
1695
На основу члана 29. Закона о територијалној организацији 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 69/09, 70/12 и 83/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржаној 
5.11.2015. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА КОЈА 
ЧИНЕ ПОДРУЧЈЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
У Уредби о насељеним мјестима која чине подручје је-

динице локалне самоуправе (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 4/10, 26/11, 74/12, 110/12 и 34/15) у члану 
23. послије ријечи: “Варош,” додаје се ријеч: “Везац,”, а 
послије ријечи: “Руђице,” додају се ријечи: “Седомине - 
Чакли,”.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2525/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1696
На основу члана 113. став 1. и члана 138. Закона о ви-

соком образовању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и члана 43. став 3. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
47. сједници, одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О БРОЈУ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ 

У ПРВУ ГОДИНУ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 
У АКАДЕМСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ НА ЈАВНИМ 

УНИВЕРЗИТЕТИМА

I
Овом одлуком утврђује се број редовних студената који 

се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академ-
ској 2015/16. години на јавним универзитетима у Републи-
ци Српској.

II
Утврђује се број од 90 редовних студента који се упи-

сују у прву годину трећег циклуса студија у академској 
2015/16. години на јавним универзитетима у Републици 
Српској.

III
Утврђује се број од 30 редовних студената на Универзи-

тету у Бањој Луци, од тога је:
1) на Пољопривредном факултету 15 студената, од-

носно:
- 10 студената држављана Босне и Херцеговине и
- пет студената страних држављана;
2) на Филозофском факултету 10 студената држављана 

Босне и Херцеговине;
3) на Шумарском факултету пет студената држављана 

Босне и Херцеговине.

IV
Утврђује се број од 60 редовних студената на Универзи-

тету у Источном Сарајеву, од тога је:
1) на Филозофском факултету 20 студената, односно:
- 15 држављана Босне и Херцеговине и
- пет студената страних држављана;
2) на Пољопривредном факултету осам студената, од-

носно:
- пет држављана Босне и Херцеговине и
- три студента страна држављана;
3) на Технолошком факултету 20 студената, односно:
- 15 држављана Босне и Херцеговине и
- пет студената страних држављана;
4) на Медицинском факултету седам студената, односно:
- пет држављана Босне и Херцеговине и
- два студента страна држављана;
5) на Саобраћајном факултету пет студената држављана 

Босне и Херцеговине.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2509/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2015. годину (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 119/14), Влада Републике Српске, на 47. сједници, 
одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

I
Даје се сагласност на План утрошака средстава Ми-

нистарству науке и технологије (организациони код 1242), 
за период 1.7-30.9.2015. године, у укупном износу од 
149.455,00 КМ, и то са позиција:
- 415200 - текући грант за активности у 
 области технологије ....................................36.905,00 КМ,
- 415200 - текући грант за активности 
 научних институција .................................106.910,00 КМ,
- 415200 - текући грант за промоцију 
 науке ...............................................................5.640,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство науке и технологије.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2490/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1698
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 7. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 41/03), члана 18. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07 и 109/12) и члана 22. Статута Јавне установе “Воде 
Српске”, Влада Републике Српске, на 48. сједници, одржа-
ној 12.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
“ВОДЕ СРПСКЕ”

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и крите-

ријуми за избор и именовање директора Јавне установе 
“Воде Српске”.

Под критеријумима за избор и именовање из претход-
ног става сматрају се општи и посебни услови утврђени 
овом одлуком.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке морају 

испуњавати сљедеће услове.
Општи услови:
- да су држављани Републике Српске и Босне и Херце-

говине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу ди-

сциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године 
прије дана објављивања конкурса,

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну 
казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично 
дјело које их чини неподобним за обављање дужности ди-
ректора,

- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- висока стручна спрема - VII степен стручне спреме,
- пет година радног искуства.

III
Директора Јавне установе “Воде Српске” именује Вла-

да Републике Српске, на основу спроведеног јавног конкур-
са и приједлога комисије за избор.

IV
Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у 

складу са законом и овом одлуком.
Комисија за избор састоји се од пет (5) чланова, и то три 

(3) из реда државних службеника и два (2) из реда лица која 
познају област од интереса за пословање Јавне установе.

У комисију за избор именују се лица која посједују 
стручну спрему и стручно знање на истом или вишем нивоу 
од нивоа за који се спроводи поступак, те лица која познају 
одредбе Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2534/15 Предсједница
12. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1699
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систе-
му јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 68/07 и 121/12) и члана 22. Статута Јавне установе “Воде 
Српске”, Влада Републике Српске, на 48. сједници, одржаној 
12.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
“ВОДЕ СРПСКЕ”

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање ди-

ректора Јавне установе “Воде Српске”.

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и име-

новање из тачке I прописани су Одлуком Владе Републике 
Српске о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора Јавне установе “Воде Српске”.

III
Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 

установе “Воде Српске” објавиће се у “Службеном гласни-
ку Републике Српске” и у дневном листу “Глас Српске”.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег 
објављивања у гласилу из претходног става.

IV
Избор и именовање директора Јавне установе “Воде 

Српске” извршиће Влада Републике Српске, на приједлог 
комисије за избор, која ће бити именована посебним рје-
шењем Владе Републике Српске.
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За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2533/15 Предсједница
12. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1700
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
члана 7. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), члана 16. Закона о Спомен-подручју Доња Градина 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/96 и 1/09) и 
члана 29. Статута Јавне установе “Спомен-подручје Доња 
Градина” Козарска Дубица - Доња Градина (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 11/10), Влада Републике Срп-
ске, на 47. сједници, одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР И ИМEНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ “СПОМЕН-ПОДРУЧЈЕ ДОЊА ГРАДИНА” 

КОЗАРСКА ДУБИЦА - ДОЊА ГРАДИНА

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми 

за избор и именовање директора Јавне установе “Спомен-
подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина.

