике Српске и на
захтјев надлежног органа града/општине или према сопственој процјени, путем Оперативно-комуникационог центра БиХ 112 Министарства безбједности БиХ или непосредно путем Командно-комуникационог центра К-2
Министарства одбране БиХ, захтјева ангажовање Оружаних снага БиХ ради пружања помоћи угроженом становништву на подручју Републике Српске.
Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне заштите,
градоначелник/начелник града/
општине
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Министарство безбједности БиХ,
Министарство одбране БиХ
Рок:
по потреби
31. Обавезује се Републичка управа цивилне заштите
да, у случају да буду исцрпљене све снаге и могућности
реаговања, уз претходну сагласност Владе Републике Српске и на захтјев надлежног органа града/општине или према сопственој процјени, путем Министарства безбједности
БиХ, захтијева обезбјеђење међународне помоћи.
Извршиоци задатка: Републичка управа цивилне заштите,
градоначелник/начелник града/
општине
У сарадњи са:
Министарство безбједности БиХ
Рок:
по потреби
Б) Људски и материјално-технички ресурси
32. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима и опреми потребној за извођење акција
заштите и спасавања од пожара.
Извршиоци задатка: ватрогасне јединице, градоначелник/
начелник града/општине,
Републичка управа цивилне заштите,
ЈПШ “Шуме Републике Српске”
а.д. Соколац, ЈУ Национални парк
“Козара” Приједор, ЈУ Национални
парк “Сутјеска” Фоча, привредна
друштва и друга правна лица
Рок:
31. мај 2013. године
33. Извршити опремање ватрогасних јединица средствима прикупљеним у складу са одредбама члана 81.
Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12).
Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине, Ватрогасни савез
Републике Српске
У сарадњи са:
Инспекторат за експлозивне
материје и послове заштите од
пожара МУП-а РС
Рок:
31. мај 2013. године
34. Утврдити услове, организацију, односно уговором
дефинисати начин ангажовања грађевинске механизације
и радне снаге за евентуалну хитну израду просјека и пробијање противпожарних путева ради заустављања ширења
шумских пожара. У том циљу, ЈПШ “Шуме Републике
Српске” а.д. Соколац, односно шумска газдинства у његовом саставу, јавне установе које управљају националним
парковима, парковима природе и заштићеним подручјима,
индустријске плантаже и друге организације и установе
израдиће спискове грађевинске механизације којом располажу и која је додатно потребна те ће их доставити градоначелнику/начелнику града/општине који ће извршити
ангажовање грађевинске механизације у складу са својим
овлашћењима.
Извршиоци задатка: градоначелник/начелник града/
општине, ЈПШ “Шуме Републике
Српске” а.д. Соколац, ЈУ
Национални парк “Козара”
Приједор, ЈУ Национални парк
“Сутјеска” Фоча
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите,
Ватрогасни савез Републике Српске
Рок:
31. мај 2013. године
35. У складу са утврђеним садржајем и стандардима,
обезбиједити пакете хране и других основних артикала
који би се, на најбржи могући начин, достављали угроженом становништву и учесницима акција заштите и спасавања.
Извршиоци задатка: Министарство трговине и туризма,
ЈП “Робне резерве Републике
Српске” а.д. Бања Лука, Црвени
крст Републике Српске
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У сарадњи са:

Републичка управа цивилне заштите,
Министарство управе и локалне
самоуправе, Хеликоптерски сервис
Републике Српске, Министарство
одбране БиХ, градоначелник/
начелник града/општине
Рок:
15. март 2013. године
36. Обезбиједити пакете лијекова и неопходног санитетског материјала који би се достављали угроженом становништву на најбржи могући начин.
Извршиоци задатка: Министарство здравља и социјалне
заштите, Црвени крст Републике
Српске
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите,
Министарство управе и локалне
самоуправе, Хеликоптерски сервис
Републике Српске, Министарство
одбране БиХ, градоначелник/
начелник града/општине
Рок:
15. март 2013. године
37. У случају да због пожара буду угрожени здравље и
живот грађана и да се исти не могу евакуисати на други
начин, ангажоваће се Хеликоптерски сервис Републике
Српске.
Извршилац задатка: Хеликоптерски сервис Републике
Српске
У сарадњи са:
Републичка управа цивилне заштите,
градоначелник/начелник града/
општине
Рок:
по потреби
Напомена: Хеликоптерски сервис Републике Српске
може се ангажовати по одобрењу предсједника Републике
Српске, а на захтјев Републичке управе цивилне заштите
путем ресорног министарства.
IV - СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА
38. Спроводити оперативне мјере у складу са овим планом и плановима заштите и спасавања од пожара града/општине и Републике, при чему ће руководећу улогу,
сходно законским и планским одредбама, имати штабови
за ванредне ситуације града/општине и Републике, као и
подручни координациони тимови.
Извршиоци задатка: Републички штаб за ванредне
ситуације, Штаб за ванредне
ситуације града/општине
У сарадњи са:
ресорна министарства, Републичка
управа цивилне заштите,
градоначелник/начелник града/
општине, Ватрогасни савез
Републике Српске, привредна
друштва и друга правна лица од
значаја за реализацију планираних
мјера
Рок:
по потреби
39. Носиоци задатака утврђени овим планом дужни су,
у оквиру властитог буџета, обезбиједити финансијска
средства потребна за њихову реализацију.
V - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА
40. Задужује се Републичка управа цивилне заштите да
путем Министарства унутрашњих послова континуирано
извјештава Владу Републике Српске о реализацији овог
плана, са приједлогом мјера за унапређење заштите и спасавања од пожара на отвореном простору.
VI - СТУПАЊЕ НА СНАГУ
41. Овај план објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-381/13
21. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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381
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној
дужности, на основу члана 76. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 190. Закона о општем управном
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
13/02, 87/07 и 50/10), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
Укида се у цијелости Рјешење и лиценца број:
4133/2010, од 26. марта 2010. године, којим је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
предузећу “Јагуар” ДОО Дервента издало овлашћење о
“испуњености услова за извођење металних и решеткастих
конструкција у грађевинарству и извођење машинских
инсталација на објектима за које одобрење за грађење
издаје општински орган управе”.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-108/13
19. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

382
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној
дужности, на основу члана 76. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 190. Закона о општем управном
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
13/02, 87/07 и 50/10), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Укида се у цијелости Рјешење и лиценца број:
4775/2011, од 10. новембра 2011. године, којим је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију предузећу “Ширбеговић” ДОО Грачаница издало овлашћење за “израду техничке документације - архитектонска, конструктивна, машинска и електро фаза за објекте за
које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију”.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-868/12
10. јануара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

383
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Electric complete” ДОО Бања Лука
испуњава услове за израду дијела техничке документације
- електро фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације
вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
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3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5129/2012
27. децембра 2012. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

384
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Градмонт” ДОО Градачац испуњава
услове за израду дијела техничке документације - архитектонска и конструктивна фаза за објекте за које одобрење за
грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације
вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5134/13
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

385
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Ентазис” ДОО Бања Лука испуњава
услове за израду дијела техничке документације - архитектонска фаза за објекте за које одобрење за грађење издаје
орган јединице локалне самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације
вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5137/2013
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

386
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

12.03.2013.
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РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да “Делта инжењеринг” ДОО Београд
испуњава услове за израду техничке документације за фазе
- архитектонска, конструктивна, хидротехничка и електро
за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и
дијела техничке документације - машинска фаза област
термотехнике и металне конструкције у грађевинарству за
објекте за које одобрење за грађење издаје орган јединице
локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца, број:
4011/2009, од 17. октобра 2009. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације
вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.

1. Утврђује се да “А Д Г - 2000” ДОО Бања Лука испуњава услове за израду дијела техничке документације архитектонска фаза за објекте за које одобрење за грађење
издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације
вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број: 5138/2013
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

Број: 5142/2013
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

389
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

387

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Утврђује се да ЗИГЕ АД Бања Лука испуњава услове за израду техничке документације за фазе - архитектонска, конструктивна, хидротехничка, технолошка, електро и
машинска - област термотехнике и фаза нискоградње за
објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за израду техничке документације и лиценца, број:
5078/2012, од 5. новембра 2012. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за израду техничке документације
вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5139/2013
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

388
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 72. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

1. Утврђује се да “Градмонт” ДОО Градачац испуњава
услове за грађење објеката високоградње за које одобрење
за грађење издаје Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију, осим машинских и електроинсталација.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5133/13
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

390
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Магма” Бања Лука ДОО испуњава
услове за грађење објеката нискоградње и хидроградње за
које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне
самоуправе.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5135/2013
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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391
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Криваја метали” ДОО Завидовићи
испуњава услове за извођење металних конструкција у
грађевинарству на објектима за које одобрење за грађење
издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5136/2013
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

392
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “ГП - Кнежевић” ДОО Приједор
испуњава услове за грађење објеката стандардне конструкције, бруто грађевинске површине до 1500 м² и укупне
спратности до пет етажа, за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе, осим машинских и
електроинсталација.
2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5140/2013
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “Аква - терм” ДОО Градишка испуњава услове за извођење машинских инсталација на објектима стандардне конструкције и бруто грађевинске површине до 1500 м² за које одобрење за грађење издаје орган
јединице локалне самоуправе.
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2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5141/2013
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

394
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на основу члана 74. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1. Утврђује се да “КГХ пројектовање” ДОО Градишка
испуњава услове за извођење машинских инсталација на
објектима за које одобрење за грађење издаје орган јединице локалне самоуправе.
2. Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова
за грађење објеката и лиценца, број: 4097/2010, од 4. марта
2010. године.
3. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера
испуњености услова за грађење објеката вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.
4. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 5144/2013
5. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 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 МАРКОВАЦ, ОПШТИНА
ЧЕЛИНАЦ

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио
катастарске општине Марковац, општина Челинац, и то за
катастарску парцелу број 814/3, укупне површине 502 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 Марковац, општина Челинац, за
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења, ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта за
парцелу број 814/3 к.о. Марковац, општина Челинац, као и
земљишна књига, и то за парцелу број 101/3, уписану у
зк.ул. бр. 134 к.о. Марковац, општина Челинац.
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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: 21.04/951-3/13
22. фебруара 2013. године
Бања Лука

Директор,
Др Тихомир Глигорић, с.р.

