
1308
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, чл. 204, 205. и 206. Пословника Народне скупшти-
не Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, 
на Петој сједници, одржаној 10. септембра 2015. године, 
донијела је  с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК 
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ 

ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да 

се Нацрт закона о превозу опасних материја упути на јавну 
расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања 
која су од посебног значаја за грађане и о којима је неоп-
ходно да се најшире консултују заинтересовани органи и 
организације, научне и стручне институције;

2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народ-
не скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net;

3. Јавна расправа ће се спровести у року од 60 дана; 
4. За организовање и спровођење јавне расправе заду-

жује се Министарство унутрашњих послова, које се исто-
времено обавезује да достави Народној скупштини, уз 
приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе 
са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
у једним дневним новинама и на веб-страници Народне 
скупштине Републике Српске. 
Број: 02/1-021-1029/15 Предсједник
10. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, чл. 204, 205. и 206. Пословника Народне скупшти-
не Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, 
на Петој сједници, одржаној 10. септембра 2015. године, 
донијела је  с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗВАЊИМА КОЈА СЕ СТИЧУ 
ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да 
се Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о звањи-

ма која се стичу завршетком високог образовања упути на 
јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују 
питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је 
неопходно да се најшире консултују заинтересовани орга-
ни и организације, научне и стручне институције;

2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народ-
не скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.
net;

3. Јавна расправа ће се спровести у року од 60 дана; 
4. За организовање и спровођење јавне расправе заду-

жује се Министарство просвјете и културе, које се исто-
времено обавезује да достави Народној скупштини, уз 
приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе 
са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
у једним дневним новинама и на веб-страници Народне 
скупштине Републике Српске. 

Број: 02/1-021-1031/15 Предсједник
10. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1310
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, чл. 204, 205. и 206. Пословника Народне скупшти-
не Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, 
на Петој сједници, одржаној 10. септембра 2015. године, 
донијела је  с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ 

УПРАВЉАЊА ВОДАМА  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
2015 - 2024. ГОДИНА

1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да 
се Нацрт стратегије интегралног управљања водама Репу-
блике Српске 2015 - 2024. година упути на јавну расправу, 
јер се наведеним нацртом стратегије уређују питања која су 
од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се 
најшире консултују заинтересовани органи и организације, 
научне и стручне институције;

2. Нацрт стратегије објављен је на интернет стра-
ници Народне скупштине Републике Српске www.
narodnaskupstinars.net;

3. Јавна расправа ће се спровести у року од 60 дана; 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

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

www.slglasnik.org

Четвртак, 17. септембар 2015. године
БАЊА ЛУКА

Број 76 Год. XXIV

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
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4. За организовање и спровођење јавне расправе за-
дужује се Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, које се истовремено обавезује да достави 
Народној скупштини, уз приједлог стратегије, извјештај о 
резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима 
изнесеним у истој;

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
у једним дневним новинама и на веб-страници Народне 
скупштине Републике Српске. 

Број: 02/1-021-1032/15 Предсједник
10. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 20. став 2. Закона о Фонду и финанси-

рању заштите животне средине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 117/11 и 63/14) и 
члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и 11.9.2015. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ДОПУНАМА УРЕДБЕ О НАКНАДАМА ЗА 
ОПТЕРЕЋИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ

Члан 1.
У Уредби о накнадама за оптерећивање животне сре-

дине амбалажним отпадом (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 101/12, 38/13 и 36/15) у члану 4. у ставу 2. 
у тачки г) послије ријечи: “амбалажног отпада” додају се 
ријечи: “у зависности од године извјештавања”.

Члан 2.
У члану 18. у ставу 1. послије ријечи: “амбалажног от-

пада” додају се ријечи: “дефинисаних за годину извјешта-
вања, односно за годину у којој је настала обавеза за коју се 
подноси годишњи извјештај”.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1948/15 Предсједница
11. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1312
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), тачке I Одлуке Владе Републике Српске (број: 
04/1-012-2-1871/15, oд 27.8.2015. године) и члана 3. став 
(3) Правила пласмана средстава по кредитним линијама 
и зајмовима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
48/15), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 
10. и 11.9.2015. године,  д o н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (број: 02-10814.2/15, 
од 31.8.2015. године)

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈЗУ Уни-

верзитетски клинички центар Републике Српске (број: 02-
10814.2/15, од 31.8.2015. године), којом се ЈЗУ Универзи-
тетски клинички центар Републике Српске одобрава право 
на задужење по основу кредитне линије: зајмови за прав-
на лица која одреди Влада Републике Српске из средста-

ва Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. 
Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске а.д. Бања Лука, у складу са Правилима 
пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима, у 
износу задужења од 5.000.000,00 КМ, за измирење дијела 
обавеза према добављачима.

II
Даје се сагласност ЈЗУ Универзитетски клинички цен-

тар Републике Српске да као инструмент обезбјеђења за 
поврат зајма наведеног у тачки I ове одлуке обезбиједи мје-
нице.

III
За реализацију ове одлуке задужују се органи ЈЗУ Уни-

верзитетски клинички центар Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1945/15 Предсједница
11. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), тачке I Одлуке Владе Републике Српске (број: 
04/1-012-2-1869/15, oд 27.8.2015. године) и члана 3. став 
(3) Правила пласмана средстава по кредитним линијама 
и зајмовима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
48/15), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 
10. и 11.9.2015. године,  д o н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈЗУ БОЛНИЦА ПРИЈЕДОР (број: 2629/15, 

од 2.9.2015. године)

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈЗУ Бол-

ница Приједор (број: 2629/15, од 2.9.2015. године), којом 
се ЈЗУ Болница Приједор одобрава право на задужење по 
основу кредитне линије: зајмови за правна лица која одре-
ди Влада Републике Српске из средстава Фонда за развој 
и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука, којим 
управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске 
а.д. Бања Лука, у складу са Правилима пласмана средстава 
по кредитним линијама и зајмовима, у износу задужења од 
1.000.000,00 КМ, за измирења дијела обавеза према доба-
вљачима.

II
Даје се сагласност ЈЗУ Болница Приједор да као ин-

струмент обезбјеђења за поврат зајма наведеног у тачки I 
ове одлуке обезбиједи мјенице.

III
За реализацију ове одлуке задужују се органи ЈЗУ Бол-

ница Приједор.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1944/15 Предсједница
11. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), тачке I Одлуке Владе Републике Српске (број: 
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04/1-012-2-1870/15, oд 27.8.2015. године) и члана 3. став 
(3) Правила пласмана средстава по кредитним линијама 
и зајмовима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
48/15), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 
10. и 11.9.2015. године,  д o н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈЗУ БОЛНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО 
(број: 2302/15, од 28.8.2015. године)

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈЗУ Бол-

ница Источно Сарајево (број: 2302/15, од 28.8.2015. годи-
не), којом се ЈЗУ Болница Источно Сарајево одобрава право 
на задужење по основу кредитне линије: зајмови за прав-
на лица која одреди Влада Републике Српске из средста-
ва Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. 
Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске а.д. Бања Лука, у складу са Правилима 
пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима, 
у износу задужења од 1.000.000,00 КМ, за плаћање дијела 
пореских обавеза и обавеза према добављачима.

II
Даје се сагласност ЈЗУ Болница Источно Сарајево да 

као инструмент обезбјеђења за поврат зајма наведеног у 
тачки I ове одлуке обезбиједи мјенице.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Управа ЈЗУ Бол-

ница Источно Сарајево.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1946/15 Предсједница
11. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), чл. 3. и 12. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) и 
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и 11.9.2015. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ ЗАВОД ЗА ФОРЕНЗИЧКУ ПСИХИЈАТРИЈУ 
СОКОЛАЦ

I
Овом одлуком врши се усклађивање акта о оснивању 

Јавне установе Завод за форензичку психијатрију Соколац са 
Законом о здравственој заштити, Законом о систему јавних 
служби, Законом о класификацији дјелатности Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/13).

II
Назив здравствене установе из тачке I ове одлуке је: Јав-

на здравствена установа Завод за форензичку психијатрију 
Соколац (у даљем тексту: Завод).

Скраћени назив здравствене установе гласи: ЈЗУ Завод 
за форензичку психијатрију Соколац.

Сједиште Завода је у Сокоцу, Улица Подроманија б. б.

III
Оснивач Завода у име Републике Српске је Влада Репу-

блике Српске (у даљем тексту: Оснивач).

IV
Завод је јавна установа која обавља дјелатност у обла-

сти форензичке психијатрије и има својство правног лица, 
које стиче уписом у судски регистар код надлежног суда.

V
У правном промету са трећим лицима Завод иступа у 

своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара без ограни-
чења, свим својим средствима.

Оснивач за обавезе Завода одговара у правном промету 
до висине оснивачког улога.

VI
Дјелатности Завода су:
- 86.10 - дјелатност болнице, која обухвата:
дијагностику, лијечење, анализе, хитне интервенције, 

услуге болничке апотеке и друго, а
поред наведених дјелатности у Заводу ће се обављати 

и дјелатности: форензичко-психијатријске експертизе и 
извршења обавезне мјере психијатријског лијечења и чу-
вања у установи затвореног типа,

- 69.10 - правне дјелатности, вјештачења,
- 86.90 - остале дјелатности здравствене заштите, пре-

воз пацијената амбулантним колима,
- 49.39 - остали превоз путника у копненом саобраћају 

за властите потребе,
- 49.41 - превоз робе у друмском саобраћају за властите 

потребе.

VII
Средства потребна за финансирање рада Завода могу се 

остварити од:
- буџета Републике Српске,
- Фонда здравственог осигурања Републике Српске,
- осигуравајућих организација,
- корисника здравствене заштите,
- обављања наставне и научноистраживачке дјелатности,
- других извора.

VIII
Органи руковођења и управљања Заводом су директор 

и управни одбор.

IX
Директор руководи Заводом, представља и заступа За-

вод и одговоран је за законитост рада Завода.
Директора Завода именује и разрјешава Оснивач, на 

приједлог Министарства здравља и социјалне заштите (у 
даљем тексту: Министарство), након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, на период од четири године.

X
Управни одбор именује и разрјешава Оснивач, на прије-

длог Министарства, након спроведеног поступка јавне кон-
куренције, на период од четири године.

Управни одбор има три члана.
Члан Управног одбора не може бити лице запослено у 

Заводу.

XI
Услови за избор и именовање директора Завода и чла-

нова Управног одбора Завода и њихова права и обавезе 
утврђују се Статутом Завода, у складу са законом.

Оснивач даје сагласност на годишњи програм рада, фи-
нансијски план и Статут Завода.

XII
Завод је дужан да усклади своју организацију, рад, Ста-

тут и опште акте са овом одлуком у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.
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XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1947/15 Предсједница
11. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1316
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 38. сједници, одржа-
ној 3.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПРИЈЕДЛОГА СТАТУСА ВИСОКЕ ШКОЛЕ 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У СИСТЕМУ 

ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

1. Именује се радна група за утврђивање приједлога 
статуса Високе школе унутрашњих послова у систему ви-
соког образовања у Републици Српској, у саставу:

1) Радмила Пејић, помоћник министра просвјете и кул-
туре за високо образовање, предсједник,

2) др Миле Шикман, начелник Управе за полицијско 
образовање, члан, и

3) мр Ђорђе Маркез, генерални секретар Универзитета 
у Бањалуци, члан.

2. Задатак Радне групе је да утврди приједлог стату-
са Високе школе унутрашњих послова у систему високог 
образовања у Републици Српској.

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

Број: 04/1-012-2-1952/15 Предсједница
3. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1317
На основу члана 8. став 1. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 59/13) и члана 43. 
став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике 
Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и 11.9.2015. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И 

КОРИШЋЕЊЕ ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “ХРГУД”, 
ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

1. Привредном друштву МХ ЕРС МП а.д. Требиње 
(у даљем тексту: Концесионар) додјељује се концесија за 
изградњу и коришћење вјетроелектране “Хргуд”, општина 
Берковићи.

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на 
период од 50 година, рачунајући од дана закључивања уго-
вора о концесији.

3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења 
Концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе 
накнаде.

Концесионар је дужан прије закључења уговора о кон-
цесији уплатити у корист буџета Републике Српске једно-
кратну накнаду за уступљено право, у износу од 251.461,00 
КМ.

Висина концесионе накнаде за коришћење предмета 
концесије износи 3,6% од годишњег прихода оствареног 
обављањем концесионе дјелатности.

4. Овлашћује се Министарство индустрије, енергети-
ке и рударства да у име Владе са Концесионаром закључи 

уговор о концесији, којим ће се ближе уредити концесиони 
однос.

5. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана пријема 
овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи сва пра-
ва утврђена овим рјешењем.

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

Број: 04/1-012-2-1961/15 Предсједница
11. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1318
На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07 и 50/10), генерални секретар Владе Републике Српске  
д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ 

број: 04/1-012-2-1873/15, од 27.8.2015. године (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 72/15)

У Рјешењу број: 04/1-012-2-1873/15, од 27.8.2015. годи-
не, у уводном дијелу брише се члан 63. став 5. Закона о 
дјечијој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 4/02, 17/08 и 1/09).

У образложењу Рјешења бришу се члан 63. Закона о 
дјечијој заштити и текст који прописује овај члан.

Број: 04.2/052-6321-1/15 Генерални секретар
14. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Владо Благојевић, с.р.

1319
На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07 и 50/10), генерални секретар Владе Републике Српске  
д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ 

број: 04/1-012-2-1872/15, од 27.8.2015. године (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 72/15)

У Рјешењу број: 04/1-012-2-1872/15, од 27.8.2015. го-
дине, у уводном дијелу умјесто члана 63. став 5. треба да 
стоји члан 71. став 3. Закона о дјечијој заштити (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/02, 17/08 и 1/09).

У образложењу Рјешења бришу се члан 63. Закона о 
дјечијој заштити и текст који прописује овај члан.

Број: 04.2/052-6321-2/15 Генерални секретар
14. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Владо Благојевић, с.р.

1320
На основу члана 22. став 17. тачка ђ) Закона о ветери-

нарству у Републици Српској (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 42/08 и 6/12) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА РАД САБИРНИХ МЈЕСТА ЗА 

СИРОВО МЛИЈЕКО

Члан 1.
Овим правилником прописују се хигијенски услови 

за рад сабирних мјеста за сирово млијеко (у даљем тек-
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сту: сабирно мјесто), евиденцијe које се воде на сабир-
ном мјесту и упис у Регистар сабирних мјеста за сирово 
млијеко.

Члан 2.
(1) Сабирно мјесто је објекат у коме се врши откуп си-

ровог млијека са једне или више фарми.
(2) Сабирно мјесто у погледу општих услова треба да:
1) је изграђено од непорозног материјала чије се по-

вршине зидова и плафона могу лако чистити, прати и де-
зинфиковати, а подови глатки, али не и клизави, са падом 
према одводним сливницима,

2) има на прозорима заштитне мреже за спречавање 
уласка глодара, птица и инсеката,

3) има просторију за пријем млијека која се налази у 
склопу објекта за држање животиња или је посебан објекат,

4) има дио за привремено складиштење и расхлађивање 
млијека,

5) има дио за смјештај опреме и прибора,
6) има дио за смјештај дезинфекционих средстава,
7) има посебан улаз у просторију за пријем млијека,
8) има обезбијеђен прикључак струје и воде,
9) има уређај за прање прибора и опреме који је снаб-

дјевен системом хладне и топле микробиолошки исправне 
воде, температуре најмање 83°C и

10) својом функцијом не угрожава вриједности човје-
кове средине (стање вода, тла, ваздуха и др.) и не отежава 
нормално одвијање саобраћаја.

(3) Сабирна мјеста запреминског капацитета преко 
2.000 литара сировог млијека морају имати обезбијеђен 
алтернативни извор напајања електричном енергијом (аг-
регат).

Члан 3.
(1) На сабирном мјесту воде се сљедеће евиденције о:
1) броју и називу добављача сировог млијека (фармера), 

количини окупљеног млијека на дневном нивоу по испо-
ручиоцу, броју музних грла од којих се узима млијеко на 
мјесечном нивоу по испоручиоцу на Обрасцу - Евиденција 
о произвођачима сировог млијека, који се налази у Прилогу 
1 и чини саставни дио овог правилника,

2) потврдама о спроведеним обавезним мјерама на фар-
мама по испоручиоцу,

3) тачном времену узетог узорка млијека за испи-
тивање - на укупан број микроорганизама најмање два 
пута мјесечно (укупан број микроорганизама мањи од 
100.000) и једанпут мјесечно за испитивање - на укупан 
број соматских ћелија (укупан број соматских ћелија 
мањи од 400.000), са идентификацијском ознаком и име-
ном и презименом овлашћеног узимача који је извршио 
узорковање,

4) типу лактофриза и његов капацитет на дневном ни-
воу,

5) узимању брисева за микробиолошку анализу лак-
тофриза и друге опреме и прибора најмање једанпут го-
дишње,

6) температури хлађења млијека (да је млијеко које се 
чува до 24 часа охлађено до +8°C, а млијеко које се чува 
до 48 часова охлађено до +6°C) на Обрасцу - Евиденција о 
температури хлађења млијека који се налази у Прилогу 2 и 
чини саставни дио овог правилника,

7) хигијени сабирног мјеста на Обрасцу - Евиденција 
о хигијени сабирног мјеста, који се налази у Прилогу 3 и 
чини саставни дио овог правилника и

8) отпреми сировог млијека са унесеним подацима о 
времену преузимања млијека и регистарским бројем вози-
ла.