Под критеријумима за избор и именовање директора 
из претходног става сматрају се општи и посебни услови 
утврђени овом одлуком.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке морају 

испуњавати сљедеће услове.
Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност за обављање 

наведених послова,
- да нису отпуштани из државне службе на основу ди-

сциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године 
прије дана објављивања конкурса,

- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
- да нису на функцији у политичкој странци или члано-

ви органа законодавне, извршне или судске власти,
- да могу бити чланови само једног управног, надзорног 

одбора или Одбора за ревизију (уз сагласност Владе Репу-
блике Српске).

Посебни услови:
- завршен први циклус студијског програма или еквива-

лент одговарајуће високошколске установе (археолошког, 
правног, економског или историјског смјера),

- најмање пет година радног искуства у струци,
- посједовање руководних и организационих способности, 

доказани резултати и успјех при обављању ранијих функција.

III
Директора Јавне установе “Спомен-подручје Доња Гра-

дина” Козарска Дубица - Доња Градина именује Влада Ре-
публике Српске, на приједлог комисије за избор.

IV
Комисију за избор именује Влада Републике Српске, на 

приједлог ресорног министарства, у складу са законом и 
овом одлуком.

Комисија за избор састоји се од пет (5) чланова, и то три 
(3) из реда државних службеника и два (2) из реда лица која 
познају област од интереса за пословање Јавне установе 
“Спомен-подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња 
Градина.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2511/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1701
На основу члана 16. Закона о Спомен-подручју Доња 

Градина, Козарска Дубица - Доња Градина (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 16/96 и 1/09), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), 
члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
47. сједници, одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

“СПОМЕН-ПОДРУЧЈЕ ДОЊА ГРАДИНА” 
КОЗАРСКА ДУБИЦА - ДОЊА ГРАДИНА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање ди-

ректора Јавне установе “Спомен-подручје Доња Градина” 
Козарска Дубица - Доња Градина.

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и име-

новање из тачке I прописани су Одлуком Владе Републике 
Српске о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора Јавне установе “Спомен-подручје 
Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина.

III
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавиће се у “Слу-

жбеном гласнику Републике Српске” и у дневном листу 
“Независне новине”.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања у дневном листу “Независне новине” и у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.

IV
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспје-

лих на Јавни конкурс и предлагање ранг-листе кандидата 
у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија 
за избор и именовање директора Јавне установе “Спомен-
подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

просвјете и културе Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2512/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 7. Закона о министарским, владиним и ду-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07 и 109/12) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржа-
ној 5.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЗУ БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и крите-

ријуми за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 
Болница Требиње.

Под критеријумима за именовање из претходног ста-
ва сматрају се степен образовања, стручно знање, радно 
искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом 
одлуком.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред 

услова прописаних Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске, морају испуњава-
ти опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом 
одлуком.

1) Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу ди-

сциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године 
прије дана објављивања конкурса,

- да нису осуђивани за кривична дјела која их чине не-
подобним за обављање дужности у наведеној установи,

- да се против њих не води кривични поступак и
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
2) Посебни услови:
- доктор медицине (интегрисане студије - 360 ECTS бо-

дова), дипломирани економиста (први циклус - 240 ECTS 
бодова), дипломирани правник (први циклус - 240 ECTS 
бодова),

- познавање проблематике у области здравства,
- познавање садржаја и начина рада управног одбора.

III
Чланове Управног одбора, на основу спроведеног јав-

ног конкурса и приједлога комисије за избор, именује Вла-
да Републике Српске.

Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у 
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.

IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају про-

фесионално знање на истом или вишем нивоу за који се 
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске.

Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три 
члана државни службеници Владе Републике Српске и 
Министарства, који познају проблематику система здрав-
ствене заштите, док су остала два члана такође познаваоци 
наведене проблематике.

V
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о утврђивању стандарда и критеријума за избор и имено-
вање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње, број: 
04/1-012-2-1534/15, од 23.7.2015. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 61/15).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2482/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1703
На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 8. Закона о министарским, владиним и ду-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07 и 109/12) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржа-
ној 5.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБOР 
И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чла-

нова Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње.

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и име-

новање чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње 
прописани су Одлуком Владе Републике Српске о утврђи-
вању стандарда и критеријума за избор и именовање члано-
ва Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње.

III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15 

дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног 

одбора ЈЗУ Болница Требиње објавиће се у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и у дневном листу “Глас Срп-
ске”.

IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са 
утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор 
чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике Српске.

VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Требиње, број: 04/1-
012-2-1535/15, од 23.7.2015. године (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 61/15).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2480/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 16. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), члана 6. став 2, а у вези са чланом 7. став 6. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 24. радно-консултативној сједни-
ци, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми 

за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Дом за 
старија лица Приједор.

Под критеријумима за именовање из претходног става 
сматрају се степен образовања, стручно знање, радно иску-
ство, као и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред усло-

ва прописаних Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, морају испуњавати опште 
и посебне критеријуме и услове утврђене овом одлуком.

Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу ди-

сциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини или ентитетима, у периоду од 3 (три) године 
прије дана објављивања конкурса,

- да се против њих не води кривични поступак и
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- образовање првог циклуса студија у трајању од чети-

ри године, вредновано са 240 ECTS бодова, сљедећих за-
нимања: дипломирани правник, дипломирани економиста, 
дипломирани социјални радник, дипломирани психолог, 
дипломирани социолог, дипломирани дефектолог.

III
Чланове Управног одбора ЈУ Дом за старија лица 

Приједор, на основу спроведеног јавног конкурса и прије-
длога комисије за избор, именује Влада Републике Српске.