Комисија за информисање и признавање
докумената из области високог образовања
У складу са одредбама чл. 252, 253. и 254. Закона о
општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), рјешавајући по службеној дужности, на ванредној сједници, одржаној 22.
фебруара 2013. године, Комисија за информисање и признавање докумената из области високог образовања (у
даљем тексту: Комисија), коју чине проф. др Миле Дмичић
(предсједник), проф. др Мирјана Рађеновић, проф. др
Иванка Марковић (чланови) и Јелена Старчевић, мр
(секретар), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Оглашава се ништавим Рјешење Комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања, број: 07.023/602-39-59/09, од 6. априла 2009.
године.
2. Стављају се ван снаге све правне посљедице које је
Рјешење из тачке 1. овог диспозитива произвело од момента његовог доношења.
Образложење
Шабан (Осман) Нурић из Грачанице, Трепанићи бр. 58,
17. фебруара 2009. године, поднио је Комисији захтјев за
признавање стране високошколске дипломе, стечене 22.
фебруара 2004. године на високошколској установи Michigan State University, College of Law, Mичиген, Сједињене
Америчке Државе. Уз захтјев странка је приложила овјерену фото-копију дипломе и осталу документацију коју је
била обавезна доставити према члану 9. став 1. Правилника о саставу и начину рада Комисије за информисање и
признавање докумената из области високог образовања
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/07 и 10/09).
Рјешавајући по овом захтјеву, Комисија је, након што је
утврдила да је поднесени захтјев уредан, размотрила
достављену документацију како би утврдила да ли су
испуњени неопходни услови за признавање стране високошколске дипломе. На подлози чињеница утврђених на
основу достављене документације, Комисија је донијела
Рјешење број: 07.023/602-39-59/09, којим се странци признаје диплома стечена 22. фебруара 2004. године на високошколској установи Michigan State University, College of
Law, U.S.A., којом је Шабан Нурић, након завршеног студија у трајању од три године и одбрањене докторске дисертације под називом “Failure of international economic sanctions as a pre-condition for military intervention: French, German and Italian responses to the crisis in the former Yugoslavia” стекао научно звање Doctor of Law у научној области
друштвених наука, научно поље право, ужа научна област
уставно право, ради запошљавања у Босни и Херцеговини.
Дана 20. фебруара 2013. године Комисија се, на основу
сазнања које је добила путем медија, обратила националном ENIC центру Босне и Херцеговине, тј. Центру за
информисање и признавање докумената из области високог образовања Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
ЦИП), са сједиштем у Мостару, са захтјевом да путем мреже националних центара за информисање и признавање,
тзв. ENIC/NARIC мреже провјери да ли је диплома Шабана Нурића стечена на поменутој високошколској установи,
тј. да ли је вјеродостојна.
Комисија је 22. фебруара 2013. године добила одговор
ЦИП-а у којем се наводи да Michigan State University,
College of Law из Мичигена, Сједињене Америчке Државе,
није издао докторску диплому Шабану Нурићу, oдносно да
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овај документ није аутентичан. У одговору, такође, стоји да
овај документ стилом писања и изгледом не одговара
ниједној дипломи која је икада издата на овом универзитету, те да Универзитет не посједује ниједан податак о томе
да је Шабан Нурић био њихов студент.
Одредбом члана 152. став 1. Закона о општем управном
поступку предвиђено је да исправа коју је у прописаном
облику издао орган, односно предузеће, установа или организација на основу јавног овлашћења (јавна исправа) доказује оно што се у њој потврђује. Такође, одредбом члана
130. став 2. тачка б) Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 84/11 и
104/12) прописано је да је јавна исправа, у смислу овог
закона, диплома о стеченом високом образовању.
У смислу наведеног, Комисија није надлежна за утврђивање вјеродостојности јавних исправа – диплома, додатака дипломи и других исправа који јој странке доставе у
поступку признавања, будући да постоји релативна, односно оборива законска претпоставка да је садржина јавних
исправа истинита, али да је допуштено доказивати да су у
исправи чињенице неистинито потврђене или да су исправе неистинито састављене (члан 152. став 3). Овјерена
фото-копија дипломе коју је странка доставила Комисији
није садржавала никакве видљиве, спољне недостатке или
физичка оштећења, садржала је потписе одговорних лица,
укључујући и декана Колеџа, као и суви жиг Универзитета,
због чега Комисија није имала разлога да сумња у вјеродостојност наведене јавне исправе.
Одредбом члана 252. став 1. тачка 2. Закона о општем
управном поступку прописано је да се ништавим оглашава
рјешење које би својим извршењем могло проузроковати
неко дјело кажњиво по Кривичном закону. Такође, одредбом члана 253. став 1. цитираног закона прописано је да се
овакво рјешење може огласити ништавим у свако доба по
службеној дужности, по приједлогу странке или јавног
тужиоца, док је одредбом члана 254. прописано да се поништавањем рјешења и оглашавањем ништавим поништавају правне посљедице које је такво рјешење произвело.
Имајући у виду чињеницу да је Шабан Нурић на основу предметног рјешења Комисије довео у заблуду велики
број физичких и правних лица у области високог образовања, стекао наставно-научно звање и на основу њега одређене материјалне користи, Комисија је, у циљу спречавања
даље злоупотребе поменутих јавних исправа које именовани посједује, донијела одлуку као у диспозитиву овог рјешења.
Ово рјешење је коначно.
Упутство о правном средству:
Против овог рјешења није дозвољена жалба, али странка има право тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Бањој Луци у року од 30 дана од дана пријема Рјешења. Тужба се у два примјерка предаје Суду непосредно или путем поште.
Број: 07.023/602-39-59-01/09
22. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Комисије,
Др Миле Дмичић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 30. 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), члана 30. Статута
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08,
64/09, 105/09 и 119/11), а у складу са чланом 29. став 1.
Правилника о остваривању права на накнаду плате за
вријеме привремене неспособности за рад (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 63/08, 38/10, 61/11 и
87/12), в.д. директора Фонда здравственог осигурања
Републике Српске д о н и о ј е
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ОЦЈЕНУ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД
ПРЕКО 30 ДАНА

1. У Другостепену комисију за оцјену привремене
неспособности за рад преко 30 дана (у даљем тексту:
Комисија) именују се:
1) Недељко Плавшић, дипл. правник - предсједник,
2) Милица Калајџић, дипл. правник - замјеник предсједника,
3) др Снежана Рукавина Станић - члан,
4) др Добриша Радић - замјеник члана,
5) др Јелена Петковић Дабић - члан,
6) др Даниела Телебак - замјеник члана,
7) Горан Веселиновић, дипл. правник - члан,
8) Зоран Милијашевић, дипл. правник - замјеник
члана,
9) Анита Дамјанић, дипл. економиста - члан,
10) Биљана Гојковић, дипл. економиста - замјеник
члана.
2. Комисија из тачке 1. овог рјешења дужна је да оцјену привремене неспособности за рад врши у складу са
Законом о здравственом осигурању и Правилником о
остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад.
3. Ово рјешење ступа на снагу 11. марта 2013. године,
а објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
4. Ступањем на снагу овог рјешења ставља се ван снаге Рјешење о именовању Другостепене комисије за оцјену
привремене неспособности за рад преко 30 дана (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/12, 92/12 и 122/12).
Број: 01/004-2099/13
5. марта 2013. године
Бања Лука