(2) За објекте и опрему на сабирним мјестима одговара 
лице одговорно за сабирно мјесто.

(3) Сабирна мјеста морају бити означена идентифика-
ционим бројем и називом сабирног мјеста, као и називом 
откупљивача.

(4) На сабирним мјестима морају јасно бити истакнути 
спискови произвођача млијека са наведеним бројем музних 
грла и количинама произведеног сировог млијека.

Члан 4.
(1) Са једног сабирног мјеста, а из једног лактофри-

за млијеко се предаје искључиво једном прерађива-
чу млијека, осим ако производњу и продају сировог 
млијека врши произвођач регистрован као привредно 
друштво.

(2) На сабирним мјестима обавезан је двократни пријем 
млијека од произвођача, и то ујутро и увече у предвиђеним 
терминима уз евидентирање преузетих количина сировог 
млијека.

Члан 5.
(1) Сабирна мјеста уписују се у Регистар сабирних мје-

ста за сирово млијеко (у даљем тексту: Регистар сабирних 
мјеста), који се води у Министарству пољопривреде, шу-
марства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).

(2) Регистар сабирних мјеста је база података о сабир-
ним мјестима која се води у електронском облику, а његов 
изглед прописан је на Обрасцу - Регистар сабирних мјеста 
за млијеко, који се налази у Прилогу 4 и чини саставни дио 
овог правилника.

(3) Регистар сабирних мјеста садржи:
1) идентификациони број сабирног мјеста,
2) назив сабирног мјеста са адресом,
3) име и презиме власника или корисника сабирног мје-

ста и његова адреса,
4) име и презиме одговорног лица на сабирном мјесту.

Члан 6.
(1) Захтјев за упис у Регистар сабирних мјеста из чла-

на 5. овог правилника подноси се Министарству од стране 
власника сабирног мјеста на Обрасцу - Захтјев за упис у 
регистар сабирних мјеста за млијеко, који се налази у При-
логу 5 и чини саставни дио овог правилника.

(2) На основу захтјева из става 1. овог члана министар 
доноси рјешење о упису у Регистар сабирних мјеста.

(3) Захтјев из става 1. овог члана садржи податке из чла-
на 5. овог правилника, као и изјаву власника да:

1) сабирно мјесто испуњава услове из овог правилника,
2) су уписани подаци истинити и
3) ће о свакој промјени података из овога обрасца, елек-

тронском поштом, обавијестити Министарство у року од 
седам дана од њиховог настанка.

(4) Сабирно мјесто брише се из Регистра сабирних мје-
ста у сљедећим случајевима:

1) на захтјев носиоца рјешења и
2) на приједлог ветеринарске инспекције када објекат 

престане да испуњава прописане услове.

Члан 7.
Надзор над сабирним мјестима спроводи ветеринарска 

инспекција.

Члан 8.
(1) Млијеко се може превозити само транспортним 

средствима која обезбјеђују очување његовог квалитета.
(2) Од сабирног мјеста млијеко се може превози-

ти искључиво у транспортној цистерни направљеној од 
нерђајућег челика или алу-легура, у којој се не мијењају 
својства млијека и која се може чистити, прати и дезинфи-
ковати.

(3) Транспортна цистерна мора бити опремљена по-
требним уређајима за претакање млијека (цријева, пумпе 
и др.).
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(4) Превоз млијека мора се обављати у транспортној 
цистерни, гдје се температура млијека неће у току тран-
спорта промијенити за више од 2°C.

Члан 9.
Сабирно мјесто мора имати закључен уговор са пре-

рађивачем (мљекаром) и један примјерак уговора доставља 
Министарству.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-052-6278/15
11. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Мр Стево Мирјанић, с.р.

Прилог 1
Образац – Евиденција о произвођачима сировог млијека

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Ресор за ветеринарство

Образац 1. 

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051 338-390; 338-511; 338-513; Факс: 338-886; E-mail: d.okljesa@mps.vladars.net

Евиденција о произвођачима сировог млијека
Мјесец: _______________сабирно мјесто: _____________________________откупљивач: ________________________________________

Р. 
бр.

Име про-
извођача 
сировог 
млијека

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Укуп-
но 

лита-
ра

1

2

3

4

5

ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАТИ НА ВИДНОМ МЈЕСТУ И ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОПУЊАВАТИ

Образац – Евиденција о температури хлађења млијека                                                                                                                     Прилог 2

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Ресор за ветеринарство

Образац 2. 

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051 338-390; 338-511; 338-513; Факс: 338-886; E-mail: d.okljesa@mps.vladars.net

Евиденција о температури хлађења млијека

Мјесец:_______________сабирно мјесто:____________________________откупљивач:______________________
Температура хлађења млијека мјери се два часа након муже ако се сабира млијеко само са једне фарме, односно два часа након саби-

рања млијека ако се сабира млијеко са више фарми. У првом реду бројеви од 1 до 31 означавају датуме у мјесецу.

⁄ Вријеме мјерења прије подне Температура Вријеме мјерења послије подне Температура
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Р. бр. Примједба – описно Датум контроле Контролисао
1
2
3

ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАТИ НА ВИДЉИВОМ МЈЕСТУ И ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОПУЊАВАТИ

Образац – Евиденција о хигијени сабирног мјеста                                                                                                                             Прилог 3

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Ресор за ветеринарство

Образац 3. 

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051 338-390; 338-511; 338-513; Факс: 338-886; E-mail: d.okljesa@mps.vladars.net

Евиденција о хигијени сабирног мјеста

Мјесец: _______________сабирно мјесто: _____________________________откупљивач: _____________________________________
Наведене површине и прибор прати свакодневно према Упутству за одржавање хигијене на сабирном мјесту. Извршено прање чеки-

рати (означити знаком √) у одговарајуће поље сваког дана. У првом реду бројеви од 1 до 31 означавају датуме у мјесецу.

Р. 
бр. Предмет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 лактофриз 
споља

2 лактофриз 
изнутра

3
славина 
лактофри-
за

4 лавабо – 
судопера

5 под
6 зидови

7 млије-
комјер

8 радни сто

9
прибор за 
узорко-
вање

Р. бр. Примједба – описно Датум контроле Контролисао
1
2
3

ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАТИ НА ВИДЉИВОМ МЈЕСТУ И ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОПУЊАВАТИ

Образац – Регистар сабирних мјеста за млијеко                                                                                                                                    Прилог 4

Редни 
број

Идентификацио-
ни број сабирог 

мјеста

Назив 
сабирног 
мјеста

Шифра 
фарме 

(БА-3-ФА-
XXX) 

Локација 
сабирног 

мјеста (X, Y 
кординате)

Број ка-
тастарске 
честице 
(к.ч. бр.)

Катас-
тарска 
општина 

(К О)

Улица 
и број

Мјес-
то

По-
штан-
ски 
број

Општина Теле-
фон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Мобилни 
телефон Факс E-

mail

Назив 
корисника 
сабирног 
мјеста

ЈИБ ко-
рисника 
сабирног 
мјеста

Име одговорног 
лица на сабирном 

мјесту

Презиме одговор-
ног лица на сабир-

ном мјесту
Тип 

лактофриза
Капацитет 
лактофриза

Датум 
издавања 
рјешења

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Број Рјешења Измјене и допуне Датум стављања ван снаге рје-
шења

Број рјешења стављања ван снаге 
рјешења Напомена

23 24 25 26 27

Образац – Захтјев за упис у регистар сабирних мјеста за млијеко                                                                                                      Прилог 5

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Ресор за ветеринарство

Образац 5. 

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051 338-390; 338-511; 338-513; Факс: 338-886; E-mail: d.okljesa@mps.vladars.net

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР САБИРНИХ МЈЕСТА ЗА СИРОВО МЛИЈЕКО

1. Административни подаци o сабирном мјесту

Назив сабирног мјеста

Шифра фарме (БА-3-ФА-
XXX) 

Локација сабирног мјеста 
(X, Y кординате)

Број катастарске честице 
(к.ч. бр.) Катастарска општина (КО)

Улица и број Мјесто

Поштански број Општина

Телефон Мобилни телефон

Факс Е-mail

2. Подаци о одговорном лицу на сабирном мјесту

Име власника/корисника 
сабирног мјеста

Име одговорног лица на 
сабирном мјесту

Презиме власника сабир-
ног мјеста

Презиме одговорног лица на 
сабирном мјесту

ЈИБ/ЈМБ корисника са-
бирног мјеста

ЈМБ одговорног лица на 
сабирном мјесту

3. Подаци о типу и капацитету сабирног мјеста

Тип лактофриза Капацитет лактофриза 

4. За сабирно мјесто потврђујем сљедеће податке

Сабирно мјесто у погледу општих услова треба да:
је изграђено од непорозног материјала чије се површине зидова и плафона могу лако чистити, прати и дезинфико-
вати, а подови глатки, али не и клизави са падом према одводним сливницима, ДА НЕ

има на прозорима заштитне мреже за спречавање уласка глодара, птица и инсеката, ДА НЕ
има просторију за пријем млијека која се налази у склопу објекта за држање животиња или је посебан објекат, ДА НЕ
има дио за привремено складиштење и расхлађивање млијека, ДА НЕ
има дио за смјештај опреме и прибора, ДА НЕ
има дио за смјештај дезинфекционих средстава, ДА НЕ
има посебан улаз у просторију за пријем млијека, ДА НЕ
има обезбијеђен прикључак струје и воде, ДА НЕ
има уређај за прање прибора и опреме који је снабдјевен системом хладне и топле микробиолошки исправне воде 
температуре најмање 83°C, ДА НЕ

својом функцијом не угрожава вриједности човјекове средине (стање вода, тла, ваздуха и др.) и не отежава нормал-
но одвијање саобраћаја, ДА НЕ

сабирна мјеста запреминског капацитета преко 2.000 литара сировог млијека морају имати обезбијеђен алтернатив-
ни извор напајања електричном енергијом (агрегат). ДА НЕ

На сабирном мјесту воде се евиденције о:
броју и називу добављача сировог млијека (фармера), количини окупљеног млијека, броју музних грла од којих се 
узима млијеко на дневном нивоу по испоручиоцу, ДА НЕ
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потврдама о спроведеним обавезним мјерама на фармама по испоручиоцу, ДА НЕ
тачном времену узетог узорка млијека за испитивање – на укупан број микроорганизама најмање два пута мјесечно 
(укупан број микроорганизама мањи од 100.000) и једанпут мјесечно за испитивање – на укупан број соматских 
ћелија (укупан број соматских ћелија мањи од 400.000), са идентификацијском ознаком и именом и презименом 
овлашћеног узимача који је извршио узорковање,

ДА НЕ

узимању брисева за микробиолошку анализу лактофриза и друге опреме и прибора најмање једанпут годишње, ДА НЕ
температури хлађења млијека (да је млијеко које се чува до 24 часа охлађено до +8°C, а млијеко које се чува до 48 
часова охлађено до +6°C), ДА НЕ

хигијени сабирног мјеста. ДА НЕ

Овим изјављујем да:
1. сабирно мјесто за сирово млијеко испуњава услове из Правилника о условима за рад сабирних мјеста за сирово млијеко,
2. подаци које сам уписао у овај образац су истинити,
3. о свакој промјени података из овога обрасца обавијестићу Министарство у року од седам дана од њиховог настанка у складу са 

чланом 6. Правилника.

ДАТУМ: __________________________                             М. П.                               ПОТПИС: ________________________________

- Уз овај захтјев потребно је у складу сa тарифним бројем 3. Закона о административним таксама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 100/11, 103/11 и 67/13) извршити уплату 10 КМ на жиро рачун 562-099-00000556-87 или 510010000891556, врста прихода: 
722-511, буџетска организација: 1546001, број општине: из које се уплаћује.

- Испуњени захтјев са доказом о извршеној уплати потребно је послати на сљедећу адресу:
Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Српске,
Ресор за ветеринарство, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лукa.

1321
На основу члана 103. и члана 104. став 2. Закона о 

основном образовању и васпитању (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар просвјете и културе  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНAMA ПРАВИЛНИКА О 

СТРУЧНИМ ПРОФИЛИМА И ЗВАЊИМА НАСТАВНИКА, 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА

Члан 1.
У Правилнику о стручним профилима и звањима на-

ставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 77/09, 86/10 и 25/14) послије 
члана 1. додаје се нови члан 1а, који гласи:

“Члан 1а.
Граматички изрази употријебљени у овом правилнику 

за означавање мушког или женског рода подразумијевају 
оба родa.”.

Члан 2.
У члану 3. тачкa а) мијења се и гласи:
“a) Српски језик:
1) професор српског језика и књижевности, односно 

професор књижевности и српског језика,
2) професор српског језика у чијој је дипломи или на-

зиву студија наведен српски језик као самостални или рав-
ноправни предмет,

3) наставник са завршеном педагошком академијом 
који у називу студија или дипломи има српски језик као са-
мостални или равноправни предмет,

4) професор, односно наставник који је до 6. априла 
1992. године на територији СФРЈ стекао диплому за изво-
ђење наставе српскохрватског, односно хрватскосрпског 
језика и књижевности југословенских народа,

5) дипломирани филолог - србиста,
6) дипломирани професор језика и књижевности - на 

студијском програму Српска књижевност и језик;”.
Тачка д) мијења се и гласи:

“д) Енглески језик:
1) професор енглеског језика и књижевности или про-

фесор који у дипломи о завршеном факултету има уписану 
двопредметну групу у којој је енглески језик самостални 
или равноправни предмет,

2) наставник који има завршену педагошку академију, 
група енглески језик и књижевност или другу двопредмет-
ну групу у којој је енглески језик уписан у дипломи о завр-
шеној вишој школи,

3) наставник који има завршен четворосеместрални 
студиј за допунско образовање из енглеског језика на Фи-
лозофском факултету Универзитета у Бањој Луци,

4) дипломирани филолог - англиста;”.
Тачка ж) мијења се и гласи:
“ж) Њемачки језик:
1) професор њемачког језика и књижевности или про-

фесор који у дипломи о завршеном факултету има уписану 
двопредметну групу у којој је њемачки језик самостални 
или равноправни предмет,

2) наставник који има завршену педагошку академију, 
група њемачки језик и књижевност, или другу двопредмет-
ну групу у којој је њемачки језик уписан у дипломи о завр-
шеној школи,

3) дипломирани филолог - германиста,
4) дипломирани професор језика и књижевности - на 

студијском програму Језик, књижевност, култура, модул 
Њемачки језик, књижевност, култура;”.

Тачка ј) мијења се и гласи:
“ј) Ликовна култура:
1) професор ликовне културе или професор који у ди-

пломи о завршеном факултету има уписану двопредметну 
групу у којој је ликовна култура самостални или равноп-
равни премет,

2) дипломирани сликар примијењеног сликарства или 
дипломирани сликар примијењене умјетности са положе-
ном педагошком групом предмета,

3) академски сликар, односно дипломирани сликар са 
положеном педагошком групом предмета,

4) академски вајар, односно дипломирани вајар са по-
ложеном педагошком групом предмета,

5) академски графичар, односно дипломирани графи-
чар са положеном педагошком групом предмета,
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6) наставник који има завршену педагошку академију, 
група за ликовну културу,

7) дипломирани ликовни умјетник - смјер сликарство 
или графика са положеном педагошком групом предмета,

8) дипломирани графички дизајнер са положеном педа-
гошком групом премета,

9) дипломирани историчар умјетности са положеном 
педагошком групом премета,

10) лице са завршеним факултетом примијењених 
умјетности;”.