Комисију за избор чланова Управног одбора именује Вла-
да Републике Српске, у складу са законом и овом одлуком.

IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају про-

фесионално знање на истом или вишем нивоу од нивоа 
за који се спроводи поступак, те лица која су упозната са 
одредбама Закона о министарским, Владиним и другим 
именовањима Републике Српске.

Комисију за избор чини 5 (пет) чланова, од којих су 3 
(три) члана државни службеници Владе Републике Српске 
и Министарства, који познају област социјалне и дјечије 
заштите, док су остала 2 (два) члана такође познаваоци на-
ведене области.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2506/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1705
На основу члана 16. Закона о систему јавних слу-

жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), члана 8. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 24. рад-
но-консултативној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБOР И 

ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ ДОМ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чла-

нова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор.

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и име-

новање чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица 
Приједор прописани су Одлуком Владе Републике Српске о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање 
чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор.

III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I ове 

одлуке је 15 дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управ-

ног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор објавиће се 
у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном 
листу “Глас Српске”.

IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са 
утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор 
чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2504/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1706
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), 
члана 7. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржаној 
5.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЈЕДОР

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми 

за избор и именовање директора ЈУ Дом за лица са инвали-
дитетом Приједор.
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Под критеријумима за именовање из претходног ста-
ва сматрају се степен образовања, стручно знање, радно 
искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом 
одлуком.

II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред 

услова прописаних Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске, морају испуњава-
ти опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом 
одлуком.

Општи услови:
- да је држављанин Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
- да је старији од 18 година,
- да није отпуштен из државне службе на основу дисци-

плинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Хер-
цеговини или ентитетима, у периоду од три године прије 
дана објављивања конкурса,

- да се против њега не води кривични поступак и
- да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- образовање првог циклуса у трајању од четири го-

дине, вредновано са 240 ECTS бодова, и то: дипломирани 
социјални радник, дипломирани правник, дипломирани 
психолог, дипломирани социолог, дипломирани педагог, 
дипломирани специјални педагог, дипломирани дефекто-
лог (дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор), 
дипломирани економиста, професор педагогије и психоло-
гије,

- пет година радног искуства у струци,
- положен стручни испит за рад у органима управе,
- доказани резултати на ранијим пословима.

III
Директора, на основу спроведеног јавног конкурса и 

приједлога комисије за избор, именује Влада Републике 
Српске.

Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у 
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.

IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају про-

фесионално знање на истом или вишем нивоу за који се 
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске.

Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три 
члана државни службеници Владе Републике Српске и 
Министарства, који познају област социјалне и дјечије за-
штите, док су остала два члана такође познаваоци наведене 
проблематике.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2489/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1707
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), 
члана 8. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржаној 
5.11.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБOР 
И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЈЕДОР

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање ди-

ректора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор.

II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом 
Приједор прописани су Одлуком Владе Републике Српске о 
утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање 
директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор.

III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15 

дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Дом за 

лица са инвалидитетом Приједор објавиће се у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и у дневном листу “Глас Српске”.

IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са 
утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор 
директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

здравља и социјалне заштите Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2485/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1708
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 16. став 1. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржа-
ној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Разрјешавају се дужности чланови Управног одбора 
Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, 
са даном 10.11.2015. године, у саставу:

1) Татјана Марић,
2) Иво Туркеш,
3) Милана Копрена,
4) проф. др Марија Бургић Радмановић и
5) Рајко Леканић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2518/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1709
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
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118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 16. став 5. 
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), Влада Републике Срп-
ске, на 47. сједници, одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног 

одбора Народне и универзитетске библиотеке Републике 
Српске, са даном 11.11.2015. године, на период до два мје-
сеца, у сљедећем саставу:

1) Татјана Марић,
2) Иво Туркеш,
3) Милана Копрена,
4) проф. др Марија Бургић Радмановић и
5) Рајко Леканић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2515/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1710
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и чла-
на 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 41/03), a у вези са чланом 28. Статута 
Акционарског друштва за угоститељство и туризам “Тер-
ме-Озрен” Петрово - Какмуж, број: 04/1-012-2-2557/11, од 
3.11.2011. године, Влада Републике Српске, у функцији 
Скупштине акционара Акционарског друштва за угости-
тељство и туризам “Терме-Озрен” Петрово - Какмуж, на 
45. сједници, одржаној 22.10.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА 
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ “ТЕРМЕ-ОЗРЕН” 

ПЕТРОВО - КАКМУЖ
1. Именују се вршиоци дужности чланова Надзорног 

одбора Акционарског друштва за угоститељство и туризам 
“Терме-Озрен” Петрово - Какмуж, на период до 60 дана, и то:

1) Вукадин Благојевић, дипл. правник, члан,
2) Јово Николић, инж. организације рада, члан, и
3) Јеленко Ђурановић, инж. организације рада, члан.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2492/15 Предсједница
22. октобра 2015. године Скупштине,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 47. сједници, 
одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 
РЕСОРУ ЗА СОЦИЈАЛНУ, ПОРОДИЧНУ И 

ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

1. Бранка Сладојевић разрјешава се вршиоца дужности 
помоћника министра здравља и социјалне заштите у Ресо-

ру за социјалну, породичну и дјечију заштиту, због истека 
времена на које је постављена.