В.д. директорa,
Мр Дарко Томаш, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у предмету број АП 2862/09, рјешавајући апелацију Рашиде Омербашић, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана
59. став 2. тачка 2, члана 61. ст. 1. и 2. и члана 64. став 1. Правила
Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:
- Валерија Галић, предсједница,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Tudor Pantiru, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Constance Grewe, судија,
- Мато Тадић, судија,
- Мирсад Ћеман, судија,
- Маргарита Цаца-Николовска, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 30. јануара 2013. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ
Усваја се апелација Рашиде Омербашић.
Утврђује се повреда члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине
и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права
и основних слобода.
Укида се Пресуда Врховног суда Републике Српске број 1180-Рев-07-001 076 од 11. јуна 2009. године.
Предмет се враћа Врховном суду Републике Српске који је
дужан да, по хитном поступку, донесе нову одлуку у складу с чланом II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.
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Налаже се Врховном суду Републике Српске 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 извршења ове одлуке.
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. Рашида Омербашић (у даљем тексту: апеланткиња) из Брода, коју заступа Новак Боројевић, адвокат из Брода, поднијела је 7.
септембра 2009. године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) против Пресуде Врховног
суда Републике Српске (у даљем тексту: Врховни суд) број 118-0Рев-07-001 076 од 11. јуна 2009. године.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од
Врховног суда, Окружног суда у Добоју (у даљем тексту: Окружни
суд), Основног суда у Дервенти (у даљем тексту: Основни суд) и
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју (у даљем тексту: Правобранилаштво Републике Српске) 1.
марта, 26. фебруара и 11. марта 2010. године затражено је да
доставе одговор на апелацију.
3. Врховни суд, Окружни суд, Основни суд и Правобранилаштво Републике Српске су 16, 5, 4. и 15. марта 2010. године доставили одговор на апелацију.
4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговори на апелацију достављени су апеланткињи 29. марта 2010. године.
5. Уставни суд је 27. августа 2012. године затражио копију
списа од Основног суда који је 10. септембра 2012. године поступио по траженом.
III - Чињенично стање
6. Чињенице предмета које произилазе из апеланткињиних
навода и докумената који су предочени Уставном суду могу да се
сумирају на сљедећи начин.
7. Рјешењем Секретаријата за просторно уређење, урбанизам
и стамбено-комуналне послове Општине, тада, Српски Брод, од
18. маја 1998. године, одређено је рушење ратним дејствима оштећеног стамбеног објекта у ул. Трг цара Душана, у Српском Броду
(у даљем тексту: стамбени објекат), у сувласништву апеланткиње,
изграђеног на земљишту у друштвеном власништву. У образложењу рјешења је наведено да, како је стамбени објекат напуштен и
не може да служи својој намјени, те представља опасност по
живот и здравље пролазника, у смислу одредаба члана 117. Закона о уређењу простора донесено је наведено рјешење. Рјешавајући о жалби на ово рјешење, Министарство за урбанизам стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију донијело
је рјешење од 4. јуна 1999. године којим је поништило првостепено рјешење и предмет вратило на поновни поступак.
8. Рјешењем Основног суда број П-411/98 од 8. септембра
2000. године, по приједлогу апеланткиње и других (више власника и посједника других некретнина) као предлагача против протупредлагача, Општине Српски Брод, одређена је привремена мјера
и забрањено Општини Српски Брод да мијења фактичко стање, те
гради и поставља привремене објекте на некретнинама које се
налазе у својини или посједу апеланткиње и осталих предлагача.
Истим рјешењем је одређено да привремена мјера остаје на снази
док апеланткиња и остали предлагачи не остваре права која им по
закону припадају у односу на некретнине, уз услов да апеланткиња и остали предлагачи у року од 60 дана суду доставе доказ да су
покренули поступак да остваре своја права код надлежног органа
ради оправдања привремене мјере (члан 273. став 1. Закона о извршном поступку, у даљем тексту: ЗИП) или до другачије одлуке
суда уколико се околности због којих је мјера одређена касније
промијене тако да мјера више не буде потребна. Ово рјешење је
потврђено рјешењем Окружног суда од 3. новембра 2000. године.
9. Рјешавајући апеланткињину пријаву од 23. октобра 2000.
године и др. против Републике Српске, Комисија за људска права
при Уставном суду БиХ (у даљем тексту: Комисија) донијела је
Одлуку о прихватљивости и меритуму број CH/00/5963, од 4.
новембра 2004. године (у даљем тексту: Одлука). У Одлуци Комисија је у уводном дијелу истакла: “Подноситељи пријава, који су
бошњачке националности, прије оружаног сукоба у Босни и Херцеговини живјели су у Босанском Броду. Пријаве су веома сличне:
у мају 1998. године Општина Српски Брод донијела је рјешење о
рушењу кућа подноситеља пријава, у складу с чланом 117. Закона
о просторном уређењу, а те одлуке им никада нису уручене, нити
су у њихово име именовани привремени заступници у овим
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поступцима, како је законом прописано. Убрзо након доношења
ових одлука, њихови домови су срушени. Подноситељи пријава
тврде да куће нису биле толико оштећене да их је требало срушити и да их је, уствари, Општина Српски Брод намјерно додатно
оштетила, тако да би оштећење захтијевало њихово рушење.
Укупно 18 кућа, које су се налазиле у самом центру града, срушено је на основу неусловности за становање. Куће су биле у власништву Бошњака и Хрвата, а једна је била у власништву Исламске
заједнице. Према наводима подноситеља пријава, Општина Српски Брод намјерава започети изградњу хотела на мјесту на коме су
се куће налазиле због веома атрактивне локације у самом центру
града”. Комисија је, између осталог, одлучила “једногласно, да
пријаве прогласи прихватљивим, једногласно да је Република
Српска прекршила право подноситеља пријаве на приступ суду
загарантирано ставом 1. члана 6. Европске конвенције о људским
правима, чиме је Република Српска прекршила члан 1. Споразума,
једногласно, да је, у погледу рушења некретнина према рјешењу
од 18. маја 1998. године Република Српска прекршила право подноситеља на мирно уживање имовине у смислу члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију, чиме је Република Српска прекршила члан 1. Споразума, једногласно да су подноситељи пријава дискриминирани у уживању својих имовинских права заштићених чланом 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију, чиме је
Република Српска прекршила члан 1. Споразума, једногласно да
исплати апеланткињи износ од 6.666,00 КМ због рушења њене
куће…, једногласно да нареди Републици Српској да сваком подноситељу пријаве, појединачно, исплати износ од 4.000,00 КМ на
име компензације због немогућности кориштења њихове имовине
и за нематеријалну штету коју су претрпјели због кршења њихових људских права, укључујући и немогућност да судјелују и
заштите своја права у поступку пред домаћим органима, најкасније у року од мјесец дана од пријема ове одлуке”.
10. Апеланткиња је 3. новембра 2005. године поднијела тужбу
против тужене Општине Босански Брод (у даљем тексту: тужена)
ради утврђења, предаје некретнина-земљишта у посјед и накнаде
штете. У образложењу тужбе апеланткиња је навела да је уживала
трајно право коришћења на земљишту у друштвеном власништву,
заједно са супругом свог умрлог брата, на ком је у сувласништву
имала изграђен стамбени објекат са 141,18 м² њеног власништва.
Надаље, апеланткиња је навела да је прије рата живјела у стамбеном објекту, да је због рата напустила Босански Брод и отишла
живјети у Р Хрватску, да је тужена 18. маја 1998. године донијела
рјешење о рушењу стамбеног објекта, без њеног знања и пристанка, да је на њен приједлог број П-411/98 од 10. јуна 1998. године
(приједлог допуњен у више наврата) Основни суд донио рјешење
од 8. септембра 2000. године, које је потврђено рјешењем Окружног суда од 3. новембра 2000. године, којим је одредио привремену мјеру којом је забранио туженој било какве измјене фактичког стања, градње и постављања привремених објеката на некретнинама-земљишту. Апеланткиња је навела да тужбени захтјев
заснива на одредбама Закона о обавезним односима (у даљем тексту: ЗОО), одредбама Закона о уређењу простора, одредбама Закона о грађевинском земљишту, одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама Закона о насљеђивању.
11. Пресудом Основног суда број 13 84 П 0011559 05 П од 11.
августа 2006. године утврђено је да апеланткиња има право сувласништва и супосједа са 2/3 дијела на некретнинама-земљишту (у
изреци пресуде прецизно наведене ознаке и површина), што је
тужена дужна да призна и трпи и да преда апеланткињи некретнине-земљиште у посјед.
12. Истом пресудом обавезана је тужена да апеланткињи
изгради стамбени објекат који је срушила на основу рјешења од
18. маја 1998. године, или да апеланткињи накнади штету у износу од 57.910,66 КМ са законским затезним каматама, почев од дана
рушења стамбеног објекта до исплате, те да апеланткињи накнади
трошкове поступка.
13. Такође, истом пресудом, Основни суд одбио је као неоснован преостали дио тужбеног захтјева.
14. У образложењу пресуде Основни суд је навео да није основан приговор о пресуђеној ствари, јер апеланткиња не спори да је
наплатила износ од 10.666,00 КМ у предмету пред Комисијом, али
то није накнада за имовинску штету причињену апеланткињи, већ
накнада због немогућности да користи своју имовину, боље рећи
накнада неимовинске штете коју је апеланткиња претрпјела због
повреде њених права. У односу на приговор застаре који је истакла тужена, Основни суд је истакао да није основан, јер је апеланткиња поднијела пријаву 23. октобра 2000. године Дому за људска
права за Босну и Херцеговину (у даљем тексту: Дом), тако да је у
смислу члана 388. Закона о обавезним односима (у даљем тексту:
ЗОО) прекинула ток застаре који је трајао све до 4. новембра 2004.
године када је Комисија донијела Одлуку, након чега је апеланткиња у законском року, у складу с чланом 392. став 1. ЗОО, 3. новембра 2005. године поднијела тужбу. Надаље, Основни суд је навео
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да је извршио увид у зк. изватке, посједовни лист, копију катастарског плана, фотографије порушеног стамбеног објекта, рјешења:
од 18. маја 1998. године, 12. октобра 1998. године, 4. јуна 1999.
године, 18. септембра 2000. године и 3. новембра 2000. године,
Одлуку Комисије, допис OSC-а од 10. децембра 1998. године и
налаз и мишљење вјештака грађевинске струке, као и допуну овог
налаза (вјештак дао процјену стамбеног објекта, те тржишну
вриједност права коришћења некретнине-земљишта), те да је
саслушао свједоке на околност живљења апеланткиње у стамбеном објекту и околности рушења стамбеног објекта, апеланткињу
као парничну странку и вјештака грађевинске струке. Основни суд
је навео да је апеланткиња сувласник са 2/3 дијела означених
некретнина земљишта и има право да спроведе поступак пред
судом у погледу свог сувласничког дијела, а како је утврдио да
постоји штета због рушења апеланткињине куће као и одговорност тужене, то је у смислу чл. 37. и 43. Закона о основним власничко-правним односима, члана 172 став 1 у вези с чл. 154, 186,
187. и 277. ЗОО, 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,
као и члана 17. став 1. Устава Републике Српске, према којима свако има право на накнаду штете коју му незаконитим и неправилним радом нанесе службено лице или државни орган, одлучио као
у диспозитиву пресуде.
15. Одлучујући о жалбама апеланткиње и тужене, Пресудом
Окружног суда број 013-0-Гж-06-000692 од 16. октобра 2007.
године, апеланткињина жалба је одбијена, а жалба тужене дјелимично уважена и оспоравана пресуда преиначена у дијелу одлуке
о трошковима поступка, док је у преосталом дијелу првостепена
пресуда потврђена. У образложењу пресуде Окружни суд је навео
да је правилан став првостепеног суда у вези с одбијањем приговора застаре у смислу чл. 388. и 392. став 1. ЗОО, јер је апеланткиња поднијела пријаву Дому 23. октобра 2000. године, а поступак
по пријави је окончан 4. новембра 2004. године. Такође, правилан
је став и у погледу приговора пресуђене ствари, јер се накнада
коју је одредила Комисија односи на рушење и некоришћење куће,
те неугодности због тога, а не на накнаду материјалне штете.
16. Пресудом Врховног суда број 118-0-Рев-07-001 076 од 11.
јуна 2009. године ревизија тужене је усвојена, а пресуда Окружног
суда преиначена тако да се одбија апеланткињин тужбени захтјев,
те је обавезана апеланткиња да туженој измири трошкове поступка.
17. Образлажући разлоге за одлуку, Врховни суд је истакао
сљедеће. Нижестепени судови су погрешно закључили да није
наступила застара. Наиме, није спорно да је извршено незаконито
рушење стамбеног објекта због пропуста надлежних органа тужене, јер апеланткињи, макар и постављањем привременог заступника, није омогућено да ефикасно учествује у поступку. Пропуштање наведенога, у смислу одредаба члана 55. став 1. тада важећег Закона о општем управном поступку, указује на закључак о
одговорности тужене у смислу члана 17. Устава Републике Српске
и члана 172. ЗОО. Међутим, за чињеницу да је наступила штета
незаконитим рушењем стамбеног објекта апеланткиња је сазнала
најкасније 10. јуна 1998. године, када је поднијела приједлог првостепеном суду ради издавања привремене мјере, управо због
рушења стамбеног објекта. Од тада почиње да тече трогодишњи
субјективни рок за истицање захтјева за накнаду штете, у смислу
члана 376. став 1. ЗОО. Околност да је апеланткиња поднијела
пријаву Дому 23. новембра 2000. године нема карактер прекида
тока застаре у смислу одредаба члана 388 ЗОО, које прописују да
се застаријевање прекида подношењем тужбе и сваком другом
повјеритељевом радњом предузетом против дужника пред судом
или другим надлежним органом с циљем да се утврди, осигура
или оствари потраживање. У складу с одредбом члана 2. Анекса
VI Општег оквирног споразума за мир у БиХ, Дом је дио Комисије. Његова надлежност се протеже на утврђивање наводних или
очигледних повреда људских права и наводну или очигледну