Тачка к) мијења се и гласи:
“к) Музичка култура:
1) професор музичке културе или професор који у ди-

пломи о завршеном факултету има уписану двопредметну 
групу у којој је музичка култура самостални или равноп-
равни премет,

2) академски музичар с положеном педагошком групом 
предмета,

3) дипломирани музичар - музички педагог или дипло-
мирани музички педагог,

4) дипломирани музичар - дипломирани музиколог или 
етномузиколог са положеном педагошком групом предме-
та,

5) наставник који има завршену педагошку академију, 
група за музичку културу,

6) дипломирани црквени музичар (педагог, појац и 
диригент црквеног хора) или професор црквене музике и 
појања,

7) дипломирани теоретичар умјетности са положеном 
педагошком групом предмета,

8) дипломирани композитор умјетник са положеном пе-
дагошком групом предмета,

9) дипломирани музички умјетник са положеном педа-
гошком групом предмета,

10) лице са завршеном музичком академијом;”.
Тачка л) мијења се и гласи:
“л) Историја:
1) професор историје,
2) професор историје и географије,
3) дипломирани историчар са положеном педагошком 

групом предмета,
4) наставник који има завршену педагошку академију 

или вишу педагошку школу, група историја или историја 
са неким другим предметом, гдје је историја најмање рав-
ноправан предмет у групи предмета,

5) професор историје и латинског језика,
6) дипломирани историчар;”.
Тачка њ) мијења се и гласи:
“њ) Биологија:
1) професор биологије,
2) професор биологије и хемије,
3) дипломирани биолог са положеном педагошком гру-

пом предмета,
4) наставник који има завршену педагошку академију, 

група биологија са другим наставним предметом,
5) дипломирани професор биологије;”.
Тачка о) мијења се и гласи:
“о) Хемија:
1) професор хемије,
2) професор биологије и хемије,
3) професор физике и хемије,
4) наставник који има завршену педагошку академију, 

група хемија са другим наставним предметом,
5) дипломирани хемичар са положеном педагошком 

групом предмета,

6) дипломирани инжењер хемије;”.
Тачка у) мијења се и гласи:
“у) Исламска вјеронаука:
1) имам са завршеним одговарајућим исламским тео-

лошким факултетом,
2) имам са завршеном одговарајућом средњом ислам-

ском вјерском школом који се затекао у радном односу у 
школи,

3) лице са завршеним факултетом или вишом школом 
неке друге струке, положеном педагошком групом предме-
та и исламским вјероучитељским испитом,

4) муалим са завршеном одговарајућом средњом ислам-
ском вјерском школом, који се затекао у радном односу у 
школи;”.

Тачка х) мијења се и гласи:
“х) Демократија и људска права:
1) професор филозофије или професор који у дипломи 

о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у 
којој је филозофија самостални или равноправни предмет,

2) професор социологије или професор који у дипломи 
о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у 
којој је социологија самостални или равноправни предмет,

3) дипломирани филозоф са положеном педагошком 
групом предмета,

4) дипломирани социолог са положеном педагошком 
групом предмета,

5) дипломирани политиколог.”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Наставу и друге облике васпитно-образовног рада 

из одговарајућих предмета из става 1. овог члана могу изво-
дити и лица којима је у дипломи и додатку дипломе наведе-
но да могу исту изводити.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.032/020-2095/15
14. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 4, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 4, град Бања Лука, и то за ка-
тастарску парцелу број 719, укупне површине 284 м², осно-
ван 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 Бања Лука 4, град Бања Лука, за 
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта за 
парцелу број 719, уписану у посједовни лист број 248 к.о. 
Бања Лука 4, град Бања Лука, као и земљишна књига за 
парцелу број 187/13, уписану у зк. ул. број 8183 к.о. Бања 
Лука, град Бања Лука.

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

Број: 21.04/951-1518/14
1. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИШИН ХАН, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Мишин Хан, град Бања Лука, и то за 
катастарске парцеле бр.: 4298/1, 4298/2, 4298/3, 4298/5 и 
4298/6, укупне површине 3353 м², основан у складу са За-
коном о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Мишин Хан, град Бања Лука, 
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљи-
шта за парцеле бр.: 4298/1, 4298/2, 4298/3, 4298/5 и 4298/6, 
уписане у посједовни лист број 724 к.о. Мишин Хан, град 
Бања Лука, као и земљишна књига за парцеле бр.: 1342/34, 
1342/36, 1342/9, 1342/33 и 1342/7, уписане у зк. ул. број 620 
к.о. Ивањска, град Бања Лука.

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

Број: 21.04/951-1548/14
1. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РЕКАВИЦА ДОЊА, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Рекавица Доња, град Бања Лука, и то за ката-
старску парцелу број 87/3, укупне површине 1779 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 Рекавица Доња, град Бања Лука, 
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
за парцелу број 87/3, уписану у п.л. број 724 к.о. Рекавица 
Доња, град Бања Лука, као и земљишна књига за парцелу 
број 1728/257, уписану у зк. ул. број 2210 к.о. Бања Лука.

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

Број: 21.04/951-503/15
1. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОРЛОВЦИ, 
ГРАД ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Орловци, град Приједор, и то за ка-
тастарске парцеле бр.: 1823/1, 1824, 1837, 1895 и 1896/1, 
укупне површине 6391 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 Орловци, град Приједор, за ката-
старске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се 
ван снаге и престаје да важи катастар земљишта за парцеле 
бр.: 1823/1 и 1824, уписане у п.л. број 107 к.о. Орловци, и 
парцеле бр.: 1837, 1895 и 1896/1, уписане у п.л. број 1290 
к.о. Орловци, град Приједор, као и земљишна књига за пар-
целе бр.: 574/177, 574/176 и 574/294, уписане у зк. ул. број 
83 к.о. Орловци, те парцеле бр.: 625/26 и 625/27, уписане у 
зк. ул. број 27 к.о. Орловци, град Приједор.

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: 21.04/951-1482/14
1. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ РАТКОВАЦ, 
ОПШТИНА ПРЊАВОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Ратковац, општина Прњавор, и то за ката-
старску парцелу број: 667/9, укупне површине 627 м², осно-
ван 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 Ратковац, општина Прњавор, за 
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта за 
парцелу број: 667/9, уписану у посједовни лист број: 614 
к.о. Ратковац, општина Прњавор, као и земљишна књига за 
парцелу број: 247/29, уписану у зк. ул. број 69 к.о. Коњу-
ховци, општина Прњавор.

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: 21.04/951-553/14
1. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру и катастру 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12), директор Републичке управе за геодетске и имо-
винско-правне послове Републике Српске  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 2, 
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Дервента 2, општина Дервента, и то за 
катастарску парцелу број: 1483/2, укупне површине 3836 
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Дервента 2, општина Дервента, 
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
за парцелу број: 1483/2, уписану у посједовни лист број 280 
к.о. Дервента 2, општина Дервента.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе опи-
сане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.04/951-589/15
1. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МОКРО, 
ОПШТИНА ПАЛЕ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Мокро, општина Пале, и то за ка-
тастарску парцелу број: 1008/15, укупне површине 3179 
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности 
за дио катастарске општине Мокро, општина Пале, за ка-
тастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта за 
парцелу број: 1008/15, уписану у п.л. број 562 к.о. Мокро, 
општина Пале.

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: 21.04/951-911/15
1. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧЕЛИНАЦ ДОЊИ, 
ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Челинац Доњи, општина Челинац, и то 
за катастарске парцеле бр.: 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 
10/1, 10/2, 11/3, 11/11, 12, 14/2, 16/2, 119, 120, 121, 122, 123, 

154/1, 154/5, 154/6, 223/2, 223/9, 224/5, 226/2, 227/2, 228/3, 
269/1, 269/4, 269/5, 277/2, 277/3, 283/2, 323, 504, 531/4, 
580/3, 588/1, 588/2, 588/3, 602/1, 668, 669, 692/1, 692/3, 695, 
701, 708/5, 720/3, 723/2, 724/1, 734/6, 749/1, 753/5, 754/34, 
780/1, 780/2, 780/3, 803/6, 810/3, 810/7, 814/4, 814/7, 825/1, 
825/2, 825/6, 825/15, 826/4, 836/4, 898/2, 898/28, 927/1, 947, 
961, 965/3, 1005, 1006, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1018/3, 1034, 
1050/4, 1078, 1079, 1148, 1707, 1915/1, 1915/2, 1916/1, 
1916/2, 35, 42, 56/3, 59/2, 61/2, 62/2, 62/3, 62/4, 63, 64, 
65/2, 66/2, 73, 112/2, 113, 116, 148/2, 152/2, 154/3, 154/4, 
157/2, 159/2, 160/2, 161/2, 163, 164, 165/2, 168, 169, 182/2, 
183/2, 183/3, 186/4, 187/3, 190/4, 191, 192, 193/4, 208, 209, 
210, 220, 221, 411, 421, 590/1, 590/3, 590/4, 590/5, 651/9, 
665, 666, 706/26, 708/2, 708/3, 712, 746, 747/1, 749/6, 
756/1, 756/2, 757, 760/2, 760/4, 760/7, 760/8, 803/8, 806/7, 
806/11, 806/14, 814/9, 814/10, 814/11, 815/2, 815/7, 819/1, 
819/9, 822/1, 822/4, 823, 894, 898/14, 916, 917, 954, 981/44, 
981/45, 1076/1, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/5, 
1080/1, 1080/2, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 
1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1105, 1106, 1107, 
1127, 1206, 1293, 1320, 1321, 1496, 1518/1, 1518/2, 1519, 
1520, 1521, 1529, 1530, 1531, 1532, 1600, 1611, 1660, 1684, 
1689/1, 1689/2, 1689/3, 1691, 1695, 1719, 1720/1, 1720/2, 
1721, 1736, 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1748/1, 1748/2, 1748/3, 
1749/1, 1749/2, 1749/3, 1749/4, 1750/1, 1750/2, 1750/3, 
1750/4, 1750/5, 1751, 1752, 1838/2, 1839/2, 1839/4, 1841/2, 
1844/2, 1845/2, 1859, 1863, 1864/1, 1864/3, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1879, 1911, 1912, 1942/1, 1943/1, 1943/5, 1951, 1952, 
1953, 1955, 1956, 1994, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 
2048, 2049, 2058, 2074/1, 2074/2, 2075, 2083, 2084, 8/4, 
8/5, 71/6, 183/5, 193/12, 193/23, 194/1, 194/5, 197/6, 198/7, 
198/8, 200/2, 225/1, 248/1, 248/2, 263/1, 270/1, 288/4, 297, 
298, 369/3, 372/1, 372/3, 495, 496, 497, 498, 557, 560/1, 584, 
603/3, 621/4, 640/41, 644/36, 644/37, 644/53, 661/4, 705/2, 
706/4, 725, 726/1, 726/2, 730/1, 747/5, 751/2, 751/3, 753/4, 
754/1, 754/4, 754/3, 754/10, 754/17, 754/26, 754/31, 754/32, 
759/12, 781/5, 783/9, 783/10, 786/3, 797/3, 797/5, 797/15, 
801/3, 803/5, 804/5, 806/8, 811/1, 811/2, 819/4, 824/2, 824/7, 
824/8, 826/1, 836/6, 839/1, 844/2, 869/2, 869/5, 869/6, 965/23, 
965/29, 965/35, 965/36, 974/6, 981/2, 981/8, 981/35, 988/10, 
988/18, 988/23, 988/24, 998/3, 1002/1, 1018/2, 1018/4, 1022/1, 
1022/6, 1022/7, 1050/5, 1050/8, 1058/2, 1066/2, 1070/2, 1071, 
1072/2, 1153, 1154, 1198, 1209, 1210, 1235, 1362/2, 1362/3, 
1362/4, 1388/2, 1395, 1396/1, 1396/3, 1397/1, 1397/2, 1398/1, 
1398/2, 1398/3, 1402/1, 1402/3, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 
1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1524, 1533, 1540, 1541, 
1542, 1610/2, 1615, 1616, 1617, 1635, 1636, 1637/1, 1637/2, 
1637/4, 1637/5, 1637/6, 1638, 1639, 1641/1, 1643, 1644, 
1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 
1655, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4, 1680/5, 1681/1, 1681/2, 
1737, 1738, 1739, 1740, 1787/2, 1788/2, 1789, 1790, 1851, 
1852, 1854/2, 1858/4, 1864/4, 1864/12, 1942/4 и 1943/3, 
укупне површине 1908797 м², основан у складу са Законом 
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности 
за дио катастарске општине Челинац Доњи, општина Че-
линац, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог 
рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар 
земљишта за парцеле бр.: 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 
10/1, 10/2, 11/3, 11/11, 12, 14/2, 16/2, 119, 120, 121, 122, 123, 
154/1, 154/5, 154/6, 223/2, 223/9, 224/5, 226/2, 227/2, 228/3, 
269/1, 269/4, 269/5, 277/2, 277/3, 283/2, 323, 504, 531/4, 
580/3, 588/1, 588/2, 588/3, 602/1, 668, 669, 692/1, 692/3, 695, 
701, 708/5, 720/3, 723/2, 724/1, 734/6, 749/1, 753/5, 754/34, 
780/1, 780/2, 780/3, 803/6, 810/3, 810/7, 814/4, 814/7, 825/1, 
825/2, 825/6, 825/15, 826/4, 836/4, 898/2, 898/28, 927/1, 947, 
961, 965/3, 1005, 1006, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1018/3, 1034, 
1050/4, 1078, 1079, 1148, 1707, 1915/1, 1915/2, 1916/1, 
1916/2, 35, 42, 56/3, 59/2, 61/2, 62/2, 62/3, 62/4, 63, 64, 
65/2, 66/2, 73, 112/2, 113, 116, 148/2, 152/2, 154/3, 154/4, 
157/2, 159/2, 160/2, 161/2, 163, 164, 165/2, 168, 169, 182/2, 
183/2, 183/3, 186/4, 187/3, 190/4, 191, 192, 193/4, 208, 209, 
210, 220, 221, 411, 421, 590/1, 590/3, 590/4, 590/5, 651/9, 
665, 666, 706/26, 708/2, 708/3, 712, 746, 747/1, 749/6, 
756/1, 756/2, 757, 760/2, 760/4, 760/7, 760/8, 803/8, 806/7, 
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806/11, 806/14, 814/9, 814/10, 814/11, 815/2, 815/7, 819/1, 
819/9, 822/1, 822/4, 823, 894, 898/14, 916, 917, 954, 981/44, 
981/45, 1076/1, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/5, 
1080/1, 1080/2, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 
1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1105, 1106, 1107, 
1127, 1206, 1293, 1320, 1321, 1496, 1518/1, 1518/2, 1519, 
1520, 1521, 1529, 1530, 1531, 1532, 1600, 1611, 1660, 1684, 
1689/1, 1689/2, 1689/3, 1691, 1695, 1719, 1720/1, 1720/2, 
1721, 1736, 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1748/1, 1748/2, 1748/3, 
1749/1, 1749/2, 1749/3, 1749/4, 1750/1, 1750/2, 1750/3, 
1750/4, 1750/5, 1751, 1752, 1838/2, 1839/2, 1839/4, 1841/2, 
1844/2, 1845/2, 1859, 1863, 1864/1, 1864/3, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1879, 1911, 1912, 1942/1, 1943/1, 1943/5, 1951, 1952, 
1953, 1955, 1956, 1994, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 
2048, 2049, 2058, 2074/1, 2074/2, 2075, 2083, 2084, 8/4, 
8/5, 71/6, 183/5, 193/12, 193/23, 194/1, 194/5, 197/6, 198/7, 
198/8, 200/2, 225/1, 248/1, 248/2, 263/1, 270/1, 288/4, 297, 
298, 369/3, 372/1, 372/3, 495, 496, 497, 498, 557, 560/1, 584, 
603/3, 621/4, 640/41, 644/36, 644/37, 644/53, 661/4, 705/2, 
706/4, 725, 726/1, 726/2, 730/1, 747/5, 751/2, 751/3, 753/4, 
754/1, 754/4, 754/3, 754/10, 754/17, 754/26, 754/31, 754/32, 
759/12, 781/5, 783/9, 783/10, 786/3, 797/3, 797/5, 797/15, 
801/3, 803/5, 804/5, 806/8, 811/1, 811/2, 819/4, 824/2, 824/7, 
824/8, 826/1, 836/6, 839/1, 844/2, 869/2, 869/5, 869/6, 965/23, 
965/29, 965/35, 965/36, 974/6, 981/2, 981/8, 981/35, 988/10, 
988/18, 988/23, 988/24, 998/3, 1002/1, 1018/2, 1018/4, 1022/1, 
1022/6, 1022/7, 1050/5, 1050/8, 1058/2, 1066/2, 1070/2, 1071, 
1072/2, 1153, 1154, 1198, 1209, 1210, 1235, 1362/2, 1362/3, 
1362/4, 1388/2, 1395, 1396/1, 1396/3, 1397/1, 1397/2, 1398/1, 
1398/2, 1398/3, 1402/1, 1402/3, 1466, 1467, 1468, 1469, 
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1524, 1533, 1540, 
1541, 1542, 1610/2, 1615, 1616, 1617, 1635, 1636, 1637/1, 
1637/2, 1637/4, 1637/5, 1637/6, 1638, 1639, 1641/1, 1643, 
1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 
1654, 1655, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4, 1680/5, 1681/1, 
1681/2, 1737, 1738, 1739, 1740, 1787/2, 1788/2, 1789, 1790, 
1851, 1852, 1854/2, 1858/4, 1864/4, 1864/12, 1942/4 и 1943/3 
к.о. Челинац Доњи, као и земљишна књига за парцеле бр.: 
23/2, 85/2, 85/6, 85/7, 85/9, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 
85/19, 85/20, 85/21, 85/22, 85/23, 105/1, 139/1, 142/4, 146/2, 
147, 151/1, 151/2, 152, 153, 167/1, 167/2, 175/3, 175/4, 219/3, 
220/3, 221/3, 222/9, 223/5, 225/6, 225/12, 226/3, 226/4, 230/3, 
283/6, 290/14, 291/43, 291/44, 293/14, 295/19, 297/20, 300/2, 
300/9, 300/11, 323/1, 326/1, 326/5, 327/4, 329, 330, 346/1, 
346/3, 347/3, 351/15, 363/15, 363/29, 365/3, 371/15, 386/1, 
433, 446, 552, 553/1, 1, 9/1, 9/9, 9/17, 9/24, 20/9, 39, 76/1, 
87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 96, 99/2, 102/1, 102/23, 
102/35, 102/44, 102/46, 129, 130/2, 130/4, 132/1, 133/2, 142/5, 
142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 148, 177/2, 177/4, 
178/3, 179/1, 179/4, 204/1, 205/4, 206/3, 207/28, 207/29, 
207/30, 207/32, 207/54, 211/1, 221/5, 291/4, 291/5, 295/1, 
295/3, 295/4, 296/1, 296/3, 297/2, 297/17, 297/30, 303/3, 321, 
323/3, 341/2, 351/11, 351/12, 352/26, 354/4, 363/4, 363/23, 
363/27, 367/1, 368/1, 368/4, 371/1, 371/22, 457, 458/2, 471, 
481/2, 483/3, 484/2, 488/1, 488/2, 498/8, 500, 540/39, 540/49, 
582, 583/1, 583/66, 583/67, 583/68, 583/69, 583/70, 583/89, 
583/95, 583/96, 583/97, 583/98, 583/99, 583/100, 583/102, 
583/120, 583/142, 586/1, 590/1, 591/1, 591/3, 591/4, 27/2, 
27/4, 28/1, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 42, 46, 48, 
49/1, 50/1, 56, 57/1, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 63/3, 64/1, 64/2, 
65/2, 66, 67/1, 67/2, 84/6, 84/7, 102/2, 102/3, 102/4, 102/36, 
102/60, 102/61, 102/80, 116/1, 116/2, 118/1, 118/2, 118/3, 
127/7, 186/1, 186/3, 200/3, 201/3, 207/11, 207/36, 207/51, 
212/4, 213/4, 213/14, 215/2, 222/2, 225/3, 227/3, 229/10, 
229/11, 231/3, 250/2, 283/8, 285/5, 286/6, 286/11, 286/12, 
286/14, 288/14, 288/17, 291/3, 291/14, 291/36, 291/42, 
291/47, 292/7, 292/23, 292/24, 293/6, 293/7, 295/13, 297/11, 
297/26, 297/27, 300/6, 302/4, 322/3, 339/2, 339/17, 339/18, 
351/1, 351/7, 352/6, 363/13, 364/4, 371/20, 371/25, 371/49, 
371/50, 406/4, 409/1, 409/3, 409/6, 409/7, 435, 436, 453/1, 
456/1, 527/1, 527/2, 575, 576/1, 577/3, 583/23, 583/50, 583/59, 
583/60, 583/77, 583/101, 583/112, 583/116, 583/155, 583/160, 
583/180 и 586/2 к.о. Челинац Доњи, парцеле бр.: 3/4, 14/8, 
16/194, 19/36, 19/483, 23/6, 25/11, 26/20, 28/2, 28/3, 28/23, 
28/26, 28/35, 28/42, 34/5, 34/46, 36/36, 36/37, 2/3, 3/24, 3/30, 
3/36, 16/81, 16/91, 16/103, 16/109, 16/171, 16/190, 16/228, 
16/229, 19/244, 19/419, 19/460, 19/463, 19/464, 19/501, 