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

Број: 04/1-012-2-2488/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 26. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржа-
ној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗДРАВЉА 
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У РЕСОРУ ЗА СОЦИЈАЛНУ, 

ПОРОДИЧНУ И ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

1. Мр Бранка Сладојевић поставља се за помоћника ми-
нистра здравља и социјалне заштите у Ресору за социјалну, 
породичну и дјечију заштиту, на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2481/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, 
на 47. сједници, одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА КУЛТУРУ У  МИНИСТАРСТВУ 
ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Доц. мр Милица Котур, дипломирани конзерватор 
рестауратор, разрјешава се дужности вршиоца дужности 
помоћника министра за културу у Министарству просвје-
те и културе Републике Српске, са даном 31.10.2015. го-
дине.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2520/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. За-
кона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и члана 25. и члана 42. став 2. Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, 
на 47. сједници, одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА КУЛТУРУ У  МИНИСТАРСТВУ 
ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Доц. мр Милица Котур, дипломирани конзерватор 
рестауратор, поставља се за вршиоца дужности помоћника 
министра за културу у Министарству просвјете и културе 
Републике Српске, почев од 1.11.2015. године, на период 
до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2516/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржа-
ној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ И 

УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Љиља Петровић Зечић разрјешава се дужности ди-
ректора Народне и универзитетске библиотеке Републике 
Српске, са даном 10.11.2015. године.

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

Број: 04/1-012-2-2519/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 25/03), Влада Репу-
блике Српске, на 47. сједници, одржаној 5.11.2015. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Љиља Петровић Зечић поставља се за вршиоца ду-
жности директора Народне и универзитетске библиотеке 
Републике Српске, са даном 11.11.2015. године, на период 
до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-2517/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Срп-
ске, на 47. сједници, одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ ЦЕНТРА 
ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И 

ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

1. Невенко Врањеш, доктор правних наука, поставља 
се за вршиоца дужности замјеника директора Републичког 
центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење 
несталих лица, на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-2536/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржа-
ној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

“СПОМЕН-ПОДРУЧЈЕ ДОЊА ГРАДИНА” 
КОЗАРСКА ДУБИЦА - ДОЊА ГРАДИНА

1. Милорад Буква разрјешава се дужности директора 
Јавне установе “Спомен-подручје Доња Градина” Козарска 
Дубица - Доња Градина, са даном 18.11.2015. године.

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

Број: 04/1-012-2-2514/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 25/03), Влада Репу-
блике Српске, на 47. сједници, одржаној 5.11.2015. годи-
не,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “СПОМЕН-ПОДРУЧЈЕ ДОЊА 
ГРАДИНА” КОЗАРСКА ДУБИЦА - ДОЊА ГРАДИНА

1. Тања Тулековић поставља се за вршиоца дужности 
директора Јавне установе “Спомен-подручје Доња Гради-
на” Козарска Дубица - Доња Градина, са даном 19.11.2015. 
године, на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-2513/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јав-
них служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07 и 109/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 47. сједници, одржа-
ној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Љубица Берибак, дипл. правник, разрјешава се 
вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица 
Источно Сарајево.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2486/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 
и 109/12), члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
47. сједници, одржаној 5.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Миљан Сладоје, дипл. економиста, именује се за 
вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица 
Источно Сарајево, до окончања поступка јавне конкурен-
ције.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2487/15 Предсједница
5. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 
и 109/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 24. радно-консултативној 
сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР “СЛАТЕКС” СЛАТИНА

1. Милан Пердув, дипл. економиста, разрјешава се 
вршиоца дужности директора ЈУ Геронтолошки центар 
“Слатекс” Слатина, на лични захтјев.

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

Број: 04/1-012-2-2507/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 
и 109/12), члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
24. радно-консултативној сједници, одржаној 10.11.2015. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР “СЛАТЕКС” СЛАТИНА

1. Предраг Драгичевић, дипл. социјални радник, име-
нује се за вршиоца дужности директора ЈУ Геронтолошки 
центар “Слатекс” Слатина, до окончања поступка јавне 
конкуренције.

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења послове вршио-
ца дужности директора ЈУ Геронтолошки центар “Слатекс” 
Слатина обављаће без заснивања радног односа, а права 
и обавезе из радног односа оствариће код послодавца са 
којим има закључен уговор о раду.

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

Број: 04/1-012-2-2505/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 
ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “РиТЕ ГАЦКО” АД ГАЦКО

1. Именује се Петар Ђокић, са пребивалиштем у Брч-
ком, Ул. Јована Дучића 7, да заступа капитал Фонда за ре-

ституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини 
акционара Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње 
- ЗП “РиТЕ Гацко” а.д. Гацко.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 18 997 994 
редовне акције, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-1206/15, од 28.5.2015. године.

Број: 04/1-012-2-2538/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 

ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “РиТЕ УГЉЕВИК” АД 
УГЉЕВИК

1. Именује се Петар Ђокић, са пребивалиштем у Брч-
ком, Ул. Јована Дучића 7, да заступа капитал Фонда за ре-
ституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини 
акционара Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње 
- ЗП “РиТЕ Угљевик” а.д. Угљевик.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 12 800 658 
редовних акција, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-1213/15, од 28.5.2015. године.

Број: 04/1-012-2-2539/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МХ ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - 

ЗП “ЕЛЕКТРО ДОБОЈ” АД ДОБОЈ

1. Именује се Предраг Глухаковић, са пребивалиштем у 
Брчком, да заступа капитал Фонда за реституцију Републи-
ке Српске а.д. Бања Лука у Скупштини акционара МХ ЕРС 
- МП а.д. Требиње - ЗП “Електро Добој” а.д. Добој.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 1 555 898 ре-
довних акција, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за ре-
ституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини 
акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упутством 
о начину поступања представника Акцијског фонда Репу-
блике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у 
скупштинама друштава капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-1211/15, од 4.6.2015. године.