дискриминацију у уживању тих права (чл. 2. и 8. Анекса VI). Уколико у том поступку утврди да постоји повреда људских права или
дискриминација у уживању тих права, доноси одлуку која садржи
кораке које ће тужена страна предузети у исправљању повреда, а
може да садржи новчану накнаду. Због овакве правне природе и
надлежности Дома, он није надлежни орган из члана 388. ЗОО, јер
се пред њим не утврђује, не осигурава нити остварује потраживање накнаде штете, већ се искључиво разматра питање повреде
људских права, укључујући могући налог за плаћање новчане компензације. С друге стране, одговорност тужене стране за насталу
штету је основ парнице за накнаду штете, о чему се није одлучивало у поступку пред Домом. У прилог наведеном, Врховни суд је
навео да се новчана компензација коју је апеланткињи додијелио
Дом односи на рушење куће и на немогућност коришћења имовине и нематеријалну штету због кршења права, а не и на утврђење,
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осигурање или остваривање накнаде штете. У складу с наведеним,
нижестепени судови су, погрешно оцјењујући поступак пред
Домом, неправилно му дајући карактер надлежног органа и предмет поступка пред њим, а у смислу одредбе члана 388. ЗОО,
погрешно сматрали да је ток застаре прекинут и да је почео да
тече изнова даном доношења Одлуке Комисије.
18. Врховни суд је закључио како Дом није суд или надлежни
орган из члана 388. ЗОО, те покретање поступка пред њим нема
дејство прекида застарјелости захтјева за накнаду штете. Због тога
доношењем Одлуке Комисије рок застаре није почео да тече изнова у смислу одредбе члана 392. став 1. ЗОО. С тим у вези је трогодишњи рок из члана 376. став 1. ЗОО за подношење предметне
тужбе почео да тече 10. јуна 1998. године, када је апеланткиња
поднијела приједлог да се изда привремена мјера и тако сазнала да
постоје штета и штетник. У смислу става 2 истог члана објективни петогодишњи рок је истекао 10. јуна 2003. године. Врховни суд
је истакао да, како је апеланткиња тужбу поднијела 3. новембра
2005. године, то је правилном примјеном материјалног права уважавањем основаног приговора застаре, који је тужена истицала у
свим фазама поступка, апеланткињин тужбени захтјев у овом
дијелу одбио.
19. Надаље, Врховни суд је истакао да у смислу одредаба члана 185. ЗОО накнада материјалне штете подразумијева успоставу
ранијег стања, а тек ако то није могуће или ако на тај начин штета не може да се уклони, накнада се даје у новцу. Апеланткињин
захтјев да јој се изгради стамбени објекат која одговара њеном
сувласничком дијелу представља захтјев за накнаду штете у смислу члана 185. ЗОО, а како је уз овај захтјев постављен и алтернативни захтјев ријеч је о алтернативној обавези, а право избора је
на туженој. Међутим, како се рокови застаре из члана 376. ЗОО
односе на све облике штете прописане одредбама члана 185. ЗОО,
слиједи да је застарио и захтјев да се успостави раније стање
изградњом стамбеног објекта. Због наведеног Врховни суд је и
овај дио тужбеног захтјева одбио. У сваком случају, захтјев да се
успостави раније стање изградњом стамбеног објекта није могуће
извршити, јер успостављање ранијег стања подразумијева изградњу објекта онаквог какав је био прије рушења, а не само апеланткињиног сувласничког дијела.
20. Врховни суд је истакао да је захтјев за утврђење постављен у функцији остварења захтјева за предају у посјед некретнина-земљишта, а утврђено чињенично стање не указује да је апеланткињи одузет посјед некретнина-земљишта чију предају тражи, штавише рјешењем о привременој мјери туженој је забрањена измјена фактичког стања грађења и постављања привремених
објеката на некретнинама у власништву или посједу апеланткиње,
из чега слиједи да оне нису у посједу тужене, а околност рушења
куће не значи да је дошло до одузимања посједа. Врховни суд је
констатовао да апеланткиња није доказала да тужена некретнинеземљиште држи у посједу, те није испуњен услов из одредбе члана 37. став 2. Закона о основним власничко-правним односима,
тако да је и овај дио тужбеног захтјева одбио.
IV - Апелација
а) Наводи из апелације
21. Апеланткиња наводи да јој је пресудом Врховног суда
повријеђено право на правично суђење из члана II/3.е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције, као
и право на имовину из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и
члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију. Апеланткиња
наводи да Врховни суд није овлашћен да даје тумачење Општег
оквирног споразума за мир, да Врховни суд није водио рачуна о
Одлуци Комисије, јер је она управо након одлуке Комисије сазнала ко је одговоран за штету, односно да је тужена противзаконито
порушила стамбени објекат, а донесена привремена мјера у ванпарничном поступку односи се прије свега на то да се туженој
забрани било каква даља активност на апеланткињином земљишту, јер је стамбени објекат већ био порушен, тако да се за апеланткињу овим рјешењем није ништа промијенило у погледу тога
ко је одговоран за насталу штету и чињенице које указују на висину штете. Управо из Одлуке Комисије она је сазнала за штету
након чега је поднијела тужбу и од тада теку рокови застаре.
22. Осим тога, Врховни суд погрешно наводи да рушење
објекта не значи одузимање посједа, јер ако је тужена противзаконито срушила објекат и извршила искњижавање куће путем Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове, те на тај
начин извршила претварање изграђеног градског грађевинског
земљишта на ком је било право коришћења уписано на апеланткињу (али само док постоји објекат на земљишту) није прихватљив
став Врховног суда да апеланткиња држи и даље власништво и
посјед на предметним парцелама. Апеланткиња наводи да рјешење о привременој мјери такође није ријешило ово питање, него се
ради само о забрани даљег грађења. Понашањем тужене она је
лишена права власништва (које није нити имала, јер је на земљишту имала само право коришћења док постоји кућа), а права
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посједа је лишена, јер је земљиште заузела тужена и регулационим планом га намијенила за изградњу пословно-стамбених објеката, тако да она никада више неће моћи да користи своје некретнине за грађење или било какво друго коришћење. Апеланткиња
је лично доставила допис исти дан када је апелацију поднио њен
заступник, који је заведен као допуна апелације, у ком је, између
осталог, навела да је тужена рушењем стамбеног објекта онемогућила њено право на повратак.
б) Одговор на апелацију
23. Врховни суд је истакао како нису основани апеланткињини наводи нити у погледу наступања застаре, нити у погледу власништва и посједа. Апеланткиња је његов став истргнула из контекста, јер из стања списа слиједи да тужена није у посједу спорних парцела. Врховни суд је предложио да се апелација одбаци
или одбије.
24. Окружни суд је истакао како се апелацијом не оспорава
његова пресуда, тако да нема приједлога о поднесеној апелацији о
којој ће одлучити Уставни суд својом одлуком која је коначна и
обавезујућа.
25. Основни суд је истакао да нису повријеђена апеланткињина права која наводи у апелацији, те предложио да се апелација
одбије као неоснована.
26. Тужена је навела како нису основани апеланткињини наводи, тј. да је апеланткиња за штетника сазнала 10. јуна 1998. године када је поднијела приједлог да се изда привремена мјера. Ако
се прихвати да је апеланткиња подношењем пријаве Дому окончала спорни однос, онда се ради о пресуђеној ствари, а ако не онда
нема прекида застаре тако да је апеланткињино право за накнаду
штете застарјело. Дом, односно Комисија, нису надлежни органи
из члана 388. ЗОО који одлучују о накнади штете, а нити се Одлуком Комисије окончава спорни однос. Тужена је истакла како није
извршила рушење стамбеног објекта него да је стамбени објекат
срушен током ратних дејстава, а да је она само уклонила остатке
већ девастираног објекта.
V - Релевантни прописи
27. У Уставу Републике Српске релевантне одредбе гласе:
Члан 17.
Свако има право на надокнаду штете коју му незаконитим или
неправилним радом наносе службена особа или државни орган,
односно организација која врши јавна овлашћења.
[...].
28. Закон о обавезним односима (“Службени лист СФРЈ”, бр.
29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и “Службени гласник РС”, бр. 17/93,
3/96, 39/03 и 74/04) у релевантном дијелу гласи:
Основи одговорности
Члан 154.
(1) Ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да је штета настала без његове кривње.
[...].
Члан 172.
(1) Правна особа одговара за штету коју њен орган проузрокује трећем особама у вршењу или у вези са вршењем својих функција.
[...].
I - Накнада материјалне штете
Успостављање ранијег стања и накнада у новцу
Члан 185.
(1) Одговорна особа дужна је успоставити стање које је било
прије него што је штета настала.
(2) Уколико успостављање ранијег стања не уклања штету
потпуно, одговорна особа дужна је за остатак штете дати накнаду
у новцу.
(3) Кад успостављање ранијег стања није могуће, или кад суд
сматра да није нужно да то учини одговорна особа, суд ће одредити да она исплати оштећенику одговарајућу своту новца на име
накнаде штете.
(4) Суд ће досудити оштећенику накнаду у новцу кад он то
захтијева, изузев ако околности датог случаја оправдавају успостављање ранијег стања.
Потраживање накнаде штете
Члан 376.
(1) Потраживање накнаде проузроковане штете застарјева за
три године од када је оштећеник дознао за штету и за особу која је
штету учинила.
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(2) У сваком случају ово потраживање застарјева за пет година од кад је штета настала.
[...].
Подизање тужбе
Члан 388.
Застаријевање се прекида подизањем тужбе и сваком другом
повјеритељевом радњом предузетом против дужника пред судом
или другим надлежним органом, у циљу утврђивања, осигурања
или остварења потраживања.
[...].
Рок застарјелости у случају прекида
Члан 392.
1) Послије прекида застаријевања почиње да тече изнова, а
вријеме које је протекло прије прекида не рачуна се у законом
одређени рок за застарјелост.
[...].
29. Закон о уређењу простора (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 19/96 и 10/98) у релевантном дијелу гласи:
Члан 117.
Ако се у поступку доношења рјешења о рушењу грађевине
или дијела грађевине утврди да се опасност по живот или здравље
људи, околне грађевине и промет може уклонити и реконструкцијом грађевине или њеног дијела, на захтјев власника може се према одредбама овог закона одобрити реконструкција грађевине,
под условом да се изведе у року који одреди орган управе надлежан за послове грађења.
30. Закон о основним власничко-правним односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90 и “Службени гласник Републике
Српске”, број 38/93) у релевантном дијели гласи:
Члан 37.
Власник може тужбом захтијевати од посједника поврат индивидуално одређене ствари.
Власник мора доказати да на ствар чији поврат тражи има
право власништва, као и да се ствар налази у фактичкој власти
туженог.
Право на подношење тужбе из става 1. овог члана не
застаријева.
Члан 43.
Сувласник, односно заједнички власник има право на тужбу
за заштиту права власништва на цијелу ствар, а сувласник има
право на тужбу за заштиту свог права власништва на дијелу ствари.
31. Закон о грађевинском земљишту (“Службени лист
СРБиХ”, бр. 34/86, 1/90, 29/90 и “Службени гласник Републике
Српске”, бр. 29/94, 23/98 и 5/99) у релевантном дијелу гласи:
Члан 43.
Трајно право кориштења земљишта траје док постоји зграда.
Ако се зграда на основу рјешења надлежног општинског органа управе уклони због дотрајалости или сруши усљед дејства
више силе, њен власник има право кориштења земљишта ради
грађења под условом да је на тој грађевинској парцели регулационим планом, односно урбанистичким планом предвиђена изградња зграде на којој може имати право власништва.
[...].
32. Закон о грађевинском земљишту Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 86/03) у релевантном
дијелу гласи:
Члан 4.
Градско грађевинско земљиште може бити у државном и приватном власништву.
Градским грађевинским земљиштем у приватној својини сматра се: изграђено градско грађевинско земљиште и то земљиште
испод објекта и земљиште које служи за редовну употребу објекта, односно земљиште на којем је до сада постојало трајно право
коришћења, а према члану 39, те земљиште из члана 96. овог закона.
Преношење трајног права коришћења у приватно власништво
Члан 39.
Власник зграде или посебног дијела зграде ступањем на снагу овог закона стиче право власништва на земљишту, под зградом
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и на оној површини земљишта које је регулационим планом или
планом парцелације утврђено да служи за редовну употребу зграде, изузев случајева који су предмет ревизије у складу са чл. 87. до
92. прелазних одредаба овог закона.
[...].
33. Закон о грађевинском земљишту (“Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) у релевантном дијелу гласи:
Члан 42.
(1) На изграђеном грађевинском земљишту за које је регулационим планом утврђена површина земљишта за редовну употребу зграде а на којем је власник зграде стекао право власништва на
основу члана 39. Закона о грађевинском земљишту (“Службени
гласник Републике Српске”, број 86/03), на основу приједлога власника зграде уписаће се у земљишним књигама право власништва
у његову корист.
[...].
VI - Допустивост
34. 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.
35. 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 оспорава, 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.
36. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је
Пресуда Врховног суда број 118-0-Рев-07-001 076 од 11. јуна 2009.
године против које нема других дјелотворних правних лијекова
могућих сходно закону. Затим, оспорену пресуду апеланткиња је
примила 16. јула 2009. године, а апелација је поднесена 7. септембра 2009. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом
16. став 1. Правила Уставног суда. На крају, 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 ког апелација није допустива.
37. 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.
VI - Меритум
38. Апеланткиња наводи да јој је оспораваном пресудом
повријеђено право на правично суђење из члана II/3.е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције, као
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:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2. овог члана, а она обухватају:
е) Право на правично саслушање 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, свако има