19/502, 20/24, 20/26, 21/9, 22/7, 23/17, 23/31, 26/7, 26/21, 
26/43, 28/19, 28/43, 28/56, 28/57, 28/70, 34/30, 36/7, 37/15, 
16/214, 16/216, 16/253, 16/254, 28/18, 34/16, 34/17, 34/29, 
34/40, 36/38, 36/39 и 36/40 к.о. Опсјечко и парцеле бр.: 
87/2, 94/6, 94/10 и 94/13 к.о. Марковац.

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: 21.04/951-150/14
31. августа 2015. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
Републике Српске и Фонд здравственог 

осигурања Републике Српске
На основу члана 38. став 1. Закона о здравственом оси-

гурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 
51/01, 70/01, 50/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), вршилац 
дужности директора Фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање Републике Српске и директор Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске  д о н о с е

УПУТСТВО
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ УПУТСТВА ЗА РАД ДОКТОРА 

ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У КОМПЛЕТИРАЊУ 
МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ 
УПУЋИВАЊА ОСИГУРАНИКА НА ОЦЈЕНУ 

РАДНЕ СПОСОБНОСТИ

1. Ставља се ван снаге Упутство за рад доктора поро-
дичне медицине у комплетирању медицинске документа-
ције приликом упућивања осигураника на оцјену радне 
способности (“Службени гласник Републике Српске”, број 
60/04).

2. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 2951/15 Број: 01/004-5401/15
3. септембра 2015. године 28. августа 2015. године
Бијељина Бања Лука

В.д. директора Директор Фонда
Фонда ПИО, здравственог осигурања,
Др Младен Милић, с.р. Мр Дарко Томаш, с.р.

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

ту број АП 3505/12, рјешавајући апелацију Јавне установе Ра-
дио-телевизија Лукавац, на основу члана VI/3б) Устава Босне и 
Херцеговине, члана 57 став (2) тачка б) и члана 59 ст. (1) и (3) 
Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст 
(“Службени гласник Босне и Херцеговине” број 94/14), у саставу:

- Мирсад Ћеман, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Златко М. Кнежевић, потпредсједник,
- Валерија Галић, суткиња,
- Миодраг Симовић, судија и
- Сеада Палаврић, суткиња,
на сједници одржаној 21. јула 2015. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Одбија се као неоснована апелација Јавне установе Радио-те-
левизија Лукавац поднесена против Рјешења Кантоналног суда у 
Тузли број 32 0 П 041146 11 Гж 2 од 23. јула 2012. године, Рјешења 
Општинског суда у Тузли број 32 0 П 00041146 06 П од 17. ок-
тобра 2011. године и Пресуде Општинског суда у Тузли број 32 0 П 
041146 06 П од 22. фебруара 2011. године.

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

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Јавна установа Радио-телевизија Лукавац (у даљњем тексту: 

апеланткиња), коју заступа директор Мидхат Сарајлић, законски 
заступник и, како је наведено у апелацији, Општинско правобра-
нилаштво Лукавац, поднијела је 3. октобра 2012. године апелацију 
Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни 
суд) против Рјешења Кантоналног суда у Тузли (у даљњем тексту: 
Кантонални суд) број 32 0 П 041146 11 Гж 2 од 23. јула 2012. годи-
не, Рјешења Општинског суда у Тузли (у даљњем тексту: Општин-
ски суд) број 32 0 П 00041146 06 П од 17. октобра 2011. године и 
Пресуде Општинског суда број 32 0 П 041146 06 П од 22. фебруара 
2011. године.

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

суда, Општинског суда, В. Г. и Нисада Омеровића, супротне стране 
у поступку, затражено је 11. јуна 2015. године да доставе одговоре 
на апелацију.

3. Кантонални суд доставио је одговор 16. јуна 2015. године, 
Општински суд 18. јуна 2015. године, а В. Г. 25. јуна 2015. године. 
Нисад Омеровић није доставио одговор у остављеном року који 
је истекао.

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

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

5. Општински суд донио је пресуду којом је одбио апелант-
кињин тужбени захтјев да јој В. Г. и Нисад Омеровић (у даљњем 
тексту: тужени) плате штету насталу неприступањем на припрем-
но рочиште 24. марта 2005. године у Основни суд у Бијељини, са 
законском каматом и трошковима поступка.

6. У образложењу пресуде је наведено да је апеланткиња путем 
Општинског правобранилаштва Лукавац поднијела тужбу против 
тужених јер они као адвокати нису приступили на припремно ро-
чиште заказано за 24. март 2005. године, иако су уредно обавије-
штени, и нису даље обављали радње предвиђене законом с циљем 
да заштите апеланткињине интересе, услијед којих је апеланткињи 
наступила штета. 

7. У току поступка тужени су оспорили да Општинско право-
бранилаштво Лукавац може да заступа апеланткињу, те су истакли 
приговор недостатка активне и пасивне легитимације, те оспори-
ли основ и висину тужбеног захтјева. Општински суд је најприје 
истакао да су међу парничним странкама спорне чињенице које 
се односе на законитост заступања апеланткиње. Општински суд 
је у вези с наведеним извршио увид у Одлуку Општине Лукавац, 
Општинско вијеће, број 01-02-1-1773/99 од 6. октобра 1999. годи-
не, којом је утврдио да је Радио-телевизија Лукавац престала са ра-
дом даном уписа апеланткиње у регистар јавне установе. Из исте 
Одлуке утврђено је да се оснива апеланткиња, а у члану 4 Одлуке 
наведено је да апеланткиња има својство правног лица, док је у 
члану 10 Одлуке наведено да су органи управљања и руковођења 
Управни одбор и директор. Општински суд је утврдио да је Рје-
шењем Кантоналног суда број У/И-3749/00 од 27. новембра 2000. 
године о упису у судски регистар субјеката уписа утврђен упис 
оснивања Јавне установе Радио-телевизија Лукавац, ул. Мацан 
Антон, директор Зијад (Алије) Сејдиновић из Лукавца, без ограни-
чења овлашћења у заступању у оквиру регистроване дјелатности. 
Увидом у Рјешење Кантоналног суда број У/И-41/03 од 4. марта 
2003. године утврђује се да је извршен упис директора Фикрета 
Жигића, без ограничења овлашћења, а Рјешењем Кантоналног 
суда број У/И-1679/05 од 19. октобра 2005. године извршен је упис 
директора Фикрета Сарајлића, без ограничења.

8. Суд је утврдио да је у Одлуци Општине Лукавац - Општин-
ског вијећа број 01-012-9/99 од 21. јануара 1999. године о осни-
вању Општинског правобранилаштва Лукавац, у члану IV став 2 
прописано да Правобранилаштво врши послове правне заштите 
имовине и имовинских интереса јавних предузећа и других прав-
них лица која по закону оснива општина, ако је то предвиђено ак-
том о оснивању. Даље, суд се позвао на одредбу члана 8 Закона о 
правобранилаштву којом је прописано да Општинско правобрани-
лаштво обавља послове заштите имовине и имовинских интереса 
општине и општинских органа. У ставу 2 члана 8 прописано је да 
Општинско правобранилаштво обавља послове заштите имовине 
и имовинских интереса јавних предузећа и других правних лица 
која по закону оснива општина, ако је то одређено актом о осни-
вању.

9. Из изведених доказа Општински суд је утврдио као неспорну 
чињеницу да апеланткиња као јавна установа има својство правног 
лица и да је као таква уписана у судски регистар с директором који 

има овлашћења без ограничења у заступању у оквиру регистрова-
не дјелатности. Из Одлуке о оснивању Општинског правобрани-
лаштва Лукавац од 21. јануара 1999. године произилази да Пра-
вобранилаштво штити имовину и имовинска права правних лица 
која по закону оснива општина, само ако је то предвиђено актом 
о оснивању. Међутим, из Одлуке о оснивању апеланткиње од 6. 
октобра 1999. године не произилази да послове правне заштите и 
имовинских интереса врши Општинско правобранилаштво Лука-
вац као законски заступник. Општински суд се позвао на одредбу 
члана 301 Закона о парничном поступку (у даљњем тексту: ЗПП) 
којим је дефинисано ко може да буде пуномоћник странака. Како 
је утврђено да апеланткињу као правно лице, у складу с Одлуком 
о оснивању апеланткиње, заступа директор, а не Општинско пра-
вобранилаштво Лукавац, суд је закључио да је и у том поступку 
требало да је заступа директор, односно лице које директор опу-
номоћи, као што су адвокат, адвокатско друштво, запосленик слу-
жбе за бесплатну правну помоћ или апеланткињин запосленик. 
Општински суд је закључио да Општинско правобранилаштво Лу-
кавац није имало законом, односно актом о оснивању апеланткиње 
предвиђено овлашћење да штити њену имовину и имовинске инте-
ресе, из чега произилази да је недозвољено поднијело тужбу у име 
и за рачун апеланткиње и заступало је као законски заступник. Суд 
је закључио да је апеланткињу заступало неовлашћено лице, те је 
одлучило да одбије апеланткињин тужбени захтјев.

10. Против првостепене пресуде Општинско правобранила-
штво Лукавац изјавило је жалбу коју је Општински суд Рјешењем 
број 32 0 П 0041146 06 П од 17. октобра 2011. године одбацио као 
да ју је изјавило неовлашћено лице. 

11. У образложењу рјешења је наведено да је против пресуде 
од 22. фебруара 2011. године Општинско правобранилаштво Лу-
кавац изјавило жалбу. Како из достављене документације суд није 
могао да утврди дозвољеност жалбе, с обзиром на то да у спису 
није постојао доказ да је Општинско правобранилаштво Лукавац у 
складу с одлуком о оснивању апеланткиње и Одлуком о оснивању 
Општинског правобранилаштва овлашћено за заступање апелант-
киње, а нити се ради о лицу из члана 301 ЗПП, Општински суд 
је, у складу с упутама Кантоналног суда, Рјешењем број 32 0 П 
0041146 06 П позвао подносиоца жалбе Општинско правобрани-
лаштво Лукавац и одредио му рок да отклони недостатке у жал-
би. Општинско правобранилаштво Лукавац као подносилац жалбе 
доставило је суду поднесак у ком допуњава жалбу и доставило је 
као материјални доказ овлашћење Општинског правобранилаштва 
Лукавац број 99/11 од 22. фебруара 2011. године којим жели да до-
каже да је овлашћено да поднесе жалбу у тој правној ствари, а све 
у вези с чланом 8 Закона о правобранилаштву и на основу Одлуке о 
оснивању апеланткиње. Општински суд је, имајући у виду утврђе-
но чињенично стање, утврдио да Општинско правобранилаштво 
Лукавац није отклонило недостатке из жалбе, па је суд оцијенио да 
Општинско правобранилаштво Лукавац није овлашћено да подне-
се жалбу за апеланткињу (као тужитељку) јер његово овлашћење 
за то не произилази из Одлуке о оснивању апеланткиње, као ни 
из Одлуке о оснивању Општинског правобранилаштва, а нити се 
ради о лицу из члана 301 ЗПП.

12. Против рјешења Општинског суда од 17. октобра 2011. 
године Општинско правобранилаштво Лукавац изјавило је жалбу 
коју је Кантонални суд Рјешењем број 32 0 п 041146 11 Гж од 23. 
јула 2012. године одбило и потврдило првостепено рјешење.

13. У образложењу рјешења Кантонални суд је навео да је 
жалба неоснована и да Општинско правобранилаштво Лукавац 
у жалби неосновано тврди да је отклонило недостатке из жалбе, 
позивајући се на одредбе члана 8 Закона о правобранилаштву, 
Одлуку о оснивању апеланткиње и Одлуку о оснивању Право-
бранилаштва, јер нити из једног акта не произилази овлашћење 
Општинском правобранилаштву Лукавац да заступа апеланткињу. 
Кантонални суд је навео да је тачно да је чланом 8 став 2 Закона 
о правобранилаштву прописано да Општинско правобранилаштво 
обавља послове заштите имовине и имовинских интереса правних 
лица која оснива општина, ако је то одређено актом о оснивању, 
као и да Одлука о оснивању Правобранилаштва (члан IV) садр-
жи члан истовјетне садржине. Међутим, јасно слиједи да Право-
бранилаштво може вршити послове правне заштите имовине и 
имовинских интереса правних лица која оснива општина ако је то 
предвиђено актом о оснивању. Кантонални суд је истакао да жалба 
занемарује чињеницу да нити једном одредбом Одлуке о оснивању 
апеланткиње није предвиђено да ће Општинско правобранилаштво 
Лукавац обављати послове заступања и представљања основаног 
правног лица (апеланткиње) како се то у жалби погрешно сматра. 
Стога ни жалбени наводи Општинског правобранилаштва Лукавац 
нису правно основани. Кантонални суд је истакао да, супротно 
наводима из жалбе, из Одлуке о оснивању апеланткиње (члан 4) 
слиједи да апеланткиња има статус правног лица, а према члану 
10 органи управљања и руковођења су Управни одбор и директор. 
У складу с чланом 293 став 2 ЗПП, апеланткињу као правно лице 
може заступати само лице које је одређено оснивачким актом или 
лице из члана 301 ЗПП, уз овлашћење лица одређеног за засту-
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пање. Како се у конкретном предмету као пуномоћник појављује 
Општинско правобранилаштво Лукавац, које није ни адвокат ни за-
посленик, то је његово заступање без правног основа, чак и када му 
је апеланткињин директор дао овлашћење јер је такво овлашћење 
супротно одредби члана 301 ЗПП. Суд је истакао да по службеној 
дужности, сходно члану 293 став 3 ЗПП, пази на правилност засту-
пања странке у поступку.