Број: 04/1-012-2-2542/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 
ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА” 

АД ПАЛЕ

1. Именује се др Зоран Тегелтија, са пребивалиштем 
у Бањој Луци, Ул. Меше Селимовића број 12б, да заступа 
капитал Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања 
Лука у Скупштини акционара Мјешовитог холдинга ЕРС 
- МП а.д. Требиње - ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 789 795 редов-
них акција, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д Бања Лука у Скупштини 
акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упутством 
о начину поступања представника Акцијског фонда Репу-
блике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у 
скупштинама друштава капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-1203/15, од 4.6.2015. године.

Број: 04/1-012-2-2544/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-

туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 
ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗЕДП “ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА” 

АД БИЈЕЉИНА

1. Именује се Неђо Трнинић, са пребивалиштем у Бра-
тунцу, Ул. цара Лазара бб, да заступа капитал Фонда за ре-
ституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини 
акционара Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње 
- ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 1 924 348 ре-
довних акција, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање 
акционара на Скупштини акционара, које важи до опо-
зива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-176/11, од 10.2.2011. године.

Број: 04/1-012-2-2545/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања пред-
ставника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за 
реституцију Републике Српске у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова и начина њиховог посту-
пања (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 
102/07 и 45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-
консултативној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 
ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА” 

АД ТРЕБИЊЕ

1. Именује се др Драган Богданић, са пребивалиштем 
у Теслићу, Ул. Карађорђева број 6/6, да заступа капитал 
Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у 
Скупштини акционара Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. 
Требиње - ЗП “Електро-Херцеговина” а.д. Требиње.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чине 1 002 423 ре-
довне акције, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање 
акционара на Скупштини акционара, које важи до опо-
зива.
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5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 

04/1-012-2-2143/13, од 3.10.2013. године.

Број: 04/1-012-2-2548/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 

ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “EЛЕКТРОКРАЈИНА” 
АД БАЊА ЛУКА

1. Именује се проф. др Јасмин Комић, са пребивалиш-
тем у Бањој Луци, Ул. Првог крајишког корпуса 58, да за-
ступа капитал Фонда за реституцију Републике Српске а.д. 
Бања Лука у Скупштини акционара Мјешовитог холдинга 
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Електрокрајина” а.д. Бања 
Лука.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 4 613 831 ре-
довна акција, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-183/11, од 10.2.2011. године.

Број: 04/1-012-2-2550/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 
ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА 

ТРЕБИШЊИЦИ” АД ТРЕБИЊЕ

1. Именује се др Зоран Тегелтија, са пребивалиштем 
у Бањој Луци, Ул. Меше Селимовића број 12б, да заступа 
капитал Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања 
Лука у Скупштини акционара Мјешовитог холдинга ЕРС - 
МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране на Требишњици” 
а.д. Требиње.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 19 258 210 
редовних акција, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање 
акционара на Скупштини акционара, које важи до опо-
зива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-193/11, од 10.2.2011. године.

Број: 04/1-012-2-2552/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 
ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА 

ДРИНИ” АД ВИШЕГРАД

1. Именује се Сребренка Голић, са пребивалиштем у 
Бањој Луци, Булевар војводе Степе Степановића 59, да за-
ступа капитал Фонда за реституцију Републике Српске а.д. 
Бања Лука у Скупштини акционара Мјешовитог холдинга 
ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране на Дрини” 
а.д. Вишеград.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 22 097 766 
редовних акција, класе А.

3. Именована је дужна да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-2238/15, од 7.10.2015. године.

Број: 04/1-012-2-2554/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 
ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА 

ВРБАСУ” АД МРКОЊИЋ ГРАД
1. Именује се Неђо Трнинић, са пребивалиштем у Бра-

тунцу, Ул. цара Лазара бб, да заступа капитал Фонда за ре-
ституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини 
акционара Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње 
- ЗП “Хидроелектране на Врбасу” а.д. Мркоњић Град.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 5 117 724 ре-
довне акције, класе А.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-883/15, од 12.5.2015. године.
Број: 04/1-012-2-2556/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представ-
ника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за рести-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капи-
тала из портфеља фондова и начина њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 24. радно-консултатив-
ној сједници, одржаној 10.11.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 

ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗД ИРЦЕ АД ИСТОЧНО 
САРАЈЕВО, ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

1. Именује се Златан Клокић, са пребивалиштем у 
Прњавору, Ул. Карађорђева 23б, да заступа капитал Ак-
цијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње 
- ЗД ИРЦЕ АД Источно Сарајево, Источно Ново Сарајево.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чине 929 234 редов-
не акције, класе А, од чега 679 504 акције Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и 249 730 акција Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда 
у Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у 
складу са Упутством о начину поступања представника Ак-
цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију 
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из 
портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

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

6. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-2325/09, од 3.12.2009. године.
Број: 04/1-012-2-2558/15 Предсједница
10. новембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1711
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), члана 28. став 1. Закона о државним службе-
ницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 
и 37/12), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу орга-
низацију и систематизацију радних мјеста у републичким органи-
ма управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима 
државних службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намје-
штеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 
и 8/11), уз сагласност Владе Републике Српске, министар за избје-
глице и расељена лица  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Министарству за избјеглице и расељена лица 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 72/15) у члану 36. 
код радног мјеста: “Помоћник министра” у условима ријечи: 
“правни факултет” замјењују се ријечима: “правни факултет или 
филозофски факултет”.