право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним, законом установљеним судом. (...)
39. У конкретном случају апеланткиња је тражила изградњу
стамбеног објекта или накнаду штете и утврђење права сувласништва и супосједа с дијелом 2/3 на некретнинама-земљишту, дакле
предмет се односи на утврђивање грађанских права и обавеза.
Стога, Уставни суд сматра да је члан 6. став 1. Европске конвенције примјенљив.
40. У конкретном случају, апеланткиња сматра да је Врховни
суд при доношењу своје одлуке произвољно примијенио материјално право, што је довело до кршења њеног права на правично
суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције. У вези с тим,
Уставни суд указује да сходно пракси Европског суда и Уставног
суда, задатак ових судова није да преиспитују закључке редовних
судова у погледу чињеничног стања и примјене материјалног права (види Европски суд, Pronina против Русије, одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, апликација број 65167/01). Наиме,
Уставни суд није надлежан да супституише редовне судове у процјени чињеница и доказа, већ је генерално задатак редовних судова да оцијене чињенице и доказе које су извели (види Европски
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суд, Thomas против Уједињеног Краљевства, пресуда од 10. маја
2005. године, апликација број 19354/02). Задатак Уставног суда је
да испита је ли евентуално дошло до повреде или занемаривања
уставних права (право на правично суђење, право на приступ суду,
право на дјелотворан правни лијек и др.), те да ли је примјена
закона била, евентуално, произвољна или дискриминаторска.
41. Уставни суд се, дакле, према наведеном ставу, може изнимно, када оцијени да је у одређеном поступку редовни суд произвољно поступао како у утврђивању чињеница, тако и у примјени релевантних позитивно-правних прописа (види Уставни суд,
Одлука број АП 311/04 од 22. априла 2005. године, став 26), упустити у испитивање начина на који су надлежни судови утврђивали чињенице и на тако утврђене чињенице примијенили позитивно-правне прописе. У контексту наведеног Уставни суд подсјећа и
да је у више својих одлука указао да очигледна произвољност у
примјени релевантних прописа никада не може да води ка једном
правичном поступку (види Уставни суд, Одлука број АП 1293/05
од 12. септембра 2006. године, тачка 25. и даље). Осим тога, Уставни суд подсјећа и на праксу Европског суда за људска права из које
произилази, такође, да су домаћи судови дужни да образложе своје пресуде, при чему не морају да дају детаљне одговоре на сваки
навод, али ако је поднесак суштински важан за исход предмета,
суд у томе случају у својој пресуди мора њиме посебно да се позабави. Дакле, судска одлука мора да има разлоге на којима је основана и мора да има образложење, поготово на поднесак који је
суштински важан за исход спора. У супротном, постоји повреда
члана 6. став 1. Европске конвенције (види Европски суд, Van der
Hurk против Холандије, пресуда од 19. априла 1994. године, став
61).
42. Имајући у виду наведено, Уставни суд ће у конкретном
случају, с обзиром на питања која апеланткиња проблематизује,
испитати да ли је пресуда Врховног суда основана на произвољној
примјени материјалног права, односно да ли образложење ове
пресуде задовољава стандарде из члана 6. став 1. Европске конвенције.
43. Уставни суд подсјећа да је апеланткиња тужбеним захтјевом тражила да се утврди право сувласништва и супосједа с дијелом 2/3 на некретнинама-земљишту, што је тужена дужна да призна и трпи па преда апеланткињи те некретнине-земљиште у
посјед. Осим тога, апеланткиња је тражила и да јој тужена изгради стамбени објекат који је срушила или да јој накнади штету као
новчану противвриједност. Основни и Окружни суд су удовољили
апеланткињином тужбеном захтјеву у цијелости, док је Врховни
суд одбио апеланткињин тужбени захтјев у цијелости.
44. Из образложења пресуда Основног и Окружног суда слиједи да није основан приговор о пресуђеној ствари будући да у предмету Комисије апеланткиња није добила накнаду штете, него
накнаду због немогућности коришћења своје имовине, боље рећи
накнаду неимовинске штете. Осим тога, није основан приговор
застаре, јер је апеланткиња поднијела пријаву 23. октобра 2000.
године Дому, тако да је у смислу члана 388. ЗОО прекинула ток
застаре који је трајао све до 4. новембра 2004. године када је Комисија донијела Одлуку, након чега је апеланткиња у законском року
у складу с чланом 392. став 1 ЗОО, 3. новембра 2005. године поднијела тужбу. Апеланткиња је сувласница са 2/3 дијела означених
некретнина и има право да спроводи поступак пред судом у погледу свог сувласничког дијела, а како је утврђено да постоји штета
због рушења апеланткињине куће и да постоји одговорност тужене, то је у смислу чл. 37. и 43. Закона о основним власничко-правним односима, члана 172. став 1. у вези с чл. 154, 186, 187. и 277.
ЗОО, члана 6. став 1. Европске конвенције и члана 1. Протокола
број 1 уз Европску конвенцију, као и члана 17. став 1. Устава Републике Српске, према којима свако има право на накнаду штете
коју му незаконитим и неправилним радом нанесе службено лице
или државни орган, удовољено апеланткињином тужбеном
захтјеву.
45. Потпуно супротан став слиједи из образложења пресуде
Врховног суда. Наиме, основан је приговор застаре зато што је
апеланткиња за штету сазнала најкасније 10. јуна 1998. године,
када је поднијела приједлог првостепеном суду ради издавања
привремене мјере, од када почиње да тече трогодишњи субјективни рок за истицање захтјева за накнаду штете, у смислу члана 376.
став 1 ЗОО. То што је апеланткиња поднијела пријаву Дому 23.
новембра 2000. године нема карактер прекида тока застаре у смислу одредаба члана 388. ЗОО, које прописују да се застаријевање
прекида подношењем тужбе и сваком другом повјеритељевом радњом предузетом против дужника пред судом или другим надлежним органом с циљем да се утврде, осигурају или остваре потраживања. Дом није надлежни орган из члана 388. ЗОО, јер се пред
њим не утврђује, не осигурава нити остварује потраживање накнаде штете, већ се искључиво разматра питање повреде људских
права, укључујући могући налог за плаћање новчане компензације. Како Дом није суд или надлежни орган из члана 388. ЗОО, то
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покретање поступка пред њим нема дејство прекида застарјелости
захтјева за накнаду штете. Због тога доношењем Одлуке Комисије рок застаре није почео да тече изнова у смислу одредбе члана
392. став 1. ЗОО. С тим у вези трогодишњи рок из члана 376. став
1. ЗОО за подношење предметне тужбе почео је да тече 10. јуна
1998. године, када је апеланткиња поднијела приједлог да се изда
привремена мјере и тако сазнала да постоје штета и штетник. У
смислу става 2. истог члана објективни петогодишњи рок је истекао 10. јуна 2003. године, а како је апеланткиња тужбу поднијела
3. новембра 2005. године, то је основан приговор застаре. У односу на дио тужбеног захтјева, тј. утврђење права сувласништва и
супосједа на некретнинама-земљишту и предају у посјед некретнина-земљишта, из образложења пресуде Врховног суда слиједи
да је овај захтјев постављен у функцији остваривања захтјева за
предају у посјед предметних некретнина-земљишта, а утврђено
чињенично стање не указује да је апеланткињи одузет посјед
некретнина-земљишта чију предају тражи, штовише рјешењем о
привременој мјери туженој је забрањено да мијења фактичко стање, да гради и поставља привремене објекте на некретнинама у
власништву или посједу апеланткиње, из чега слиједи да оне нису
у посједу тужене, а околност рушења куће не значи да је дошло до
одузимања посједа. Врховни суд је констатовао да апеланткиња
није доказала да тужена некретнину-земљиште држи у посједу, па
није испуњен услов из одредбе члана 37. став 2. Закона о основним власничко-правним односима, тако да је и овај дио тужбеног
захтјева одбио.
46. Прије анализе образложења пресуда редовних судова
Уставни суд ће се осврнути на Одлуку Комисије. Дакле, Комисија
је испитујући прихватљивост пријаве у односу на приговор о
неисцрпљивању правних лијекова (апеланткиња и др. могли су да
учествују у поступку пред надлежним управним органима и да
изјаве жалбу због ћутања администрације), закључила да је тај
приговор неоснован, зато што тужена страна није доставила нити
један доказ да је апеланткињи и др. пружена прилика да учествују у поступку, нити је у њихово име именован привремени заступник. Када су апеланткиња и др. сазнали за рушење својих кућа,
покренули су поступак пред судом како би заштитили имовину
изграђену на предметном земљишту, и утврдили ли је рушење
њихових кућа извршено на незаконит начин. Због наведенога,
Комисија је закључила да су апеланткиња и др. предузели одговарајуће кораке за заштиту своје имовине. Надаље, Комисија је истакла да су порушене куће апеланткиње и др. представљале њихову
имовину које су лишени рушењем кућа, те да је поступак рушења
кућа проведен на незаконит начин. Због наведенога, тужена страна није задовољила принцип законитости тако да је прекршила
права апеланткиње и др. на имовину из члана 1. Протокола број 1
уз Европску конвенцију. Испитујући повреду права на недискриминацију, Комисија је између осталог истакнула да је апеланткиња доставила доказе да је Ј.Б., која је српске националности, добила дозволу да пружа угоститељске услуге у њеној кући након рата,
те пошто угоститељски објекат мора да испуњава посебне услове
јасно је да кућа није била оштећена у толикој мјери да је било
потребно њено рушење. Апеланткиња је тврдила да је угоститељски објекат радио све до рушења. Надаље, Комисија је подсјетила
да се OSCE укључио да би помогао апеланткињи и др., односно да
је увјеравао домаће органе власти да поступање Општине јасно
показује дискриминацију Бошњака и Хрвата. Тужена страна је
тврдила да је и с особама српске националности поступано на
исти начин, међутим није доставила доказе за наведено. Комисија
је закључила да су апеланткиња и др. лишени имовине у смислу
члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију на основу тога
што су они бошњачке националности у општини с већинским српским становништвом, због чега су дискриминисани у уживању
својих права заштићених чланом 1. Протокола број 1 уз Европску
конвенцију. Имајући у виду наведене повреде права Комисија је
истакна да сматра одговарајућим да апеланткињи и др. досуди
извјестан износ за уништену имовину. Како је апеланткиња била
власник са 2/3 дијела, Комисија је наредила туженој страни да апеланткињи исплати износ од 6.666 КМ због рушења њене куће, те
износ од 4.000,00 КМ апеланткињи и др. на име компензације због
немогућности да користе своју имовину и за нематеријалну штету
коју су претрпјели због повреде њихових људских права и немогућности да учествују и заштите своја права у поступку пред
домаћим органима.
47. Уставни суд налази да из наведеног слиједи да је Комисија због тога што апеланткињи није пружена могућност да судјелује у управном поступку и зато што је покренула поступак пред
судом ради заштите своје имовине (приједлог за издавање привремене мјере), прогласила пријаву прихватљивом, без обзира што
није покренула поступак ради накнаде штете. Осим тога, Комисија је након што је утврдила повреду права на имовину и повреду
права на недискриминацију у вези с правом на имовину апеланткињи и др. досудила извјестан износ за уништену имовину и
износ на име некоришћења имовине и нематеријалне штете.
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48. Уставни суд подсјећа да је у својој пракси већ констатовао
да на појединца не може да се стави претјерани терет у откривању
који је најефикаснији пут којим би дошао до остваривања својих
права (види Уставни суд Босне и Херцеговине, Одлука број У
18/00 од 10. маја 2002. године, тачка 40, “Службени гласник Босне
и Херцеговине”, број 30/02 и Одлука о допустивости и меритуму
број АП 953/05 од 8. јула 2006. године доступна на wеб страници
Уставног суда www.ustavnisud.ba). Основна људска права, која
штите Европска конвенција и Устав Босне и Херцеговине, морају
да буду стварна и дјелотворна како у закону тако и у пракси, а не
илузорна и теоретска. Осим тога, сходно пракси Европског суда
сама чињеница да је подносилац представке могао да покуша да
исправи наведену повреду другим средствима у току различитих
фаза поступка или да је чекао крај поступка да би уложио такав
правни лијек, што је омогућавало домаће право, не мијења закључак. Сходно судској пракси Суда, онда када се користи неки правни лијек, коришћење другог правног лијека чији је циљ практично исти, није потребан (види, inter alia, Kozacýoðlu, против Турске
[GC], бр. 2334/03, став 40, 19. фебруара 2009).
49. Дакле, рјешењем од 18. маја 1998. године одређено је да се
сруши стамбени објекат, апеланткиња је поднијела приједлог суду
да се одреди привремена мјера 10. јуна 1998. године, што значи да
се обратила суду ради заштите својих имовинских права. Након
усвајања њеног приједлога, односно након доношења рјешења о
одређивању привремене мјере у ванпарничном поступку (8. септембра 2000. године), апеланткиња је 23. октобра 2000. године
покренула поступак пред Домом. Из пресуде Врховног суда слиједи да то што је апеланткиња покренула поступак пред Домом није
од утицаја, односно да тиме није прекинула ток застаре, зато што
Дом не може да се сматра надлежним органом из члана 388. ЗОО.
Уставни суд налази да одредбе члана 388. ЗОО прописују да застаријевање се прекида подизањем тужбе и сваком другом повјеритељевом радњом предузетом против дужника пред судом или другим надлежним органом, у циљу утврђивања, осигурања или
остварења потраживања. Уставни суд налази да је ЗОО ступио на
снагу током 1978. године, а да из садржаја цитиране одредбе не
произилази да Дом не може да се сматра надлежним органом пред
којим се предузимају радње с циљем да се утврди, осигура или
оствари потраживање које прекидају ток застаре, што објективно
није нити могуће имајући у виду када је Дом основан. Наиме,
Уставни суд подсјећа да је Дом основан Анексом 6 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини као судско тијело
чија је функција била да расправља и одлучује о предметима који
се односе на наводна кршења људских права у свим дијеловима
Босне и Херцеговине. Дом је имао право да доноси коначне и обавезујуће одлуке о пријавама, а стране (држава и ентитети) су обавезне да се у потпуности повинују и спроводе одлуке које је донио