14. Кантонални суд је истакао да на правилност одлуке не ути-
че то што је Општинско вијеће оснивач апеланткиње и што Одлука 
служи као оснивачки акт на основу које ће се извршити упис у 
судски регистар, јер нити из једног акта не произилази да је осни-
вач уједно и орган који представља и управља апеланткињом као 
правним лицем. Због тога Општинско правобранилаштво Лукавац 
и не може бити апеланткињин пуномоћник у смислу наведених 
одредби ЗПП, па се жалба није могла разматрати јер је изјавило не-
овлашћено лице. Кантонални суд је навео да то што је евентуално 
суд у другим предметима исказао став да Општинско правобрани-
лаштво Лукавац може заступати апеланткињу не утиче на одлучи-
вање у конкретном предмету јер судске одлуке нису извор права.

IV - Апелација
а) Наводи из апелације
15. Апеланткиња у апелацији нити на једном мјесту, у тексту 

или у дијелу апелације предвиђеним за то, није навела које право 
сматра да јој је повријеђено оспореном пресудом. Уставни суд сма-
тра да апеланткиња оспорава одлуке због повреде права на пра-
вично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 
став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода (у даљњем текст: Европска конвенција) у вези с примје-
ном материјалног права. Апеланткиња је у апелацији навела да је 
поступила према рјешењу суда, односно отклонила недостатке у 
жалби, ако се има у виду члан 8 Закона о правобранилаштву, а веза-
но за члан 1 став 4 истог закона. Даље, апеланткиња се позвала на 
Одлуку о оснивању Општинског правобранилаштва Лукавац, те је 
цитирала члан 4 став 2. Такође, апеланткиња се позива на Одлуку 
о њеном оснивању у којој је назначено да Општинско вијеће (у 
даљњем тексту: оснивач) оснива апеланткињу, као и да та одлука 
служи као оснивачки акт за упис у јавни регистар (у складу с чла-
ном 14). Апеланткиња цитира чл. 9 и 14 Одлуке о њеном оснива-
њу. Апеланткиња тражи да Уставни суд укине оспорена рјешења. 
Апеланткиња је доставила Пресуду Општинског суда у предмету 
Малс 1467/05 од 3. јуна 2009. године у којој је Општинско право-
бранилаштво активно легитимисано у “сличном” предмету у ком 
заступа Радио-телевизију Лукавац.

б) Одговор на апелацију
16. У одговору на апелацију Кантонални суд је истакао да је 

апелација неоснована из разлога садржаних у образложењу оспо-
рене одлуке, те предлаже да се одбије као неоснована.

17. У одговору на апелацију Општински суд је навео да је апела-
ција неблаговремена јер је коначна одлука у предмету пресуда Општин-
ског суда од 22. марта 2011. године, а апеланткињина жалба одбачена је 
из формалних разлога. Осим тога, према мишљењу Општинског суда, у 
сваком случају је протекао рок од 60 дана и против рјешења Кантонал-
ног суда. Апелацију је, према мишљењу суда, поднијело неовлашћено 
лице и апелација је неуредна, због чега предлаже да се апелација првен-
ствено одбаци или прогласи недопустивом.

18. В. Г. (тужена) у одговору је навела да је апелација неосно-
вана, те да Општинско правобранилаштво Лукавац не може засту-
пати апеланткињу, позивајући се на Закон о правобранилаштву, као 
и Закон о привредним друштвима у ком је регулисано да друштво 
заступа управа. Према томе, законски заступник апеланткиње, 
која је регистрована као правно лице, није могао дати овлашћење 
Правобранилаштву, јер се не ради о лицу предвиђеном чланом 
301 ЗПП. У одговору на апелацију В. Г. даље износи чињенице из 
тужбе коју је апеланткиња поднијела против ње. В. Г. је тражила 
заштиту идентитета у поступку пред Уставним судом.

V - Релевантни прописи
19. Одлука о оснивању Опћинског правобранилаштва број 01-

012-9/99, Лукавац, 21. јануар 1999. године, у релевантном дијелу 
гласи:

Члан 4.
Правобранилаштво обавља послове правне заштите имовине и 

имовинских интереса Опћине и опћинских органа.
Правобранилаштво обавља послове заштите имовине и имо-

винских интереса правних особа које оснива Опћина, ако је то ак-
том о оснивању предвиђено.

20. Закон о правобранилаштву (“Службене новине Тузланског 
кантона” бр. 4/04 и 5/08) у релевантном дијелу гласи:

Члан 8.
Опћинско правобранилаштво обавља послове правне заштите 

имовине и имовинских интереса Опћине и опћинских органа.

Опћинско правобранилаштво обавља послове заштите имови-
не и имовинских интереса правних особа које оснива Опћина, ако 
је то актом о оснивању предвиђено.

21. Одлука о оснивању Јавне установе Радио-телевизија Лука-
вац број 01-02-1-1774/99 од 6. октобра 1999. године у релевантном 
дијелу гласи:

Члан 1.
Ради остваривања права грађана опћине Лукавац у области ин-

формисања и задовољавања културних, образовних и других по-
треба, Опћинско вијеће (у даљњем тексту: оснивач) оснива Јавну 
установу Радио-телевизија Лукавац.

Члан 10.
Органи управљања и руковођења Јавне установе су Управни 

одбор и директор.

Члан 14.
Ова одлука служи као оснивачки акт, на основу које ће се извр-

шити упис Јавне установе у судски регистар.
22. Закон о парничном поступку Федерације Босне и Херцего-

вине (“Службене новине Федерације БиХ” бр. 53/03, 75/05 и 19/06) 
у релевантном дијелу гласи:

Члан 66.
Кад утврди да је тужба неразумљива или да не садржи еле-

менте прописане одредбом члана 53. овог закона (непотпуна ту-
жба), или да постоје недостаци који се тичу способности тужиоца 
или туженог да буду странке у парници, или недостаци у погле-
ду законског заступања странке, или недостаци који се односе на 
овлаштење заступника да покрене парницу кад је такво овлаштење 
потребно, суд ће ради отклањања ових недостатака предузети по-
требне радње предвиђене одредбама чл. 295. и 336. овог закона.

Члан 213. ст. 1. и 3.
(1) Неблаговремену, непотпуну или недозвољену жалбу, одба-

циће рјешењем првостепени суд без одржавања рочишта. 
(3) Жалба је недозвољена ако је жалбу изјавило лице које није 

овлаштено за изјављивање жалбе, или лице које се одрекло или 
је одустало од жалбе, или ако лице које је изјавило жалбу нема 
правног интереса за подношење жалбе.

Члан 291.
(1) Странка у поступку може бити свако физичко и правно 

лице.

Члан 293. став 3.
(3) У току цијелог поступка суд ће, по службеној дужности, 

пазити може ли лице које се појављује као странка у поступку бити 
странка у поступку и је ли парнично способно, заступа ли парнич-
но неспособну странку њен законски заступник и има ли законски 
заступник посебна овлаштења кад су она потребна.

Члан 295.
(1) Кад суд утврди да лице које се појављује као странка не 

може бити странка у поступку, а тај се недостатак може отклони-
ти, позваће тужиоца да изврши потребне исправке у тужби или ће 
предузети друге мјере да би се поступак могао наставити са лицем 
које може бити странка у поступку.

Члан 301.
(1) Пуномоћник може бити адвокат, адвокатско друштво или 

запослени код службе за бесплатну правну помоћ, као и, за правна 
лица запослени код тог правног лица, а за физичка лица брачни 
односно ванбрачни друг странке или сродник странке по крви или 
по тазбини. 

(2) Ако суд утврди да пуномоћник који је адвокат не врши 
своју дужност у складу са Законом о адвокатури, суд ће о томе оба-
вијестити надлежну адвокатску комору и, ако је то могуће, странку 
коју адвокат заступа. 

Члан 336.
(1) Ако је поднесак неразумљив или не садржи све што је 

потребно да би се по њему могло поступити, суд ће подносиоцу 
вратити поднесак ради исправке или допуне, уз наводе шта треба 
исправити или допунити и одредиће рок за исправку или допуну 
поднеска, који не може бити дужи од осам дана. 

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

Уставни суд има и апелациону надлежност у питањима која су 
садржана у овом Уставу, када она постану предмет спора због пре-
суде било ког суда у Босни и Херцеговини.
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24. У складу с чланом 18 став (1) Правила Уставног суда, 
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре-
суде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дје-
лотворни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у 
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлу-
ку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

25. Уставни суд, имајући у виду да је Општински суд истакао да 
је апелацију поднијело неовлашћено лице, налази важним напоме-
нути да је апелацију поднијела апеланткиња коју заступа директор 
као законски заступник, али да је у апелацији наведено да апелант-
кињу заступа и Општинско правобранилаштво Лукавац. Међутим, 
Уставни суд запажа да је апелацију потписао апеланткињин дирек-
тор и овјерена је апеланткињиним печатом. Због наведеног, Уставни 
суд сматра да је апелацију поднијело овлашћено лице.

26. Даље, апелацијом је оспорено рјешење Кантоналног суда 
против ког нема других дјелотворних правних лијекова могућих 
према закону. Затим, оспорено рјешење апеланткиња је примила 
2. августа 2012. године, а апелација је поднесена 1. октобра 2001. 
године (поштом), тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом 
18 став (1) Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуња-
ва и услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда јер не 
постоји неки формални разлог због ког апелација није допустива, 
нити је очигледно (prima facie) неоснована.

27. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Хер-
цеговине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног суда, Уставни 
суд је утврдио да апелација испуњава услове у погледу допусти-
вости. 

VII - Меритум
28. Апеланткиња оспорава наведену пресуду и рјешења, а из 

навода апелације произилази да се жали на повреду права на пра-
вично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 
6 Европске конвенције.

29. Уставни суд првенствено запажа да је апеланткиња јавна 
установа која је основана одлуком Општинског вијећа Општине 
Лукавац. У вези с тим, Уставни суд подсјећа на то да апелант-
киња не ужива заштиту права загарантованих одредбама Европске 
конвенције и њених протокола који регулишу однос јавне власти 
и појединаца и пружају појединцима заштиту људских права и 
основних слобода у односу са јавном влашћу. Међутим, Уставни 
суд је у својој пракси указао на то да Европска конвенција пружа 
минимум заштите у погледу људских права и основних слобода, а 
Устав Босне и Херцеговине даје ширу заштиту, па је усвојио став 
да, према члану VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, свако ко је 
био странка у одређеном поступку и ко има пресуду било ког суда 
за коју сматра да су му њоме повријеђена права може да поднесе 
апелацију Уставном суду. У складу с тим, државни органи и јавна 
власт као учесници судских поступака уживају гаранције права на 
правичан поступак и права на имовину из члана II/3е) и к) Устава 
Босне и Херцеговине (види Уставни суд, Одлука број АП 39/03 од 
27. фебруара 2004. године, објављена на www.ustavnisud.ba).

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

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

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

стварима и друга права у вези с кривичним поступком.
31. У конкретном случају Уставни суд првенствено запажа да 

се поступак односи на накнаду штете, дакле на предмет грађанско-
правне природе, па апеланткиња ужива гаранције права на правич-
но суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине. 

32. Уставни суд примјећује да је у конкретном поступку од-
бијен апеланткињин тужбени захтјев јер је тужбу у име и за рачун 
апеланткиње поднијело неовлашћено лице, односно одбачена је 
жалба против првостепене пресуде јер је изјавило неовлашћено 
лице. Из садржине апелације произилази да апеланткиња сматра 
да је у поступку може заступати Општинско правобранилаштво 
Лукавац, те у том смислу оспорава пресуду и рјешења редовних 
судова.

33. У вези са тим наводима, Уставни суд указује на то да, према 
пракси Европског суда и Уставног суда, задатак ових судова није 
да преиспитују закључке редовних судова у погледу чињеничног 
стања и примјене материјалног права (mutatis mutandis, Европски 
суд, Pronina против Русије, одлука о допустивости од 30. јуна 2005. 
године, апликација број 65167/01). Наиме, Уставни суд није надле-
жан да супституише редовне судове у процјени чињеница и доказа, 
већ је, генерално, задатак редовних судова да оцијене чињенице и 
доказе које су извели (види Европски суд, Thomas против Уједиње-
ног Краљевства, пресуда од 10. маја 2005. године, апликација број 
19354/02). Задатак Уставног суда је да испита да ли су, евентуал-
но, повријеђена или занемарена уставна права (право на правично 
суђење, право на приступ суду, право на дјелотворан правни лијек 

и др.), те да ли је примјена закона била, евентуално, произвољна 
или дискриминациона.

34. У конкретном случају Уставни суд примјећује да су туже-
ни у току поступка истакли да апеланткињу не може заступати 
Општинско правобранилаштво Лукавац, позивајући се на одредбе 
чл. 300 и 301 ЗПП, као и да апеланткињин директор као законски 
заступник није могао дати овлашћење Општинском правобрани-
лаштву Лукавац за заступање, већ само лицима одређеним у члану 
301 ЗПП. Уставни суд запажа да је Општински суд извршио увид у 
материјалну документацију, те је на основу Одлуке о оснивању апе-
ланткиње утврдио да је апеланткиња регистрована као правно лице, 
те је директор њен законски заступник. Такође, Општински суд је 
цитирао и позвао се на одредбе Закона о правобранилаштву, као и 
Одлуку о оснивању Правобранилаштва, те је истакао да, у складу 
с наведеним одредбама, Правобранилаштво обавља послове правне 
заштите имовине и имовинских интереса правних лица која оснива 
скупштина, ако је то утврђено актом о оснивању. Како актом о осни-
вању апеланткиње то није предвиђено, суд је закључио да је тужбу 
поднијело неовлашћено лице. Против првостепене пресуде жалбу 
је поднијело Општинско правобранилаштво Лукавац, а Општински 
суд је одбацио жалбу као да је изјавило неовлашћено лице (у скла-
ду с чланом 231 ЗПП), а Кантонални суд је потврдио првостепено 
рјешење. Судови су опет цитирајући и наводећи одредбе Одлуке 
о оснивању апеланткиње, Одлуке о оснивању Правобранилаштва 
и Закона о правобранилаштву, као и одредбе чл. 293 став 3 и 301 
став 1 ЗПП утврдили да Општинско правобранилаштво Лукавац не 
може, у складу са законом, као и апеланткињиним актима, заступати 
апеланткињу, као и да није лице из члана 301 ЗПП ком директор 
као законски заступник може дати пуномоћ да га заступа. Редовни 
судови (у поступку поводом апеланткињине жалбе) реферисали су 
се и на апеланткињине наводе да је Општина Лукавац оснивач и да 
Одлука служи као оснивачки акт на основу ког ће се извршити упис 
јавне установе у судски регистар, те навели да нити из једног акта 
на који се позвала апеланткиња не произилази да је апеланткињин 
оснивач истовремено и орган који представља и управља апелант-
кињом као правним лицем. Наиме, Кантонални суд је истакао да 
Општинско вијеће јесте неспорно апеланткињин оснивач, али је 
чланом 10 Одлуке о оснивању наведено да су органи руковођења и 
управљања Управни одбор и директор.

35. Уставни суд у образложењима оспорених одлука редовних 
судова не може наћи било какву произвољност јер су она јасна и 
донијета у складу са законом и актима туженог. Осим тога, из врло 
неодређених навода апелације ипак произилази да апеланткиња у 
суштини понавља наводе који су били предмет оцјене пред редов-
ним судом, а које су редовни судови детаљно размотрили и дали ја-
сна и конкретна образложења зашто ти наводи не могу довести до 
другачијег рјешења конкретне правне ствари. Наиме, апеланткиња и 
у апелацији очигледно остаје при својим наводима да је у поступку 
може заступати Општинско правобранилаштво Лукавац, јер је осно-
вана одлуком Општине, што истиче као битан елемент. Уставни суд 
примјећује да апеланткињи нико у току поступка није ни оспорио да 
је основана одлуком Општинског вијећа Општине Лукавац. Међу-
тим, Уставни суд истиче да је у околностима конкретног случаја од 
кључног значаја чињеница да апеланткиња има својство правног 
лица, што указује на то да евентуална могућност да апеланткињу за-
ступа Правобранилаштво мора бити јасно наведена у апеланткињи-
ном оснивачком акту. Како то у конкретном случају није утврђено, 
јер у Одлуци о оснивању апеланткиње није истакнуто да апелант-
кињу заступа Општинско правобранилаштво Лукавац, судови су 
оцијенили да нису испуњени услови прописани законом (Законом 
о правобранилаштву) који би омогућили да Правобранилаштво 
заступа апеланткињу, нити је Општинско правобранилаштво лице 
одређено чланом 301 ЗПП. Дакле, судови су јасно навели разлог 
свог одлучења, који је резултат утврђених релевантних чињеница и 
примјене закона, која није произвољна. Стога, Уставни суд сматра да 
оспореним одлукама није прекршено апеланткињино право на пра-
вично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине.

36. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да у конкрет-
ном предмету није повријеђен члан II/3е) Устава Босне и Херце-
говине.

VIII - Закључак
37. Уставни суд сматра да није повријеђен члан II/3е) Устава 

Босне и Херцеговине када су судови закључили да је тужбу, а затим 
и жалбу поднијело неовлашћено лице, дајући јасна и конкретна 
образложења и позивајући се на законске одредбе и апеланткињи-
не акте. 

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

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

 Предсједник
 Уставног суда БиХ,
 Мирсад Ћеман, с.р.
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Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине

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

СПИСАК
МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ ЗА УПИС И ОБНОВУ УПИСА У РЕГИСТАР 

МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
У периоду од 1. јуна 2015. до 30. јуна 2015. године издате су потврде за упис и обнову уписа у Регистар сљедећих медицинских средстава:

Ред.
бр.

Назив медицинског 
средства

(генеричко име)
Класа Број потврде Датум 

потврде
Рок 

трајања 
потврде

Мјесто 
продаје Произвођач Носилац 

дозволе

1.

OSTENIL
visokoelastični rastvor za 
injekciju u zglobnu šu-
pljinu (Na-hijaluronat 20 
mg/2 ml)

Klasa III 06-07.4-2-2423-1/15 1.6.
2015.

3.5.
2020.

u bolničkim 
apotekama

TRB CHEMEDI-
CA AG

Richard - Reitzner 
Allee 1

85540 Haar/
Munchen, Nje-

mačka

I C M d.o.o.,
Vojvode Put-

nika 12,
Bijeljina

2.

CATH -GUIDE AIRWAY
ervej
BITEGARD ORAL BITE 
BLOCK
ervej
Napomena: Sve veličine i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa I 06-07.4-1-1691-1/15 2.6.
2015.

1.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

TELEFLEX ME-
DICAL

Research triangle 
Park NC 27709

Weck Drive, Sje-
dinjene Američke 

Države

MEDI FREY 
d.o.o.,

Grbavička 
80/I,

Sarajevo

3.

OXYGEN MASKS - 
LOW FLOW
maska
OXYGEN MASKS - 
HIGH FLOW - MULTI 
-VENT
maske
OXYGEN MASKS - 
HIGH FLOW - SELECT-
A-VENT
maske
AEROSOL MASKS
maske
BREATHING CIRCUITS 
AND ACCESSORIES 
crijevo za oksigenaciju
OXYGEN SUPPLY TU-
BING 
crijevo za oksigenaciju
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-1693-1/15 2.6.
2015.

1.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

TELEFLEX ME-
DICAL

Research triangle 
Park NC 27709

Weck Drive, Sje-
dinjene Američke 

Države

MEDI FREY 
d.o.o.,

Grbavička 
80/I,

Sarajevo

4.

MOLLOSIL
silikonski materijal za 
podlaganje zubne proteze
MOLLOSIL PLUS
silikonski materijal za 
podlaganje zubne proteze
TEMPOFIT
dentalni akrilat za privre-
mene zubne nadoknade
TEMPOFIT PREMUIM
dentalni akrilat za privre-
mene zubne nadoknade
TEMPOFIT REGULAR
dentalni akrilat za privre-
mene zubne nadoknade
TEMPOFIT DUOMIX
dentalni akrilat za privre-
mene zubne nadoknade
DETAFERM
dentalni cement, privre-
meni zubni ispun
TEMPOLINK SINGLE
dentalni kompozitni 
cement za privremeno 
cementiranje

Klasa IIa 06-07.4-1-1934-2/15 2.6.
2015.

1.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

DETAX 
GmbH&Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 4
76275 Ettlingen, 

Njemačka

MIKODEN-
TAL BH 
d.o.o.,

Derviša Nu-
mića br. 11,

Sarajevo
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TEMPOLINK CLEAR
dentalni kompozitni 
cement za privremeno 
cementiranje
IMPLANTLINK SEMI 
CLASSIC
kompozitni cement za 
reparaciju zubnih nado-
knada
IMPLANTLINK SEMI 
FORTE
kompozitni cement za 
reparaciju zubnih nado-
knada
FERMIN
dentalni cement, privre-
meni zubni ispun

5.

DETASEAL HYDRO-
FLOW PUTTY
silikonski otisni materijal, 
adicioni
DETASEAL HYDRO-
FLOW LITE
silikonski otisni materijal, 
adicioni
DETASEAL HYDRO-
FLOW XLITE
silikonski otisni materijal, 
adicioni
DETASEL FUNCTION
silikonski otisni materijal, 
adicioni
DETASEAL BITE
silikonski otisni materijal, 
adicioni
GREENBITE APPLE
silikonski otisni materijal, 
adicioni
GREENBITE COLOUR
silikonski otisni materijal, 
adicioni
MONOPRINT SUPRA
silikonski otisni materijal, 
adicioni
SILAPLAST FUTUR
silikonski otisni materijal, 
kondenzacioni
SILASOFT N
silikonski otisni materijal, 
kondenzacioni
SILASOFT SPECIAL
silikonski otisni materijal, 
kondenzacioni
CAT P UNIVERSAL 
FUTUR
aktivator za kondenzacio-
ne silikone
STA-SEAL F
silikonski otisni materijal, 
kondenzacioni
EXAPLAST PUTTY
silikonski otisni materijal, 
kondenzacioni
EXASOFT WASH
silikonski otisni materijal, 
kondenzacioni
EXAGEL CAT
aktivator za kondenzacio-
ne silikone
SMARTPROTECT
sredstvo za profi laksu i 
zaštitu gleđi
TRAYLOC A
adhezivno sredstvo za 
adicione silikone

Klasa I 06-07.4-1-1933-2/15 2.6.
2015.

1.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

DETAX 
GmbH&Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 4
76275 Ettlingen, 

Njemačka

MIKODEN-
TAL BH 
d.o.o.,

Derviša Nu-
mića br. 11,

Sarajevo
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6.

SUMMIT SI OCT 
SPINAL FIXATION 
SYSTEM
implantat za OCT fi ksaciju 
kičme
SUMMIT FIXATION 
SYSTEM
implantat za OCT fi ksaciju 
kičme
SUMMIT OCT SPINAL 
SYSTEM
implantat za OCT fi ksaciju 
kičme
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skih sredstava navedeni su 
prilogu potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa IIb 06-07.4-1-553-2/15 3.6.
2015.

2.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

DEPUY SPINE 
Inc

325 Paramount 
Drive, Raynham
Massachusetts, 

Sjedinjene Ame-
ričke Države

KRAJINA-
LIJEK a.d.,
Ilije Garaša-

nina 6,
Banja Luka

7.

SWABS STERILE
sterilni bris za kliničke 
uzorke za mikrobiološke 
analize
Napomena: Svi modeli, 
veličine i kataloški brojevi 
medicinskog sredstva 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Klasa Is 06-07.4-1-1437-2/15 3.6.
2015.

2.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

MEUS S.r.l.
Via Leonardo Da 

Vinci 24/b
 35028 Piove di 

Sacco (PD), Italija

BROMA 
BEL d.o.o.,

Branka Popo-
vića 39,

Banja Luka

8.

KITS AND STAINING 
SOLUTION
kitovi i otopine za bojenje
REAGENTS 
reagensi
CONSUMABLES
potrošni materijal
INSTRUMENTS 
instrumenti
Napomena: Svi modeli, 
veličine i kataloški brojevi 
medicinskog sredstva 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Lista D 06-07.4-1-2074-1/15 3.6.
2015.

2.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

BIO OPTICA 
MILANO S.p.A.
Via San Fausti-

no 58
Milano, Italija

SEMIKEM 
d.o.o.,

Omladinska 
44,

Sarajevo

9.

MEDTRONIC MINIMED 
RESERVOIRS
rezervoar za insulinsku 
pumpu
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-2248-1/15 5.6.
2015.

4.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

MEDTRONIC 
MINIMED

18000 Devonshire 
Street Northridge
CA 91325 , Sje-

dinjene Američke 
Države

EPSILON 
RESEARCH 
INTERNA-

TIONAL 
d.o.o., 

Novice Cero-
vića 5,

Banja Luka

10.

CURI-MED TUBULAR 
BANDAGES WITH 
COMPRESSION
tubularni zavoj, kompre-
sivni
CURI-MED TUBULAR 
BANDAGES DOUBLE 
STRETCH WITH CO-
LOR-CODE
tubularni zavoj, dvostruko 
istezljiv
CURI-MED TUBE GAU-
ZE BANDAGES, QUA-
LITY C
tubularni zavoj, 100% 
nebijeljeni pamuk
CURI-MED TUBE GAU-
ZE BANDAGES, QUA-
LITY B
tubularni zavoj, 100% 
viskoza
CURI-MED TUBE GAU-
ZE BANDAGES, QUA-
LITY A
tubularni zavoj, 100% 
bijeljeni pamuk

Klasa I 06-07.4-1-2830-1/15 8.6.
2015.

7.6.
2020.

u apo-
tekama, 

bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

ABENA INTER-
NATIONAL A/S

Egelund 35
Aabenraa, Danska

MIPEX 
d.o.o.,

Krajiških 
brigada 209,
Banja Luka
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CURI-MED ORTHOPA-
EDIC UNDERPADDING, 
NATURAL
gipsani podložak, ortoped-
ski podzavoj, prirodni
CURI-MED ORTHOPA-
EDIC UNDERPADDING, 
SYNTHETIC
gipsani podložak, ortoped-
ski podzavoj, sintetički
FACE MASK - TIE ON
zaštitne maske za lice, sa 
povezom
FACE MASK - EAR 
LOOP
zaštitne maske za lice, sa 
gumicom
CURI-MED SURGICAL 
COTTON TAPE
fl aster za fi ksiranje, u 
traci, pamučni, sa cink-
oksidom
CURI-MED SURGICAL 
SILK TAPE
fl aster za fi ksiranje, u 
traci, svileni, sa cink-ok-
sidom
CURI-MED SURGICAL 
MICROPOROUS TAPE
fl aster za fi skiranje, u tra-
ci, od netkanog materijala, 
mikroporni
CURI-MED SURGICAL 
TRANSPARENT TAPE
fl aster za fi ksiranje, u 
traci, providni
CLIP CAPS
hirurške kape
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskih sred-
stava navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

11.

KAVEZI SA SETOM 
HIRURŠKIH INSTRU-
MENTA ZA UGRADNJU 
SPINALNIH IMPLAN-
TATA
IMPLANTATI ZA FIK-
SACIJU KIČME
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skih sredstava navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa IIb 06-07.4-1-2470-1/15 8.6.
2015.

7.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

NORM TIBBI 
URUNLER 

ITHALAT IHRA-
CAT SAN.VE 
TIC.LTD STI.

Nasuh Akar Ma-
hallesi 1403 So-
kak No.3 Balgat 

Cankaya
Ankara, Turska

MARK 
MEDICAL 

d.o.o.,
Radenka 

Abazovića 5,
Sarajevo

12.

REFLECTYS DENTAL 
COMPOSITE
kompozitni materijal za 
ispune
REFLECTYS FLOW 
DENTAL COMPOSITE
tečni kompozitni materijal 
za ispune
PREVENTSEAL
kompozitni materijal za 
zalivanje fi sura
PROVITEMP 
zubarski cement za privre-
meno cementiranje protet-
skih radova
DENTOTEMP 
dugotrajni privremeni 
zubarski cement za ce-
mentiranje
DENTOCORE 
kompozitni materijal za 
cementiranje fi berglas 
kočića

Klasa IIa 06-07.4-1-2904-2/15 8.6.
2015.

7.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

ITENA CLINI-
CAL

83 Avenue Foch 
83

Pariz, Francuska

BIDAGO 
d.o.o.,

Gavrila Prin-
cipa 24,

Banja Luka



17.9.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 21

DENTOCORE BODY 
kompozitni materijal za 
cementiranje fi berglas 
kočića
DENTOCROWN 
cement za pravljenje 
privremenih protetskih 
radova
TOTALCEM
zubarski cement za ce-
mentiranje protetskih 
radova
TOTALC-RAM
zubarski cement za ce-
mentiranje protetskih 
radova
IPERBOND ULTRA AC-
TIVATOR
adhezivno sredstvo za 
kompozitni materijal
IPERBOND ULTRA 
adhezivno sredstvo za 
kompozitni materijal
C-RAM BOOSTER
adhezivno sredstvo za 
poboljšanje adhezije
DENTOETCH
kiselina za jetkanje
DENTOCLIC 
fi berglas kočić za nado-
gradnju
IONOCEM
glasjonomer cement za 
cementiranje protetskih 
radova
SILANEA
sredstvo za poboljšanje 
adhezije
REFLECTYS KITS
kompozit i pribor
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskih sred-
stava navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

13.

EASY HANDLE 
RIBBED GRAB BAR
oprema za kupatilo - ru-
kohvat
EASY HANDLE POLIS-
HED STAINLESS STEEL 
GRAB BAR
oprema za kupatilo - ru-
kohvat
EASY HANDLE 
POWDER COATED 
STAINLESS STEEL 
GRAB BAR
oprema za kupatilo - ru-
kohvat
EASY HANDLE 
POWDER COATED 
WALL MOUNTED LIFT-
UP TOILET SUPPORT
oprema za kupatilo - ru-
kohvat
PROFILO COMFORT 
LIFT-UP WALL MOUN-
TED SEAT WITH LEGS
oprema za kupatilo - stoli-
ca za tuširanje
PROFILO COMFORT 
LIFT-UP WALL MOUN-
TED SEAT 
oprema za kupatilo - stoli-
ca za tuširanje
PROFILO COMFORT 
HEIGHT ADJUSTABLE 
SHOWER STOOL

Klasa I 06-07.4-1-2360-3/14 9.6.
2015.

8.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

K DESIGNE s.r.l.
Galleria Goito 18
19121 La Spezia, 

Italija

BAUERFE-
IND d.o.o.,

Bulevar Meše 
Selimovića 

19,
Sarajevo
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oprema za kupatilo - stoli-
ca za tuširanje
PROFILO COMFORT 
BATH SEAT
oprema za kupatilo - stoli-
ca za tuširanje
ARES RAISED TOILET 
SEAT WITH LOCKING 
SYSTEM
nastavak za toalet 
EASY SAFE RAISED 
TOILET SEAT WITH 
FRONTAL LOCKING 
SCREW
nastavak za toalet
Napomena: Svi modeli 
medicinskih sredstava 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio

14.

INVASIVE STERILE EU-
ROTUBO COLLECTION 
SWAB FOR SAMPLE 
COLLECTION WITH 
AND WITHOUT TRAN-
SPORT MEDIUM
sterilne bris epruvete za 
prikupljanje uzoraka sa i 
bez transportnog medija
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-493-2/15 9.6.
2015.

8.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

DELTALAB S.L.
Plaza de la Ver-
nada 1, Pologno 

Industrial La 
Liana

Rubi-Barcelona, 
Španija

SEMIKEM 
d.o.o.,

Omladinska 
44,

Sarajevo

15.

GENERAL SPECIMEN 
CONTAINER STERILE
generalne posude za uzor-
ke, sterilne
GENERAL SPECIMEN 
CONTAINER NON-STE-
RILE
generalne posude za uzor-
ke, nesterilne
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skih sredstava navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Lista D 06-07.4-1-492-2/15 9.6.
2015.

8.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

DELTALAB S.L.
Plaza de la Ver-
nada 1, Pologno 

Industrial La 
Liana

Rubi-Barcelona, 
Španija

SEMIKEM 
d.o.o.,

Omladinska 
44,

Sarajevo

16.

SOFT ORTHOPEDIC 
PRODUCTS/CORSETS
meki ortopedski proizvodi 
- korzeti
MINION SILICONE 
PRODUCTS
silikonski proizvodi za 
podršku
REHABILITATION AND 
HEALTH CARE PRO-
DUCTS
proizvodi za rehabilitaciju 
i njegu
VENIXE ELASTIC 
STOCKINGS/VARIX 
SOCKS
kompresivne čarape
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skih sredstava navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa I 06-07.4-1-1422-3/15 10.6.
2015.