Члан 2.
У члану 54. код радног мјеста: “Виши стручни сарадник за ал-

тернативни смјештај” мијења се и гласи:
“Виши стручни сарадник за алтернативни смјештај
Опис послова: Обавља послове у вези са утврђивањем ста-

тусних права расељених лица и повратника, као и остваривање 
свих права избјеглица и других избјеглих лица у Републици Срп-
ској; обавља послове у вези са остваривањем права на алтерна-
тивни смјештај, води све евиденције у вези са алтернативним 
смјештајем, врши редовну контролу издатих рјешења о праву на 
алтернативни смјештај, врши контролу намјенског коришћења 
смјештајних капацитета у вези са алтернативним смјештајем, 
доставља на контролу документацију везану за одобрени алтер-
нативни смјештај, непосредно сарађује са вишим стручним са-
радником за контролу алтернативног смјештаја, архивира доку-
ментацију која се односи на све видове алтернативног смјештаја, 
исказује мјесечне финансијске потребе за обезбјеђивање алтер-
нативног смјештаја, одговара за тачност и благовременост доку-
ментације за алтернативни смјештај; обавља и друге послове у 
складу са законом и другим прописима по налогу руководиоца 
Одсјека; одговара за благовремено, законито и правилно оба-
вљање послова.

За свој рад одговара руководиоцу Одсјека.
Број извршилаца: 1
Поред општих услова прописаних Законом, посебни услови 

радног мјеста су:
- VII степен стручне спреме,
- правни факултет, факултет правних наука или факултет за 

пословне студије,
- најмање једна година радног искуства у траженом степену 

образовања,
- положен стручни испит за рад у републичким органима управе.
Државни службеник, шесте категорије, трећег звања.”.

Члан 3.
У члану 71. код радног мјеста: “Виши стручни сарадник за 

пројекте обнове и реконструкције” у условима ријечи: “најмање 
три године радног искуства у траженом степену образовања” за-
мјењују се ријечима: “најмање једна година радног искуства у тра-
женом степену образовања”, ријечи: “Државни службеник, шесте 
категорије, првог звања” замјењују се ријечима: “Државни службе-
ник, шесте категорије, трећег звања”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 18.02-020-1916-1/15
29. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Давор Чордаш, с.р.
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УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

МИНИСТАРСТВА ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Министар

Кабинет министра

Интерни ревизор

Секретаријат 
Министарства РЕСОР ЗА ДРУГОСТЕПЕ-

НИ ПОСТУПАК, РАЗВОЈ, 
ИНФОРМИСАЊЕ И АНА-

ЛИТИКУ

РЕСОР ЗА 
ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

РЕСОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА 
СМЈЕШТАЈНИМ 
КАПАЦИТЕТИМА

Одјељење правних, 
општих, кадровских и 

организационих 
послова

Одјељење финансијско-
планских и рачуновод-

ствених послова

Стручни савјетник

Одјељење за другостепе-
ни поступак

Одјељење за развој, 
информисање и 
аналитику

Одјељење за имовинско-
правне послове и послове 

реадмисије

Одсјек Бања Лука

Одсјек Добој

Одсјек Зворник

Одсјек Источно 
Сарајево

Одјељење за 
реинтеграцију и 
ресоцијализацију 

избјеглица, расељених 
лица и повратника

Стручни савјетник

Одјељење за 
повратак, обнову и 
реконструкцију

Одјељење за послове 
управљања смјештај-
ним капацитетима

Одјељење за јавне 
набавке

1712
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Safege Bosnia” 
ДОО Сарајево за издавање лиценце за израду техничке до-
кументације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), 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) и члана 15. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Safege Bosnia” ДОО Сарајево испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. хидротехничке фазе.

Лиценца важи од 14.10.2015. године до 14.10.2019. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1400/15
14. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1713
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Интеграл инжење-
ринг” АД Лакташи за издавање лиценце за израду техничке 
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), 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) и члана 15. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Интеграл инжењеринг” АД Лакташи 
испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке 
документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-
је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију, и то:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе,
3. хидротехничке фазе,
4. фазе нискоградње.
Лиценца важи од 20.10.2015. године до 20.10.2019. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1451/15
20. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1714
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев PUP-ING ДОО 
Челинац за издавање лиценце за ревизију техничке до-
кументације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), 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) и члана 16. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да PUP-ING ДОО Челинац испуњава усло-
ве за добијање лиценце за ревизију техничке документа-
ције за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. конструктивне фазе.
Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1277/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1715
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Кончар - инжење-
ринг за енергетику и транспорт” д.д. Загреб, Република 
Хрватска, за издавање лиценце за ревизију техничке до-
кументације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), 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) и члана 16. Правилника о усло-

вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Кончар - инжењеринг за енергетику 
и транспорт” д.д. Загреб, Република Хрватска, испуњава 
услове за добијање лиценце за ревизију техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Ми-
нистарство за просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију, и то:

1. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења,

2. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-
комуникација и аутоматике.

Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1237/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1716
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев КП “Вик” АД Источно 
Сарајево за издавање лиценце за ревизију техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), 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) и члана 16. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да КП “Вик” АД Источно Сарајево испу-
њава услове за добијање лиценце за ревизију техничке до-
кументације за објекте за које грађевинску дозволу издаје 
орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. хидротехничке фазе.
Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1357-1/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1717
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Design & QC” 
ДОО Сарајево за издавање лиценце за ревизију техничке 
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
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(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 16. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Design & QC” ДОО Сарајево испуњава 
услове за добијање лиценце за ревизију техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Ми-
нистарство за просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију, и то:

1. конструктивне фазе,
2. фазе нискоградње.
Лиценца важи од 14.10.2015. године до 14.10.2019. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1381/15
14. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1718
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Zoing” ДОО 
Нови Град за издавање лиценце за ревизију техничке до-
кументације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), 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) и члана 16. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Zoing” ДОО Нови Град испуњава усло-
ве за добијање лиценце за ревизију техничке документа-
ције за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе.
Лиценца важи од 20.10.2015. године до 20.10.2019. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1440/15
20. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1719
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Tоплана” а.д. Прије-
дор за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 

члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Tоплана” а.д. Приједор испуњава усло-
ве за добијање лиценце за грађење, односно извођење ра-
дова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела машинске фазе - област термотехнике, ин-
сталације гријања, гаса, вентилације и климатизације на 
мањим објектима са стандардном конструкцијом бруто 
грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности до 
пет етажа.

Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-664/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1720
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Terex - inženjering” 
д.о.о. Бијељина за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13), 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) и члана 17. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Terex - inženjering” д.о.о. Бијељина 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње за 
грађење, односно извођење радова на објектима за које 
грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне само-
управе, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Лиценца важи од 20.10.2015. године до 20.10.2019. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1127/15
20. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1721
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Кончар - инжењеринг 
за енергетику и транспорт” д.д. Загреб, Република Хрват-
ска, за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 
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Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 
члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Кончар - инжењеринг за енергетику 
и транспорт” д.д. Загреб, Република Хрватска, испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mи-
нистарство за просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње,
2. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-

троенергетских постројења,
3. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-

комуникација и аутоматике,
4. дијела машинске фазе, машинска постројења и ме-

талне конструкције у грађевинарству.
Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1237-1/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1722
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Финалпром” 
д.о.о. Бијељина за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13), 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) и члана 17. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Финалпром” д.о.о. Бијељина испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1293/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1723
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Топлинг” д.о.о. Прња-
вор за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 

Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 
члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Топлинг” д.о.о. Прњавор испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Mи-
нистарство за просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију, и то:

1. дијела машинске фазе, област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1315/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1724
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Фамус - градња” 
д.о.о. Тешањ за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13), 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) и члана 17. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Фамус - градња” д.о.о. Тешањ испуња-
ва услове за добијање лиценце за грађење, односно извође-
ње радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје 
орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1343/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1725
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Пројект инжење-
ринг” д.о.о. Трн - Лакташи за издавање лиценце за грађење 
објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора 
и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
40/13), 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) и члана 17. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Пројект инжењеринг” д.о.о. Трн - Лак-
таши испуњава услове за добијање лиценце за грађење, 
односно извођење радова на објектима за које грађевинску 
дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње,
2. грађевинских радова на мањим објектима са стан-

дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-1346-1/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1726
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Домена” д.о.о. Мо-
стар за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 
члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Домена” д.о.о. Мостар испуњава услове 
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова 
на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган једи-
нице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 14.10.2015. године до 14.10.2019. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-1351/15
14. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1727
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев КП “Вик” а.д. Источ-
но Сарајево за издавање лиценце за грађење објеката, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13), 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) и члана 17. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да КП “Вик” а.д. Источно Сарајево испуња-
ва услове за добијање лиценце за грађење, односно извође-

ње радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје 
орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1357/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1728
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Градид - инжење-
ринг” д.о.о. Градишка за издавање лиценце за грађење 
објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), 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) и члана 17. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Градид - инжењеринг” д.о.о. Градишка 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 2.10.2015. године до 2.10.2019. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1362/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1729
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев Мјешовити холдинг 
“ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗП “Електрокрајина” а.д. Бања 
Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 
члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да Мјешовити холдинг “ЕРС” - МП 
а.д.Требиње - ЗП “Електрокрајина” а.д. Бања Лука испуња-
ва услове за добијање лиценце за грађење, односно извође-
ње радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје 
Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења.
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Лиценца важи од 14.10.2015. године до 14.10.2019. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-1372-1/15
14. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1730
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев Друштва за грађе-
винарство “Грађевинар-Фајић” д.о.о. Мостар за издавање 
лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 8. Закона 
о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 40/13), 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) и члана 17. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да Друштво за грађевинарство “Грађеви-
нар-Фајић” д.о.о. Мостар испуњава услове за добијање ли-
ценце за грађење, односно извођење радова на објектима 
за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 
самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на мањим објектима са стан-
дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Лиценца важи од 14.10.2015. године до 14.10.2019. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-1383/15
14. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1731
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Папилон” д.о.о. Че-
лић за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 
члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Папилон” д.о.о. Челић испуњава услове 
за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова 
на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган једи-
нице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње,
2. грађевинских радова на мањим објектима са стан-

дардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 
1500 м² и укупне спратности до пет етажа.

Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова 
за грађење објеката, број: 15.03-361-788/15, од 21.7.2015. 

године, и Лиценца број: ПЛ-0635/2015, од 21.7.2015. го-
дине.

Лиценца важи од 2.10.2015. године до 21.1.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-1384/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1732
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “ARS inženjering” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13), 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) и члана 17. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “ARS inženjering” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења,

2. дијела машинске фазе, машинска постројења и ме-
талне конструкције у грађевинарству.

Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 
грађење објеката, број: 15.03-361-577/15, од 27.4.2015. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0539/2015, од 27.4.2015. године.

Лиценца важи од 2.10.2015. године до 27.4.2019. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1386/15
2. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1733
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Винковић” д.о.о. 
Оштра Лука, Орашје, за издавање лиценце за грађење 
објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), 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) и члана 17. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Винковић” д.о.о. Оштра Лука, Орашје, 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
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1. грађевинских радова на објектима високоградње.
Лиценца важи од 14.10.2015. године до 14.10.2019. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.
Број: 15.03-361-1429/15
14. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1734
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев SSELCO д.о.о. Бања 
Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 
члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да SSELCO д.о.о. Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење 
радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје ор-
ган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења.

Лиценца важи од 14.10.2015. године до 14.10.2019. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1431/15
14. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1735
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев МКМ д.о.о. Бања 
Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 
члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да МКМ д.о.о. Бања Лука испуњава услове 
за добијање лиценце:

A) за грађење, односно извођење радова на објектима за 
које грађевинску дозволу издаје Mинистарство за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-
комуникација и аутоматике;

Б) за грађење, односно извођење радова на објектима 
за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 
самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-
троенергетских постројења.