Дом. Дом, односно Комисија као судско тијело, разматрао је апеланткињину пријаву поднесену због рушења стамбеног објекта, те
мериторно утврђивао да ли је било законито рушење стамбеног
објекта у смислу релевантних одредаба Закона о грађевинском
земљишту, Закона о уређењу простора, Закона о управном поступку, на основу којих је закључио да је тужена незаконито срушила
апеланткињин стамбени објекат. Комисија је, због рушења стамбеног објекта, апеланткињи досудила извјестан износ и накнаду на
име нематеријалне штете због повреде људских права. Уставни
суд налази да је несумњиво да је апеланткиња након усвајања
приједлога за одређивање привремене мјере могла да се обрати
редовном суду због накнаде штете, међутим апеланткиња је поднијела пријаву Дому и након што је Комисија донијела одлуку
покренула је парнични поступак. По мишљењу Уставног суда,
управо супротно ставу Врховног суда, у конкретном случају Дом
може да се сматра надлежним органом у смислу одредби члана
388. ЗОО будући да је неспорно да је пред Домом, односно Комисијом, утврђивана одговорност тужене као основне претпоставке
за накнаду штете након чега је и досуђен извјестан износ апеланткињи и др. због рушења куће. Осим тога, Комисија је прогласила
пријаву прихватљивом, иако није покренут парнични поступак
ради накнаде штете. Ако се има у виду све наведено, Уставни суд
сматра да је потпуно произвољан став Врховног суда да, имајући
у виду надлежност, односно природу Дома, Дом не може да се
сматра надлежним органом из одредбе члана 388. ЗОО. Уставни
суд даље налази да одредбе члана 376. ст. 1. и 2. ЗОО прописују да
потраживање накнаде проузроковане штете застарјева за три године од када је оштећеник дознао за штету и за особу која је штету
учинила. У сваком случају ово потраживање застарјева за пет
година од кад је штета настала, да одредбе члана 392. став 1. ЗОО
прописују да послије прекида застаријевања почиње да тече изнова, а вријеме које је протекло прије прекида не рачуна се у законом одређени рок за застарјелост. Уставни суд понавља да је апеланткиња поднијела приједлог за одређивање привремене мјере
10. јуна 1998. године, пријаву Дому је поднијела 23. новембра
2000. године, Комисија је донијела одлуку 4. новембра 2004. године, а апеланткиња је тужбу Основном суду поднијела 3. новембра
2005. године. Произилази да је апеланткиња, подношењем прија-
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ве Дому у смислу члана 388. ЗОО, прекинула ток застаре који је
трајао све до 4. новембра 2004. године када је Комисија донијела
Одлуку, након чега је апеланткиња у законском року, у складу с
чланом 392. став 1. ЗОО, 3. новембра 2005. године поднијела
тужбу, тако да у конкретном случају није наступила застара. Имајући у виду наведено, Уставни суд налази да је пресуда Врховног
суда којом је одбијен апеланткињин тужбени захтјев, у дијелу
којим је тражила изградњу стамбеног објекта или накнаду штете,
због застаре, основана на произвољној примјени одредаба члана
388. ЗОО.
50. Надаље, апеланткиња истиче да је она понашањем тужене
лишена права власништва (које није нити имала, јер је на земљишту имала само право коришћења док постоји стамбени објекат),
а права посједа је лишена, јер је земљиште заузела тужена и регулационим планом га намијенила за изградњу пословно-стамбених
објеката и она никада више неће моћи да користи своје некретнине за грађење или било каво друго коришћење. Из пресуде Врховног суда слиједи да није основан дио тужбеног захтјева којим апеланткиња тражи утврђивање права сувласништва и супосједа на
некретнинама-земљишту и предају у посјед некретнина-земљишта зато што апеланткиња није доказала да тужена држи у посједу некретнине-земљиште, тако да није испуњен услов из члана 37.
став 2. Закона о основним власничко-правним односима. Уставни
суд оцјењује да је наведено образложење Врховног суда произвољно из сљедећих разлога.
51. Уставни суд налази да одредбе члана 37. став 2. Закона о
власничко-правним односима прописују да власник мора доказати
да на ствар чији поврат тражи има право власништва, као и да се
ствар налази у фактичкој власти туженог. Надаље, да је одредбама
члана 43. Закона о грађевинском земљишту, који је важио у вријеме рушења стамбеног објекта, прописано да трајно право кориштења земљишта траје док постоји зграда. Ако се зграда на основу рјешења надлежног општинског органа управе уклони због
дотрајалости или сруши усљед дејства више силе, њен власник
има право кориштења земљишта ради грађења под условом да је
на тој грађевинској парцели регулационим планом, односно урбанистичким планом предвиђена изградња зграде на којој може имати право власништва. Уставни суд налази да су цитиране одредбе
Закона о грађевинском земљишту прописивале могућност градње
уколико се објекат сруши због дотрајалости уз испуњење одређених услова. Уставни суд даље налази да је Закон о грађевинском
земљишту из 2003. године, за разлику од ранијег, прописао да
градско грађевинско земљиште може да буде и у приватном власништву. Прецизније, одредбе чл. 4. и 39. став 1. тог закона прописују да градско грађевинско земљиште може бити у државном и
приватном власништву. Градским грађевинским земљиштем у
приватном власништву сматра се: изграђено градско грађевинско
земљиште и то земљиште испод објекта и земљиште које служи за
редовну употребу објекта, односно земљиште на којем је до сада
постојало трајно право кориштења а према члану 39, те земљиште
из члана 96. овога закона. Власник зграде или посебног дијела
зграде ступањем на снагу овог закона стјече право власништва на
земљишту, под зградом и на оној површини земљишта које је регулационим планом или планом парцелације утврђено да служи за
редовну употребу зграде, изузев случајева који су предмет ревизије у складу са чл. 87. до 92. прелазних одредаба овог закона. Дакле,
цитиране одредбе су прописивале могућност да градско грађевинско земљиште може да буде и у приватном власништву на ком је
постојало трајно право коришћења и на ком је власник имао изграђену зграду. Апеланткиња је имала укњижено трајно право коришћења на некретнинама-земљишту на ком је имала стамбени објекат у сувласништву. Надаље, одредбе члана 42. став 1. важећег
Закона о грађевинском земљишту прописују да на изграђеном грађевинском земљишту за које је регулационим планом утврђена
површина земљишта за редовну употребу зграде а на којем је власник зграде стекао право власништва на основу члана 39. Закона о
грађевинском земљишту (“Службени гласник Републике Српске”,
број 86/03), на основу приједлога власника зграде уписаће се у
земљишним књигама право власништва у његову корист. Уставни
суд налази да је у поступку утврђено да је тужена стамбени објекат срушила у мају 1998. године. Дакле, стамбеног објекта који је
био изграђен на земљишту у, тада друштвеном власништву, нема,
а апеланткиња тражи предају у посјед земљишта које је у друштвеном власништву. Уставни суд понавља да из образложења
пресуде Врховног суда слиједи да апеланткиња није доказала да
тужена држи у посједу некретнине-земљиште тако да није испуњен услов из члана 37. став 2. Закона о основним власничко-правним односима, тим прије што постоји рјешење о привременој мјери. Из садржаја рјешења о привременој мјери слиједи да привремена мјера остаје на снази док апеланткиња и остали предлагачи
не остваре права која им по закону припадају у односу на некретнине уз услов да апеланткиња и остали предлагачи у року од 60
дана суду доставе доказ да су покренули поступак да остваре своја права код надлежног органа ради оправдања привремене мјере
или до другачије одлуке суда уколико се околности због којих је
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мјера одређена касније промијене тако да мјера више не буде
потребна. Код свега наведеног, образложење Врховног суда да
апеланткиња није доказала да је тужена у посједу некретниназемљишта, које је у државном власништву и на ком се налазио
апеланткињин стамбени објекат, без било каквог образложења у
погледу статуса земљишта, те довођења у везу с чињеницом да је
стамбени објекат који је био у сувласништву апеланткиње срушен,
односно која права произилазе или која не произилазе из Закона о
грађевинском земљишту, у конкретној ситуацији потпуно је произвољно, односно такво образложење не задовољава стандарде из
члана 6. став 1. Европске конвенције.
52. Уставни суд закључује да је оспораваном пресудом Врховног суда повријеђено апеланткињино право на правично суђење
из члана 6. став 1. Европске конвенције.
Право на имовину
53. Апеланткиња се, такође, жали да јој је оспораваном одлуком повријеђено и право на имовину из члана II/3.к) Устава Босне
и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију. С обзиром на утврђену повреду права из члана II/3.е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције,
Уставни суд сматра да није потребно да разматра апеланткињине
наводе који се односе на повреду права на имовину из члана II/3.к)
Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
VIII - Закључак
54. Уставни суд закључује да постоји кршење права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана
6. став 1. Европске конвенције када је Врховни суд при доношењу
своје одлуке произвољно примијенио релевантне одредбе ЗОО
које се односе на дио тужбеног захтјева којим је апеланткиња тражила изградњу стамбеног објекта или накнаду штете, и када је дао
произвољно образложење у дијелу апеланткињиног тужбеног
захтјева којим је апеланткиња тражила утврђивање сувласништва
и предају у посјед некретнине-земљишта.
55. 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.
56. 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 пленарном сазиву у предмету број АП 1346/09, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 59. став 3. и члана 74. став 6. 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,
- Мирсад Ћеман, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 16. јануара 2013. године, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Влада Зеничко-добојског кантона није извршила Одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине број АП 1346/09 од
18. априла 2012. године.
У складу с чланом 74. став 6. Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине, ово pјешење доставља се Тужилаштву Босне и Херцеговине.
Рјешење 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
1. Уставни суд Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд) је Одлуком број АП 1346/09 од 18. априла 2012. године дјелимично усвојио апелацију А.К. (у даљем тексту: апеланткиња) и
утврдио повреду члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода у односу на право на доношење одлуке у разумном року у поступку који је вођен пред Општинским судом у
Зеници, а окончан Пресудом Врховног суд Федерације Босне и
Херцеговине број 070-0-Рев-07-001447 од 5. фебруара 2009. године. Предметном Одлуком, Уставни суд је наложио Влади Зеничко-
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добојског кантона да, у складу с чланом 76. став 2. Правила Уставног суда, у року од 90 дана од дана достављања ове одлуке, исплати апеланткињи износ од 900,00 КМ на име накнаде нематеријалне штете због недоношења одлуке у разумном року. Такође, предметном Одлуком је наложено Влади Зеничко-добојског кантона
да, у складу с чланом 74. став 5. Правила Уставног суда, у року од
90 дана од дана достављања ове одлуке, обавијести Уставни суд о
мјерама које су предузете с циљем да се изврши ова одлука.
2. Влада Зеничко-добојског кантона је 31. маја 2012. године
примила Одлуку Уставног суда број АП 1346/09 од 18. априла
2012. године, што значи да је рок за извршење предметне одлуке
истекао 29. августа 2012. године.
3. Влада Зеничко-добојског кантона није у остављеном року
доставила обавијест о извршењу предметне одлуке.
4. С обзиром на то, Уставни суд је дописом од 16. новембра
2012. године затражио од Владе Зеничко-добојског кантона да
достави обавјештење о извршењу Одлуке број АП 1346/09 од 18.
априла 2012. године, те да уз обавјештење достави одговарајуће
доказе који потврђују провођење предметне одлуке Уставног суда.
5. Влада Зеничко-добојског кантона у остављеном року није
доставила Уставном суду тражено обавјештење.
6. Уставни суд је у својој Одлуци број АП 1346/09 од 18. априла 2012. године одредио начин и рок за извршење одлуке. Сходно
члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке Уставног суда су
коначне и обавезујуће. Такође, сходно члану 74. став 1. Правила
Уставног суда, коначне и обавезујуће одлуке Уставног суда дужно
је да поштује свако физичко и правно лице, а сходно ставу 2. истог
члана сви органи власти дужни су да у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом проводе одлуке Уставног суда.
7. Имајући у виду наведено, Уставни суд утврђује да Влада
Зеничко-добојског кантона није извршила његову Одлуку број АП
1346/09 од 18. априла 2012. године.
8. Сходно члану 74. став 6. Правила Уставног суда, у случају
непоступања, односно кашњења у извршавању или обавјештавању Уставног суда о мјерама које су предузете, Уставни суд доноси
рјешење којим се утврђује да одлука Уставног суда није извршена.
9. У складу с чланом 74. став 6. Правила Уставног суда, ово
рјешење се доставља надлежном Тужилаштву Босне и Херцеговине.
10. На основу члана 74. став 6. Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву овог рјешења.
11. 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 Боснe и Херцеговине у пленарном сазиву у предметима бр. АП 2110/08, АП 584/09, АП 545/09, АП 1316/09, АП
2972/09, АП 2535/09, АП 801/09, АП 633/09 и АП 1209/09, на
основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59. став
3. и члана 74. став 6. 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,
- Мирсад Ћеман, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 16. јануара 2013. године, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Влада Зеничко-добојског кантона није извршила одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине бр. АП 2110/08 од
12. октобра 2011. године, АП 584/09 од 9. новембра 2011. године,
АП 545/09 од 23. фебруара 2012. године, АП 1316/09 од 14. марта
2012. године, АП 2972/09 од 13. јуна 2012. године, АП 2535/09 од
13. јуна 2012. године, АП 801/09 од 18. априла 2012. године, АП
633/09 од 18. априла 2012. године и АП 1209/09 од 18. априла
2012. године.
У складу с чланом 74. став 6. Правила Уставног суда Босне и
Херцеговине, ово рјешење доставља се Тужилаштву Босне и Херцеговине.
Рјешење 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”.