9.6.
2020.

u apo-
tekama, 

bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

GOZDE TIBBI 
MALZEME

Merter Keresteci-
ler Sitesi Nazim 

Sok.No; 10/1-2-3, 
Gungoren

Istanbul, Turska

ORTO-
PROTETIK 

d.o.o.,
Jovana Raš-

kovića br. 16,
Banja Luka

17.

DORNIER COMPACT 
SIGMA
mašina za razbijanje razli-
čite vrste kamenca
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa IIb 06-07.4-1-2690-2/14 11.6.
2015.

10.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

DORNIER 
MEDTECH 

GmbH
Argelsrieder 

Feld 7
82234 Wessling, 

Njemačka

MINERVA 
MEDICA 

d.o.o.,
Džemala 

Bijedića 185/
XII,

Sarajevo
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18.

VERTEBRAPLASTY 
SET
vertebralni set
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-2468-1/15 11.6.
2015.

10.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

NORM TIBBI 
URUNLER 

ITHALAT IHRA-
CAT SAN.VE 
TIC.LTD STI.

Nasuh Akar Ma-
hallesi 1403 So-
kak No.3 Balgat 

Cankaya
Ankara, Turska

MARK 
MEDICAL 

d.o.o.,
Radenka 

Abazovića 5,
Sarajevo

19.

VETRIPLAST CELL 
FOR 10 SAMPLES
slajd za sediment urina
PASTEUR PIPETTES 
125MM X URINE
pipete za urin
YELLOW TIP UP TO 
200μL X EPPEND., 
BRAND, SOCOREX
nastavci za pipete
WHITE TIP UP TO 
200μL X OXFORD 
LONG
nastavci za pipete
GILSON WHITE TIP UP 
TO 5ML
nastavci za pipete
LIGHT BLUE TIPS 200-
1000μL X OXFORD
nastavci za pipete
BLUE TIP 200-1000μL X 
EPPENDORF IN RACK
nastavci za pipete
SIEROPLAST CYL. 
TUBE 13X75MM 4,5ML 
GRAD. WITH RIM
cilindrične test tube za 
odvajanje seruma
PS URINE TUBE 
16X105MM 12ML W/
SEDIMENT BULB WIDE 
OP.
urinske test tube za sedi-
mentaciju
PS CUPS X TECHNI-
CON AUTOANALYZER 
2ML
kivete za automatski ana-
lajzer
PS CUPS X CENTRI-
FICHEM AUTOA-
NALYZER 0,25ML
kivete za automatski ana-
lajzer
PP CYLINDRICAL 
TUBE 13X75MM 4,5ML 
GRAD. WITH RIM
cilindrične test tube za 
uzimanje uzoraka krvi
STERILE LOOP 10μL- 
IN BAGS OF 20PCS
sterilne eze za zasijavanje 
uzoraka u mikrobiologiji
CAP DIAM. 16MM 
WITH SAFETY GRIP 
FOR URINE TUBE
čepovi sa zaštitom
YELLOW TIP UP TO 
200μL X EPPEND. IN 
RACK
nastavci za pipete
GILSON YELLOW TIP 
UP TO 200μL
nastavci za pipete
BLUE TIP 200-1000μL X 
EPPENDORF
nastavci za pipete

Lista D 06-07.4-2-1440-2/15 11.6.
2015.

8.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

ROLL s.a.s.
Leonardo da Vinci 

24/A
 35028 Piove di 

Sacco (PD), Italija

BROMA 
BEL d.o.o.,

Branka Popo-
vića 39,

Banja Luka
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SIEROPLAST CYLIN-
DRICAL TUBE 
16X100MM 10ML WITH 
RIM
cilindrične test tube za 
odvajanje seruma
PS URINE TUBE 
16X105MM 12ML CON.
BOT. WIDE OP.
urinske test tube za sedi-
mentaciju
PS CUPS X GENSEAC 
AUTOANALYZER 
FROM 0,5ML TO 1,0ML
kivete za automatski ana-
lajzer
PP CYLINDRICAL 
TUBE 16X100MM 10ML 
WITH RIM
cilindrične test tube za 
uzimanje uzoraka krvi
PP CYLINDRICAL 
TUBE 12X86MM 5ML 
WITH RIM
cilindrične test tube za 
uzimanje uzoraka krvi
STERILE LOOP 1μL- 
BAGS OF 20PCS
sterilne eze za zasijavanje 
uzoraka u mikrobiologiji
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskih sred-
stava navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

20.

DEVILBISS SUCTION 
UNIT & ACCESSORIES
mobilni aspirator
DEVILBISS VACUAID 
COMPACT SUCTION 
UNIT 
aspirator
Napomena: Svi modeli 
medicinskog sredstva 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-2264-1/15 12.6.
2015.

11.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

DE VILBISS 
HEALTHCARE 

INC
Somerset

PA 15501, Sjedi-
njene Američke 

Države

BAUERFE-
IND d.o.o.,

Bulevar Meše 
Selimovića 

19,
Sarajevo

21.

IME-DC “iDia” METER 
MODEL
aparat za određivanje 
glukoze u krvi
IME-DC “iDia” TEST 
STRIP
test trakice za određivanje 
glukoze u krvi
IME-DC “iDia” TEST 
CONTROL SOLUTION
otopina za kontrolu apa-
rata

Lista B 06-07.4-1-1739-3/15 15.6.
2015.

14.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama/
zdravstve-

nim ustano-
vama

IME-DC GMBH
Kautendorfer 24
Oberkotzau, Nje-

mačka

KARL DI-
ETZ d.o.o.,
II bojne rud-
ničke b.b.,

Mostar

22.

HYCOR ALLERGY 
ASSAYS
hycor alergeni testovi
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Lista D 06-07.4-1-999-4/14 16.6.
2015.

15.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

HYCOR BIOME-
DICAL INC

7272 Chapman 
Avenue, Garden 

Grove
CA 92841, Sjedi-
njene Američke 

Države

BIOMEDI-
CA d.o.o.,

Dr. Silve Ri-
zvanbegović 
b.b., Ilidža,

Sarajevo

23.

DENTAL SCREW 
IMPLANTS SICACE, 
SICMAX
vijak, implant
COVER AND HEALING 
CAPS
vijak, implant
SICMAX ONEPIECE
vijak, implant
DENTAL SCREW INTE-
RIM IMPLANTS
vijak, implant

Klasa IIb 06-07.4-1-1378-4/14 16.6.
2015.

15.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

SIC INVENT AG
Birmannsgasse 3
Basel, Švajcarska

AKO MED 
d.o.o.,

Mladena 
Stojanovića 

93,
Banja Luka
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SICMAX ONEPIECE
suprastruktura, implant
GINGIVA SHAPERS
oblikovač gingive, implant
ABUTMENTS
suprastruktura, implant
Napomena: Svi modeli, 
dimenzije i kataloški bro-
jevi medicinskih sredstava 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

24.

IMMUNODOT (automa-
ted processing)
imunodot kit za automati-
zovanu detekciju
INSTRUMENT-
SOFTWARE
instrument za obradu 
podataka
IMMUNODOT (micro-
array, automated proce-
ssing)
imunodot mikro test za 
automatizovanu detekciju
IMMUNODOT (manual 
processing)
imunodot kit za manualnu 
detekciju
ELISA
elisa kit za kvantitativnu 
detekciju
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skih sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Lista D 06-07.4-1-1518-2/15 16.6.
2015.

15.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

D-TEK s.a.
Parc Initialis, rue 

Rene Descartes 19
7000 Mons, Bel-

gija

BIOMEDI-
CA d.o.o.,

Dr. Silve Ri-
zvanbegović 
b.b., Ilidža,

Sarajevo

25.

IME-FINE 4mm-31G
pen igle za inzulin
IME-FINE 6mm-31G
pen igle za inzulin
IME-FINE 8mm-31G
pen igle za inzulin
IME-FINE 12mm-29G
pen igle za inzulin
IME-DC LANCETS-30G 
LANCET
ubodne lancete

Klasa IIa 06-07.4-1-1740-3/15 16.06.
2015.

15.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

NINGBO CARE-
MED MEDICAL 

PRODUCTS 
CO.LTD

No.79 Jiutang 
Road South Side 
Hangzhou Bay 

New Zone
Ningbo, Kina

KARL DI-
ETZ d.o.o.,
II bojne rud-
ničke b.b.,

Mostar

26.

HEMOMED F6 HPS
kapilarni dijalizator sa po-
lisulfonskom (sintetskom) 
membranom
HEMOMED F7 HPS
kapilarni dijalizator sa po-
lisulfonskom (sintetskom) 
membranom
HEMOMED F60 S
kapilarni dijalizator sa po-
lisulfonskom (sintetskom) 
membranom
HEMOMED F8 HPS
kapilarni dijalizator sa po-
lisulfonskom (sintetskom) 
membranom
HEMOMED F70 S
kapilarni dijalizator sa po-
lisulfonskom (sintetskom) 
membranom
HEMOMED F80 S
kapilarni dijalizator sa po-
lisulfonskom (sintetskom) 
membranom
HEMOMED F5 HPS
kapilarni dijalizator sa po-
lisulfonskom (sintetskom) 
membranom
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskih sred-
stava navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa IIb 06-07.4-2-2977-1/15 16.6.
2015.

4.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

FRESENIUS 
MEDICAL CARE 

SRBIJA d.o.o.
Beogradski put 

b.b.,
Vršac, Republika 

Srbija

FRESENIUS 
MEDICAL 
CARE BH 

DOO,
Zmaja od 

Bosne 7-7A,
Sarajevo
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27.

DISPOSABLE PLASTIC 
TUBES
jednokratne plastične 
epruvete za uzorke krvi
CUPS AND PRODUCTS 
FOR INSTRUMENTS
čašice i druge posude za 
određivanje parametara 
krvi na aparatu
CONTAINERS WITH 
URINE DEVICE
čašice za uzimanje uzora-
ka urina
Napomena: Svi modeli, 
veličine i kataloški brojevi 
medicinskih sredstava 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Lista D 06-07.4-1-1441-2/15 17.6.
2015.

16.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

ROLL s.a.s.
Leonardo da Vinci 

24/A
 35028 Piove di 

Sacco (PD), Italija

BROMA 
BEL d.o.o.,

Branka Popo-
vića 39,

Banja Luka

28.

BAHA® SYSTEM & 
VISTAFIX™ SYSTEM
implantati za poboljšanje 
zvuka
Napomena: Svi modeli 
medicinskog sredstva i 
kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli koja se nalazi u 
prilogu potvrde i čini njen 
sastavni dio.

Klasa I 06-07.4-1-1947-1/15 17.6.
2015.

16.6.
2020.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama

COCHLEAR 
BONE ANCHO-
RED SOLUTI-

ONS AB
Konstruktion-

svagen 14
Molnlycke, Šved-

ska

MEDICAL 
INTERTRA-

DE d.o.o.,
Tvornička 3,

Sarajevo

29.

BAHA® SYSTEM & 
VISTAFIX™ SYSTEM
implantati za poboljšanje 
zvuka
Napomena: Svi modeli 
medicinskog sredstva i 
kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli koja se nalazi u 
prilogu potvrde i čini njen 
sastavni dio.

Klasa Is 06-07.4-1-1948-1/15 17.6.
2015.

16.6.
2020.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama

COCHLEAR 
BONE ANCHO-
RED SOLUTI-

ONS AB
Konstruktion-

svagen 14
Molnlycke, Šved-

ska

MEDICAL 
INTERTRA-

DE d.o.o.,
Tvornička 3,

Sarajevo

30.

BAHA ®SYSTEM & 
VISTAFIX™ SYSTEM
implantati za poboljšanje 
zvuka
Napomena: Svi modeli 
medicinskog sredstva i 
kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli koja se nalazi u 
prilogu ove potvrde i čini 
njen sastavni dio.

Klasa Im 06-07.4-1-1949-1/15 17.6.
2015.

16.6.
2020.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama

COCHLEAR 
BONE ANCHO-
RED SOLUTI-

ONS AB
Konstruktion-

svagen 14
Molnlycke, Šved-

ska

MEDICAL 
INTERTRA-

DE d.o.o.,
Tvornička 3,

Sarajevo

31.

TPHA
test za detekciju sifi lisa
RPR
test za detekciju sifi lisa
SYPHILIS TOTAL AB
test za detekciju sifi lisa
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskih sred-
stava navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Lista D 06-07.4-1-2420-1/15 17.6.
2015.

16.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

BIO-RAD
3 boulevard 

Raymond Poin-
care

92430 Marnes-la-
Coquette, Fran-

cuska

DIAHEM 
DIAGNO-
STIC PRO-

DUCTS 
d.o.o.,
Londža 

br. 138 PC 
Roma/II,
Zenica

32.

PAMUČNA GAZA, 
NESTERILNA (HIDRO-
FILNA)
pamučna gaza, nesterilna
KOMPRESE OD GAZE, 
NESTERILNE 
komprese od gaze, ne-
sterilne
Napomena: Sve veličine 
medicinskog sredstva 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Klasa I 06-07.4-1-2784-1/15 17.6.
2015.

16.6.
2020.

u apo-
tekama, 

bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

MITEKS a.d. 
Industrija sanitet-
skog materijala
Pačirski put 69,
Stara Moravica, 
Republika Srbija

EVROPA LI-
JEK PHAR-
MA d.o.o.,

Rogačići b.b., 
Vlakovo,
Sarajevo

33.

RODENSTOCK
dioptrijski okvir
PORSCHE DESIGN
dioptrijski okvir
ROCCO BY RODEN-
STOCK
dioptrijski okvir

Klasa I 06-07.4-1-498-2/15 18.6.
2015.

17.6.
2020.

u specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

RODENSTOCK 
GmbH

Elsenheimerstra-
sse 33,

Münhen, Nje-
mačka

EURO-OP-
TIK d.o.o.,

Jahijela Fin-
cija 36,

Sarajevo
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34.

BAHA® SYSTEM & 
VISTAFIX™ SYSTEM
implantati za poboljšanje 
zvuka
Napomena: Svi modeli 
medicinskog sredstva i 
kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli koja se nalazi u 
prilogu potvrde i čini njen 
sastavni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-1950-1/15 18.6.
2015.

17.6.
2020.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama

COCHLEAR 
BONE ANCHO-
RED SOLUTI-

ONS AB
Konstruktion-

svagen 14
Molnlycke, Šved-

ska

MEDICAL 
INTERTRA-

DE d.o.o.,
Tvornička 3,

Sarajevo

35.

STIMUPLEX® D
igle za nervne blokove
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskog sred-
stva navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-2450-1/15 18.6.
2015.

17.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

B. BRAUN 
MELSUNGEN 

AG
Carl-Braun-Stra-

sse 1
34212 Melsungen, 

Njemačka

MEDI-
CALLUX 

d.o.o.,
Ulica Pavla 
Goranina 7,

Tuzla

36.

COSMETIC GLOVE
estetska rukavica za prote-
ze gornjih ekstremiteta
AXON SKIN GLOVE
estetska rukavica za prote-
ze gornjih ekstremiteta
INNER HAND
unutarnja šaka za proteze 
gornjih ekstremiteta
COSMETIC GLOVE-SI-
LICONE
silikonska estetska ruka-
vica za proteze gornjih 
ekstremiteta
SYSTEM INNER HAND
sistemska unutrašnja šaka
Napomena: Svi modeli 
medicinskih sredstava 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Klasa I 06-07.4-1-1631-2/15 18.6.
2015.

17.6.
2020.

u specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

OTTO BOCK 
FRANCE SNC

4, Rue de la Reu-
nion, CS 90011
91978 Courta-
boeuf Cedex, 

Francuska

OTTO 
BOCK 
ADRIA 
d.o.o.,

Omladinskih 
radnih briga-

da 5,
Sarajevo

37.

EXPORT ASPIRATION 
CATHETERS
aspiracioni kateter
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa III 06-07.4-2-2005-1/15 18.6.
2015.

25.5.
2020.

u bolničkim 
apotekama

MEDTRONIC 
Inc.

710 Medtronic 
Parkway N.E.

Minneapolis MN 
55432, Sjedinjene 
Američke Države

INTERPRO-
MET d.o.o.,
Kulska obala 

b.b.,
Novi Grad

38.

BAHA® SYSTEM & 
VISTAFIX™ SYSTEM
implantati za poboljšanje 
zvuka
Napomena: Svi modeli 
medicinskog sredstva i 
kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli koja se nalazi u 
prilogu potvrde i čini njen 
sastavni dio.

Klasa IIb 06-07.4-1-1951-1/15 19.6.
2015.

18.6.
2020.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama

COCHLEAR 
BONE ANCHO-
RED SOLUTI-

ONS AB
Konstruktion-

svagen 14
Molnlycke, Šved-

ska

MEDICAL 
INTERTRA-

DE d.o.o.,
Tvornička 3,

Sarajevo

39.

ENDOPATH ECHELON 
60 RELOAD
punjenje za endoskopski 
rezač
ENDOPATH ECHELON 
VASCULAR RELOAD
punjenje za endoskopski 
rezač
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskih sred-
stava navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa III 06-07.4-1-2494-1/15 19.6.
2015.

18.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama/
zdravstve-

nim ustano-
vama

ETHICON ENDO 
SURGERY LLC

475 Calle C, 
00969 Guaynabo
Puerto Rico, Sje-
dinjene Američke 

Države

KRAJINA-
LIJEK a.d.,
Ilije Garaša-

nina 6,
Banja Luka

40.

ECHELON
endoskopski hirurški in-
strument-spajač
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa IIb 06-07.4-1-2493-1/15 19.6.
2015.

18.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

ETHICON ENDO 
SURGERY LLC

475 Calle C, 
00969 Guaynabo
Puerto Rico, Sje-
dinjene Američke 

Države

KRAJINA-
LIJEK a.d.,
Ilije Garaša-

nina 6,
Banja Luka
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41.

PRO-FLO CARDIO-
VASCULAR DIAGNO-
STIC ANGIOGRAPHY 
CATHETERS
kardiovaskularni, dijagno-
stički, angiografski kateter
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa III 06-07.4-2-2004-1/15 19.6.
2015.

25.5.
2020.

u bolničkim 
apotekama

MEDTRONIC 
Inc.

710 Medtronic 
Parkway N.E.

Minneapolis MN 
55432, Sjedinjene 
Američke Države

INTERPRO-
MET d.o.o.,
Kulska obala 

b.b.,
Novi Grad

42.

CHARM
dioptrijski okvir
SLR
dioptrijski okvir
NEXUS
dioptrijski okvir

Klasa I 06-07.4-1-2282-1/15 22.6.
2015.

21.6.
2020.

u specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

DONGGUAN 
YALONG OPTI-

CAL LTD
Building H, 

YongaFa Indu-
strial city, Tang 

Long West Road, 
TangXia Town

DongGuan City, 
Kina

OPTIC 
WORLD 

d.o.o.,
Hifzi Bjelev-

ca do 104,
Sarajevo

43.

CLEARBLUE PRE-
GNANCY TEST
(Clearblue 6 ili (CB6))
test za utvrđivanje trud-
noće
CLEARBLUE PRE-
GNANCY TEST
(Clearblue 11 (Clearblue 
Plus) ili CB11)
test za utvrđivanje trud-
noće
CLEARBLUE DIGITAL 
PREGNANCY TEST 
WITH CONCEPTION 
INDICATOR
(Clearblue 9 ili CB9)
test za utvrđivanje trud-
noće
CLEARBLUE DIGITAL 
OVULACIONI TEST
(Electra HOT i/ili DOT)
test za utvrđivanje ovu-
lacije

Lista C 06-07.4-1-3362-1/15 22.6.
2015.

21.6.
2020.

u apo-
tekama, 

bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

SPD SWISS 
PRECISION 

DIAGNOSTIC 
GMBH

Route de St. Geor-
ges 47,1213 Petit 

Lancy
Ženeva, Švaj-

carska

ITALGROUP 
d.o.o.,

Stara cesta 
b.b.,

Vogošća

44.

PARIETEX COMPOSITE 
VENTRAL PATCH
kompozitni ventralni 
fl aster
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskog sred-
stva navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa III 06-07.4-1-2530-1/15 23.6.
2015.

22.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

SOFRADIM 
PRODUCTION
116 Avenue du 

Formans 
01600 Trevoux, 

Francuska

MEDICOM 
d.o.o.,

Save Šuma-
novića 89,
Bijeljina

45.

PROGRIP LAPARAS-
COPIC SELF-FIXATING 
MESH
laparaskopska samofi ksi-
rajuća mrežica
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskog sred-
stva navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa III 06-07.4-1-2532-1/15 23.6.
2015.

22.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

SOFRADIM 
PRODUCTION
116 Avenue du 

Formans 
01600 Trevoux, 

Francuska

MEDICOM 
d.o.o.,

Save Šuma-
novića 89,
Bijeljina

46.

KIMASED AUTO 20
(142625)
automatski analizator za 
određivanje sedimentacije 
eritrocita
KIMASED AUTO 60
(142645)
automatski analizator za 
određivanje sedimentacije 
eritrocita

Lista D 06-07.4-1-1439-3/15 24.6.
2015.

23.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

VACUTEST 
KIMA S.r.l.

Via Dell’ Indu-
stria 12

35020 Arzergran-
de, Italija

BROMA 
BEL d.o.o.,

Branka Popo-
vića 39,

Banja Luka

47.

MAMMOGRAPHY X-
RAY UNIT
uređaj za mamografi ju
X-RAY UNIT
skener za ekstremitete
Napomena: Svi modeli 
medicinskih sredstava 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Klasa IIb 06-07.4-1-1886-2/15 24.6.
2015.

23.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

PLANMED OY
Sorvaajankatu 7
Helsinki, Finska

SHIMADZU 
d.o.o.,

Tešanjska 7,
Sarajevo
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48.
CT SCANNER SYSTEM 
MX 16-slice
sistem za kompjuterizova-
nu tomografi ju

Klasa IIb 06-07.4-1-2419-1/15 24.6.
2015.

23.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

PHILIPS HE-
ALTHCARE 

(Suzhou) 
CO.LTD.

No.258, Zhongyu-
an Road, Suzhou 
Industrial Park, 
215024 Suzhou

Jiangsu Province, 
Kina

MEDPOINT 
d.o.o.,

Lješevo b.b., 
Podlugovi, 

Ilijaš,
Sarajevo

49.

START 
stolica za hemodijalizu
BASE 
stolica za hemodijalizu
EVOLUTION 
stolica za hemodijalizu
PREMIUM 
stolica za hemodijalizu
Napomena: Svi modeli 
medicinskog sredstva 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Klasa I 06-07.4-1-2439-1/15 25.6.
2015.

24.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

LIKAMED 
GmbH

Raussmuhlstra-
sse 7

Eppingen, Nje-
mačka

FRESENIUS 
MEDICAL 
CARE BH 

DOO,
Zmaja od 

Bosne 7-7A,
Sarajevo

50.

MEDTRONIC MINIMED 
ENLITE AUTO INSER-
TER
(MMT-7510)
inserter glukoznog senzora
MEDTRONIC MINIMED 
QUICK-SERTER INSER-
TION DEVICE
(MMT-395)
inserter kompleta za 
subkutanu infuziju in-
sulina

Klasa I 06-07.4-1-2535-1/15 25.6.
2015.

24.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

MEDTRONIC 
MINIMED

18000 Devonshire 
Street Northridge
CA 91325 , Sje-

dinjene Američke 
Države

EPSILON 
RESEARCH 
INTERNA-

TIONAL 
d.o.o., 

Novice Cero-
vića 5,

Banja Luka

51.

TRACHEAL TUBES 
endotrahealni tubusi
TRACHEAL TUBES - 
LASER 
endotrahealni tubusi, laser 
-otporni
ENDOBRONCHIAL 
TUBES 
endobronhijalni tubusi
Napomena: Svi modeli, 
veličine i kataloški brojevi 
medicinskog sredstva 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-3886-1/15 28.6.
2015.

27.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

COVIDIEN IIC 
(Formerly Nellcor 

Puritan Bennett 
L.L.C, a division 
of Tyco Healthca-

re Group LP)
Hampshire Street 

15
Mansfi eld MA 

02048, Sjedinjene 
Američke Države

MEDICOM 
d.o.o.,

Save Šuma-
novića 89,
Bijeljina

52.

TOALET RASERS
ortopedsko povišenje za 
WC školjku
Napomena:
Svi modeli i kataloški bro-
jevi medicinskog sredstva 
navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Klasa I 06-07.4-1-2662-1/15 29.6.
2015.

28.6.
2020.

u specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

SNC HERDE-
GEN

7 rue Euge-
ne, Freyssinet 

F-77500
Chelles, Fran-

cuska

ORTOPEDI-
JA INTER-
NATIONAL 

d.o.o.,
Salke La-

gumdžije 12,
Sarajevo

53.

POLYCHECK AUTO-
IMMUNE-DIAGNOSTIC
testovi za kvantitativno 
određivanje autoantigen 
specifi čnog IgG (IgA) na 
različite antigene u ljud-
skom serumu
POLYCHECK SCREE-
NING ASSAY FOR THE 
QUANTITATIVE
DETERMINATION OF 
ALLERGEN SPECIFIC 
IGE) WITH ITS PANEL 
VARIANTS
testovi za kvantitativno 
određivanje alergen spe-
cifi čnog Imunoglobulina 
E (IgE)
Napomena: Tačna namje-
na i modeli medicinskog 
sredstva nalaze se u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Lista D 06-07.4-1-2627-1/15 29.6.
2015.

28.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

BIOCHECK 
GMBH

Vorbergweg 41
Munster, Nje-

mačka

BROMA 
BEL DOO,

Branka Popo-
vića 39,

Banja Luka
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54.

TRACHEOSTOMY 
TUBES
trahealna kanila
Napomena: Svi modeli 
medicinskog sredstva i 
kataloški brojevi navedeni 
su u tabeli koja se nalazi u 
prilogu ove potvrde i čini 
njen sastavni dio.

Klasa IIb 06-07.4-1-3887-1/15 29.6.
2015.

28.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

COVIDIEN IIC 
(Formerly Nellcor 

Puritan Bennett 
L.L.C, a division 
of Tyco Healthca-

re Group LP)
Hampshire Street 
15 Mansfi eld MA 
02048, Sjedinjene 
Američke Države

MEDICOM 
d.o.o.,

Save Šuma-
novića 89,
Bijeljina

55.

MONOPOLAR DIS-
POSABLE NEEDLE 
ELECTRODES WITH 
CABLE
igla za elektroencelografi -
ju i elektromiografi ju
HOOK MONOPOLAR 
DISPOSABLE NEEDLE 
ELECTRODES WITH 
CABLE
igla za elektroencelografi -
ju i elektromiografi ju
MONOPOLAR DIS-
POSABLE NEEDLE 
ELECTRODES WITH 
TWISTED CABLE
igla za elektroencelografi -
ju i elektromiografi ju
CONCENTRIC DIS-
POSABLE NEEDLE 
ELECTRODES
igla za elektroencelografi -
ju i elektromiografi ju
SINGLE FIBER DIS-
POSABLE NEEDLE 
ELECTRODES
igla za elektroencelografi -
ju i elektromiografi ju
MONOPOLAR TEFLO-
NATED DISPOSABLE 
NEEDLE ELECTRODES
igla za elektroencelografi -
ju i elektromiografi ju
CORKSCREW DIS-
POSABLE NEEDLE 
ELECTRODES WITH 
CABLE
igla za elektroencelografi -
ju i elektromiografi ju
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskih sred-
stava navedeni su u do-
datku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-1522-2/15 30.6.
2015.

29.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

EB NEURO SPA
Via Pietro Fanfani 

97/A
Firenze, Italija

BAWARIA-
MED d.o.o.,
Jovana Bije-

lića 19A,
Banja Luka

56.

MICROLIFE ANEROID 
SPYGMOMANOMETER 
INCL. STETHOSCOPES
(AG1 20)
aneroidni mjerač krvnog 
pritiska sa stetoskopom

Klasa Im 06-07.4-1-2728-1/15 30.6.
2015.

29.6.
2020.

u apo-
tekama, 

bolničkim 
apotekama 
i specija-
lizovanim 
prodavni-

cama

MICROLIFE AG
Espenstrasse 139

Widnau, Švaj-
carska

R & B 
MEDICAL 
COMPANY 
DOO BEO-
GRAD, PJ 
ZVORNIK,
Svetog Save 

b.b.,
Zvornik

57.

OPHTA FLASH IOL 
INJECTOR
injektor sa ketridžom
Napomena: Svi kataloški 
brojevi medicinskog sred-
stva se nalaze u dodatku 
potvrde i čine njen sastav-
ni dio.

Klasa IIa 06-07.4-1-2663-1/15 30.6.
2015.

29.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama 
/ zdravstve-
nim ustano-

vama

SYMATESE DE-
VICE

135 Route Neuve
69540 Irigny 

France, Francuska

ADRIALINE 
d.o.o.,

Ilije Garaša-
nina b.b.,

Banja Luka

58.

SMALL VOLUME NE-
BULIZERS
nebulajzeri
Napomena: Svi modeli i 
kataloški brojevi medicin-
skog sredstva navedeni su 
u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

Klasa IIb 06-07.4-1-1692-1/15 2.6.
2015.

1.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

TELEFLEX ME-
DICAL Research 
Triangle Park, NC 
27709, 2917 Weck 
Drive, Sjedinjene 
Američke Države

MEDI FREY 
d.o.o., Grba-
vička 80/I, 
Sarajevo

59.

SUPERA PERIPHERAL 
STENT SYSTEM
periferni arterijski stent
Napomena: Svi kataloški 
brojevi i veličine medicin-
skog sredstva navedeni su

Klasa IIb 06-07.4-1-1109-2/15 23.6.
2015.

22.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

ABBOTT VAS-
CULAR 3200 

Lakeside Drive , 
Santa Clara, CA 

95054, Sjedinjene 
Američke Države

MARK 
MEDICAL 

d.o.o., 
Radenka 

Abazovića 5, 
Sarajevo
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u dodatku potvrde i čine 
njen sastavni dio.

60.

SILVER COATED STE-
RIL AND NON STE-
RIL SPINAL SCREW 
SYSTEM
srebrom obložen sterilni i 
nesterilni spinalni sistem
Napomena: Svim modeli 
i kataloški brojevi medi-
cinskog sredstva navedeni 
su u tabeli koja se nalazi u 
prilogu ove potvrde i čini 
njen sastavni dio.

Klasa III 06-07.4-1-2469-1/15 5.6.
2015.

4.6.
2020.

u bolničkim 
apotekama

NORM TIBBI 
URUNLER 

ITHALAT IHRA-
CAT SAN.VE 
TIC.LTD STI. 

Nasuh Akar Ma-
hallesi 1403 So-
kak No.3 Balgat 

Cankaya, Ankara, 
Turska

MARK 
MEDICAL 

d.o.o., 
Radenka 

Abazovića 5, 
Sarajevo

Укупан број медицинских средстава за која је извршен упис и обнова уписа у Регистар од 1. јуна до 30. јуна 2015. године је 220.
Број: 10-02.3-4283/15
31. августа 2015. године Директор,
Бања Лука Наташа Грубиша, с.р.
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ПО ЗИВ
ПРАВНИЦИМА НА ДВАНАЕСТО САВЈЕТОВАЊЕ 

“ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ”
Удружење правника Републике Српске, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Адво-

катска и Нотарска комора Републике Српске, Центар за едукацију судија и тужилаца у Републи-
ци Српској и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

ОБАВ Ј ЕШТАВА ЈУ
правничку и другу научну и стручну јавност да организују Дванаесто савјетовање 

“Октобарски правнички дани” у Бањој Луци.
Савјетовање ће се одржати 2. и 3. октобра 2015. године, 

са почетком рада у 10,00 часова, 
на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Општа тема Савјетовања је: “ИЗГРАДЊА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА”.
Области које ће се обухватити на Савјетовању су:
1. Државноправна област,
2. Грађанскоправна област,
3. Привредноправна област,
4. Кривичноправна област,
5. Управна и радноправна област,
6. Међународноправна област.
Позивамо све заинтересоване да се пријаве за Савјетовање најкасније до 30. септембра 2015. 

године.
Котизација за све учеснике је 200,00 KM и уплаћује се на жиро рачун Удружења правника 

Републике Српске 562-099-00016144-77, код НЛБ Развојнa банкa а.д. Бања Лука. Изузетно, ко-
тизација се може уплатити и директно на благајни Удружења правника Републике Српске прије 
почетка рада Савјетовања.

У цијену котизације урачунат је материјал за Савјетовање и организовање “Правничке вече-
ри” за све учеснике.

Пријаве учесника треба послати поштом или предати непосредно у Удружење правника Репу-
блике Српске, 78000 Бања Лука, Ул. Веселина Маслеше бр. 28/I, или директно на телефон/факс: 
051/212-320, или путем e-mail: info@ud-pr.org.

За све информације посјетите интернет страницу Удружења правника Републике Српске 
(www.udruzenjepravnika.org).

Удружење правника Републике Српске

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро ра-
чуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-
81 код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. 
Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одго ворни уредник Драган Веселиновић. 
Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 
456-349,  редакција:  (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.
slglasnik.org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист 
је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.