12.03.2013.
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Образложење
1. Уставни суд Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд) је одлукама наведеним у диспозитиву рјешења усвојио предметне апелације и утврдио повреду 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 (у
даљем тексту: Европска конвенција), као и права на имовину из
члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола
број 1 уз Европску конвенцију због неизвршења правоснажних
судских одлука Кантоналног суда у Зеници поближе наведених у
диспозитиву наведених одлука. Предметне одлуке Уставни суд је
доставио Влади Зеничко-добојског кантона да изврши своје уставне обавезе и обезбиједи да се поштују људских права тако што ће
предузети мјере с циљем да повјериоци који посједују извршне
судске одлуке на терет буџетских средстава Зеничко-добојског
кантона наплате своја потраживања у разумном року.
2. Уставни суд превасхоно указује да је у Одлуци број АП
2110/08 од 12. октобра 2011. године заузео став у вези са предметима који се тичу неизвршења рјешења о извршењу на терет
буџетских средстава Зеничко-добојског кантона. Дакле, у свим
одлукама које су усвојене након Одлуке број АП 2110/08 од 12.
октобра 2011. године, а односе се на идентична правна питања као
у цитираној одлуци, Уставни суд се у погледу допустивости, меритума и закључка одлука (АП 584/09 од 9. новембра 2011. године,
АП 545/09 од 23. фебруара 2012. године, АП 1316/09 од 14. марта
2012. године, АП 2972/09 од 13. јуна 2012. године, АП 2535/09 од
13. јуна 2012. године, АП 801/09 од 18. априла 2012. године, АП
633/09 од 18. априла 2012. године и АП 1209/09 од 18. априла
2012. године) позивао на Одлуку број АП 2110/08 од 12. октобра
2011. године (тач. 32, 34, 45, 47, 48 и 54).
3. У тачки 32 Одлуке Уставног суда у предмету АП 2110/08 је
наведено: Уставни суд сматра да у Босни и Херцеговини, у конкретном случају у Федерацији БиХ, не постоји ефективно правно
средство које би омогућило апелантима да се жале због неизвршења правоснажне пресуде, односно стварног неизвршавања рјешења о извршењу донесеног у извршном поступку. Уставни суд сматра да недостаци у организацији правосудног система ентитета,
односно државе, не смију да утичу на поштовање индивидуалних
права и слобода утврђених Уставом Босне и Херцеговине, као и
захтјева и гаранција из члана 6. Европске конвенције. Даље, у тачки 34. се наводи: У конкретном случају, Уставни суд сматра да се
ради о ефективном непровођењу рјешења о извршењу које је
донесено у извршном поступку, а на основу правоснажне пресуде,
те да апеланти немају на располагању ефективан правни лијек
којим би исходили тражено извршење.
4. У вези с меритумом предмета у односу на наводе о повреди
права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције, Уставни суд је у
тачки 45. наведене Одлуке истакао: Уставни суд напомиње да су,
према члану I/2. Устава Босне и Херцеговине, те према члану 1
Европске конвенције, сви нивои власти у Босни и Херцеговини
дужни да обезбиједе поштовање индивидуалних људских права у
која се убраја и право на извршење правоснажне судске одлуке
према члану 6. став 1. Европске конвенције, укључујући и право
на имовину из члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију,
с обзиром на то да су правоснажном судском одлуком досуђена
новчана потраживања. Таква обавеза не може да се умањи чињеницом да у конкретном случају извршење иде на терет буџетских
средстава једног кантона, те да, услијед великог броја повјерилаца, нема расположивих средстава над којима би извршење могло
да се проведе […]. Сходно наведеном, у тачки 47 указано је и на
то да је Зеничко-добојски кантон као федерална јединица Федерације Босне и Херцеговине надлежан, у смислу члана 19. Устава
Зеничко-добојског кантона, за “јамчење и остваривање људских
права”. Дакле, сходно мишљењу Уставног суда, Зеничко-добојски
кантон је, у конкретном случају, обавезан да обезбиједи “извршење судске одлуке” сходно (i) члану 50. Устава Зеничко-добојског
кантона. У тачки 48 Уставни суд је навео: У конкретном случају,
суштина проблема је, сходно схватању Уставног суда, у томе што
Зеничко-добојски кантон није направио укупан збир и листу свих
потраживања (главница и камате) која мора да исплати из својих
буџетских средстава на основу извршних судских одлука. Тако је
немогуће процијенити, узимајући у обзир просјечна издвајања
буџетских средстава намијењена за исплату извршних судских
одлука, када ће повјериоци бити исплаћени. Осим тога, проблем је
и што не постоји централна евиденција потраживања свих повјерилаца сачињена према датуму њиховог извршног наслова са евидентираним исплатама (уколико их је било), те са редослиједом
даље исплате, која би била транспарентна у односу на повјериоце,
како би се избјегле све сумње да некоме може да буде извршена
исплата прије него што је његов извршни наслов дошао на ред да
буде исплаћен. Испуњавањем наведеног и планирањем адекватних новчаних износа у буџету сваке године, из којих би могла да
се изврши исплата свим повјериоцима у разумном року, Зеничко-
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добојски кантон би испунио своју позитивну обавезу осигурања
поштивања људских права (конкретно права на извршење правоснажне судске одлуке из члана 6. став 1. Европске конвенције,
укључујући и право на имовину из члана 1. Протокола број 1 уз
Европску конвенцију).
5. Најзад, Уставни суд је у тачки 54. навео: Имајући у виду
наведено, тј. чињеницу да Влада Зеничко-добојског кантона није
израчунала укупан збир дуговања по основу извршних судских
одлука, који би ажурирала све док за то постоји потреба, као и
чињеницу да не постоји централна и транспарентна евиденција
потраживања о којој је било ријечи у претходном дијелу образложења ове одлуке, произилази да апеланти као имаоци извршног
судског наслова немају гаранције да ће у разумном року моћи да
наплате своја потраживања од Зеничко-добојског кантона. Због
тога, Уставни суд закључује да су у конкретном случају повријеђени право на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције у односу на право на извршење правоснажне судске одлуке у разумном року, те
право на имовину из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и
члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
6. Влада Зеничко-добојског кантона је 26. априла 2012. године обавијестила Уставни суд о мјерама које су предузете с циљем
да се изврше предметне одлуке. У допису је наведено да је Влада
Зеничко-добојског кантона Закључком број 02-14-9599/12 од 18.
априла 2012. године исказала спремност да се планирањем сваке
године адекватних износа у Буџету кантона обезбиједи постепена
исплата дуговања свим повјериоцима у разумном року. Такође, у
складу с наведеним закључком Влада Зеничко-добојског кантона
је рјешењем од 18. априла 2012. године именовала интерресорну
радну групу са задатком да направи укупан збир и листу новчаних
потраживања које Зеничко-добојски кантон мора да исплати по
правоснажним судским одлукама, да изради централну евиденцију потраживања свих повјерилаца с потребним подацима, те да
достави Влади Зеничко-добојског кантона информацију о реализацији задатка до 30. јуна 2012. године. Уз наведени допис Влада
Зеничко-добојског кантона је доставила и наведени закључак као
и рјешење од 18. априла 2012. године.
7. С обзиром да из достављене обавијести Владе Зеничкодобојског кантона о радњама које је предузела с циљем да изврши
предметне одлуке Уставни суд није могао да закључи да су наведене одлуке извршене, Уставни суд је дописом од 22. октобра
2012. године затражио од Владе Зеничко-добојског кантона да
достави обавјештење о извршењу наведених одлука, те да уз обавјештење достави одговарајуће доказе који потврђују провођење
предметних одлука Уставног суда.
8. Влада Зеничко-добојског кантона је дописом од 30. октобра
2012. године затражила од Уставног суда продужење рока за 15
дана, како би сачинила потпуну информацију о радњама које су
предузетим с циљем да се изврше предметне одлуке Уставног
суда.
9. Међутим, Влада Зеничко-добојског кантона није у продуженом року доставила Уставном суду тражену информацију већ је то
урадила након истека рока. Из достављене информације је видљиво да је интерресорна радна група Владе Зеничко-добојског кантона израдила укупан збир и листу потраживања, централну евиденцију свих повјерилаца, те обрачунала вриједност законских затезних камата на потраживања повјерилаца. Такође, Влада Зеничкодобојског кантона је у извјештају доставила и закључке са заједничког састанака који је организовала за премијере свих кантона
Федерације Босне и Херцеговине, министре правосуђа и финансија, секретаре за законодавство и кантоналне правобраниоце на
тему “Изналажење модуса извршења правоснажних судских одлука и покретање иницијативе за измјене колективних уговора”.
Уставни суд из достављене информације запажа да укупан збир
потраживања која Зеничко-добојски кантон за 6.536 повјерилаца
мора да исплати из својих буџетских средстава на основу извршних судских одлука износи 64.631.526,53 КМ. Надаље, висина
вриједности законске затезне камате свих потраживања са 31.
децембром 2012. године износе 46.412.326,97 КМ, док је у Буџету
Зеничко-добојског кантона за 2013. годину за извршење судских
пресуда планирано 300.000,00 КМ.
10. Сходно члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће. Такође, сходно члану 74.
став 1. Правила Уставног суда, коначне и обавезујуће одлуке
Уставног суда дужно је да поштује свако физичко и правно лице, а
према ставу 2. истог члана сви органи власти су дужни да у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом проводе
одлуке Уставног суда.
11. Доводећи у везу диспозитив предметних одлука Уставног
суда са достављеним информацијама Владе Зеничко-добојског
кантона, Уставни суд констатује да Влада Зеничко-добојског кантона није поступила у складу с одлукама Уставног суда бр. АП
2110/08 од 12. октобра 2011. године, АП 584/09 од 9. новембра
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2011. године, АП 545/09 од 23. фебруара 2012. године, АП 1316/09
од 14. марта 2012. године, АП 2972/09 од 13. јуна 2012. године, АП
2535/09 од 13. јуна 2012. године, АП 801/09 од 18. априла 2012.
године, АП 633/09 од 18. априла 2012. године и АП 1209/09 од 18.
априла 2012. године. Наиме, иако је Влада Зеничко-добојског кантона предузела низ активности у складу с предметним одлукама
(закључак и рјешење Владе Зеничко-добојског кантона, достављен укупан збир и листа потраживања, централна евиденција
свих повјерилаца, те обрачуната вриједност законских затезних
камата на потраживања повјерилаца), Уставни суд сматра да из
достављених информација, посебно када се има у виду укупан
ниво обавеза у односу на предузете кораке, не може са сигурношћу да закључи да ће повјериоци (апеланти) у разумном року
моћи да наплате своја потраживања од Зеничко-добојског кантона,
односно да је јавна власт обезбиједила поштовање стандарда права на правично суђење у овом сегменту
12. Из наведеног произилази да Влада Зеничко-добојског кантона није извршила одлуке Уставног суда бр. АП 2110/08 од 12.
октобра 2011. године, АП 584/09 од 9. новембра 2011. године, АП
545/09 од 23. фебруара 2012. године, АП 1316/09 од 14. марта
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2012. године, АП 2972/09 од 13. јуна 2012. године, АП 2535/09 од
13. јуна 2012. године, АП 801/09 од 18. априла 2012. године, АП
633/09 од 18. априла 2012. године и АП 1209/09 од 18. априла
2012. године.
13. Сходно члану 74. став 6. Правила Уставног суда, у случају
непоступања, односно кашњења у извршавању или обавјештавању Уставног суда о мјерама које су предузете, Уставни суд доноси
рјешење којим се утврђује да одлука Уставног суда није извршена.
14. У складу с чланом 74. став 6. Правила Уставног суда, ово
рјешење се доставља надлежном Тужилаштву Босне и Херцеговине.
15. На основу члана 74. став 6. Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву овог рјешења.
16. Сходно члану VI/5. Устава Босне и Херцеговине, одлуке
Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједница
Уставног суда БиХ,
Валерија Галић, с.р.

СА Д Р Ж А Ј
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
361

362

363

Одлука о прихватању задужења Републике
Српске према Свјетској банци - Међународној
асоцијацији за развој по Пројекту регистрације
непокретности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Одлука о прихватању задужења Републике
Српске према Kreditanstalt für Wiederaufbau,
Frankfurt am Main (KfW), по Пројекту
рехабилитације Хидроелектране на
Требишњици, фаза III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Одлука о прихватању задужења Републике
Српске према Међународном фонду за развој
пољопривреде (IFAD) по Пројекту развоја
руралног пословања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

364

Одлука број: 01-324/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

365

Одлука број: 01-325/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
366

Одлука о давању сагласности за реализацију
пројекта “Пројекат снабдијевања водом и
канализације у општини Соколац” . . . . . . . . . . . . .4

375

Одлука о преносу власништва,
број: 04/1-012-2-370/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

376

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању
општег интереса, број: 04/1-012-2-376/13 . . . . . .16

377

Одлука о измјени Одлуке о преносу права
власништва, број: 04/1-012-2-367/13 . . . . . . . . . . .16

378

План одбране од поплава у Републици
Српској у 2013. години . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

379

План активности у припреми и спровођењу
мјера заштите и спасавања од шумских и
других пожара на отвореном простору у
Републици Српској у 2013. години . . . . . . . . . . . .20

380

План деминирања за 2013. годину - фаза XV . . .25

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
381

Рјешење број: 15.03-361-108/13 . . . . . . . . . . . . . . .34

382

Рјешење број: 15.03-361-868/12 . . . . . . . . . . . . . . .34

383

Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 5129/2012 . . . . . . .34

384

Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 5134/13 . . . . . . . . .34

385

Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 5137/2013 . . . . . . .34

367

Одлука о давању сагласности на Статут
Јавне установе Дјечије позориште
Републике Српске . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

368

Одлука број: 04/1-012-2-369/13 . . . . . . . . . . . . . . . .4

369

Одлука број: 04/1-012-2-368/13 . . . . . . . . . . . . . . . .5

386

370

Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-374/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 5138/2013 . . . . . . .34

387

Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-375/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 5139/2013 . . . . . . .35

388

Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-382/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Рјешење о испуњености услова за израду
техничке документације, број: 5142/2013 . . . . . . .35

389

Одлука о утврђивању општег интереса,
број: 04/1-012-2-383/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 5133/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

390

Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 5135/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

391

Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 5136/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

371
372
373
374

Одлука о усклађивању акта о оснивању
Јавне установе Oсновна школа “Бранко
Радичевић” Бања Лука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

12.03.2013.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

392

Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 5140/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

393

Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 5141/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

394

Рјешење о испуњености услова за грађење
објеката, број: 5144/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

20

47

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Рјешење о именовању Другостепене комисије
за оцјену привремене неспособности за рад
преко 30 дана, број: 01/004-2099/13 . . . . . . . . . . .37
УСТАВНИ СУД БиХ

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Одлука о допустивости и меритуму,
број: АП 2862/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Рјешење о оснивању катастра непокретности
за дио катастарске општине Марковац,
општина Челинац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Рјешење број: АП 1346/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Рјешење бр. АП 2110/08, АП 584/09,
АП 545/09, АП 1316/09, АП 2972/09,
АП 2535/09, АП 801/09, АП 633/09 и
АП 1209/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ
ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Рјешење број: 07.023/602-39-59-01/09 . . . . . . . . .37

"*K?:
 /L6
/ 
6  / /
GK "= **, 6& 
&    1854798
ED" 440092970005
D" (+D%) 400929270005
- :
555-007-00001332-44
562-099-00004292-34
567-162-10000010-81
551-001-00029639-61
571-010-00001043-39
552-030-00026976-18

!?#:
(%, !, $E")
_________________________________
_________________________________
_________________________________
&   ______________________
9? 

?
D" (+D%)______________________________
M- ____________________________
9     _____________________

 J6 '  _________
%     :
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      
CD “      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”  1992-2000. 
”  2001. 
”  2002. 
”  2003. 
”  2004. 
”  2005. 
”  2006. 
”  2007. 
”  2008. 
”  2009. 
”  2010. 
”  2011. 
”  2012. 

    58,50 
    29,25 
    21,06 
    21,06 
    21,06 
    18 
    18 
    18 
    18 
    18 
    18 
    18 
    18 

+     9?.
+         .
S      6 .
+   S     D" (+D%)         D" (+D%),     
 9?    – 9?  –     >.
+ ______________ 20___ 
9 
..

_________________________

48

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

20

12.03.2013.

П ОД С Ј Е Ћ А М О
На основу Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 41/03) у члановима 1. и 2. наведеног закона регулисано је сљедеће:
“Члан 1.
Предмет закона
1. Овим законом регулише се отворени поступак избора којим се врши коначно именовање и поновно именовање на
позиције у регулисаним органима дефинисаним у даљем тексту.
2. Овај закон се примјењује на свим нивоима власти у Републици Српској, укључујући општине и градове.”
“Члан 2.
Појмови
1. У смислу овог закона, појмови у овом члану имају сљедеће значење:
1.1. “Критеријуми за именовање” су степен образовања, стручно знање/искуство и други утврђени услови за
попуњавање позиције у регулисаном органу.
1.2. “Сукоб интереса” представља ситуацију у којој лице предложено за именовање у складу са одредбама овог закона
има приватни интерес у регулисаном органу у које се предлаже да буде именовано, а што може имати утицаја на
законитост, јавност, објективност и непристрасност у вршењу његове функције у регулисаном органу.
1.3. “Коначно именовање” је коначни чин потврђивања именовања које врши лице или орган (укључујући министра
у Влади, Владу, Народну скупштину Републике Српске) у регулисани орган након што је испоштован поступак избора
утврђен овим законом.
1.4. “Отворена конкуренција” је конкуренција за позицију у регулисаном органу која је отворена за све који су
квалификовани и која се спроводи у складу са принципима из члана 3. овог закона и поступцима утврђеним овим законом.
1.5. “Регулисани орган или органи” (зависно од контекста) је:
(и) орган у којем Влада има правни интерес (укључујући владине агенције и предузећа без обзира да ли су у цјелини
или дјелимично у власништву Владе, пензијски фондови и слично);
(ии) није обухваћен Законом о државној служби у управи Републике Српске нити је изричито изузет наведеним
законима;
(иии) у којем Влада или владини органи или Народна скупштина Републике Српске, према важећим законима,
правилима и прописима имају законито право да врше номинацију, односно именовање у тај орган.
1.6. “Одговорни јавни службеник” је министар или друго лице или орган у чијој је надлежности регулисани орган и
који према одредбама овог закона има крајњу одговорност да обезбиједи да поступак избора на који се примјењује овај
закон буде спроведен у складу са принципима из члана 3. овог закона и поступцима утврђеним овим законом“.
И у ставу 1. члана 8. регулисано је обавезно објављивање у „Службеном гласнику Републике Српске“.
“Члан 8.
Оглашавање упражњене позиције
1. Након што су одобрени критеријуми за именовање, оглас за упражњену позицију се обавезно мора објавити на
најефикаснији могући начин. Оглас се мора објавити најмање у “Службеном гласнику Републике Српске” и барем у
једном дневном листу великог тиража, с циљем да буде доступан најширој јавности. Одговорни јавни службеник је дужан
чувати сву евиденцију везану за оглашавање упражњеног мјеста.”
***
Уколико не спроведете поступак избора кандидата у складу са наведеним законом, ризикујете да Вам се поништи
поступак избора, ако сте га евентуално извршили, јер нисте у потпуности примијенили процедуру за избор на упражњене
позиције у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 41/03).
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