Лиценца важи од 14.10.2015. године до 14.10.2019. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1432/15
14. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1736
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев ДОО “D i S - company” 
Доња Чађавица, Бијељина, за издавање лиценце за грађење 
објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), 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) и члана 17. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да ДОО “D i S - company” Доња Чађави-
ца, Бијељина, испуњава услове за добијање лиценце за 
грађење, односно извођење радова на објектима за које 
грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне само-
управе, и то:

1. грађевинских радова на објектима хидроградње.
Лиценца важи од 14.10.2015. године до 14.10.2019. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1436/15
14. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1737
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “ЕМП - компани” 
д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, 
а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13), 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) и члана 17. Правилника о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “ЕМП - компани” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за добијање лиценце за грађење, односно изво-
ђење радова на објектима за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела електро фазе - инсталације јаке струје на 
мањим објектима са стандардном конструкцијом бруто 
грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности до 
пет етажа.

Лиценца важи од 20.10.2015. године до 20.10.2019. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
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и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1442/15
20. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1738
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Бетон” д.о.о. Гради-
шка за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и 
члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Бетон” д.о.о. Градишка испуњава усло-
ве за добијање лиценце за грађење, односно извођење ра-
дова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. грађевинских радова на објектима нискоградње.
Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 

грађење објеката, број: 15.03-361-896/14, од 18.8.2014. го-
дине, и Лиценца број: ПЛ-0327/2014, од 18.8.2014. године.

Лиценца важи од 20.10.2015. године до 18.8.2018. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1450/15
20. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

1739
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Интеграл ин-
жењеринг” а.д. Лакташи за издавање лиценце за грађење 
објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора 
и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
40/13), 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) и члана 17. Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Утврђује се да “Интеграл инжењеринг” а.д. Лакташи 
испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно 
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу 
издаје Mинистарство за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију, и то:

1. грађевинских радова на објектима високоградње,
2. грађевинских радова на објектима нискоградње,
3. грађевинских радова на објектима хидроградње,
4. дијела електро фазе, инсталације јаке струје и елек-

троенергетских постројења,
5. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, теле-

комуникација и аутоматике,

6. дијела машинске фазе, област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације,

7. дијела машинске фазе, машинска постројења и ме-
талне конструкције у грађевинарству.

Лиценца важи од 20.10.2015. године до 20.10.2019. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1451-1/15
20. октобра 2015. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

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

ту број АП 4669/12, рјешавајући апелацију Миодрага Вилотића и 
др., на основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 
став 2 тачка б) и члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) Правила 
Уставног суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст (“Службе-
ни гласник Босне и Херцеговине”, број 94/14), у саставу:

- Мирсад Ћеман, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Златко М. Кнежевић, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија и
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 14. октобра 2015. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усваја се апелација Миодрага Вилотића, Момчила Вилотића и 
Милисава Вилотића.

Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције 
за заштиту људских права и основних слобода.

Укида се Пресуда Окружног суда у Требињу број 94 0 П 005851 
11 Гж од 13. децембра 2012. године.

Предмет се враћа Окружном суду у Требињу, који је дужан да 
по хитном поступку донесе нове одлуке, у складу с чланом II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине и чланом 6 став 1 Европске конвен-
ције за заштиту људских права и основних слобода.

Налаже се Окружном суду у Требињу да, у складу с чланом 
72 став (5) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од 
три мјесеца од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни 
суд Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења 
ове одлуке.

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

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Миодраг Вилотић, Момчило Вилотић и Милисав Вилотић (у 

даљем тексту: апеланти) које заступа Радоје Грабовчић, адвокат из 
Фоче, поднијели су 26. децембра 2012. године апелацију Уставном 
суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) против 
Пресуде Окружног суда у Требињу (у даљем тексту: Окружни суд) 
број 94 0 П 005851 11 Гж од 13. децембра 2012. године.

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

суда, Основног суда и ЈП “Путеви Републике Српске” (у даљем 
тексту: тужени) затражено је 2. септембра 2015. године да доставе 
одговоре на апелацију.

3. Окружни суд, Основни суд и тужени нису доставили одгово-
ре у роковима који су истекли 11. септембра 2015. године.

III - Чињенично стање
4. Чињенице предмета које произлазе из навода апеланата и 

докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на сље-
дећи начин.
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5. Пресудом Основног суда у Фочи (у даљем тексту: Основ-

ни суд) број 94 0 П 005851 10 од 28. јануара 2011. године усво-
јен је тужбени захтјев апеланата и обавезан тужени да им на име 
материјалне штете због трајно заузетог земљишта прецизираног 
у пресуди, за уништена стабла прецизирана у пресуди и униште-
ну ограду од храстових колаца, исплати укупан износ од 9.738,00 
КМ са законском затезном каматом од 1. јануара 1996. године до 
исплате, те да им накнади трошкове парничног поступка преци-
зиране у пресуди. У образложењу пресуде је наведено да су апе-
ланти том суду поднијели тужбу 22. октобра 2010. године против 
туженог ради накнаде штете у којој су, између осталог, навели да 
су сувласници предметних непокретности, те да је тужени прили-
ком изградње јавног пута Фоча-Миљено-Устипрача, без претходно 
спроведеног поступка експропријације, трајно заузео дио земљи-
шта, уништио ограду и стабла прецизирана у пресуди. С тим у 
вези, Основни суд је навео да је на основу проведених доказа који 
су прецизирани у пресуди утврдио да је тужбени захтјев апеланата 
основан. Наведено је да је утврђено да је тужени изградио магис-
трални пут преко парцела апеланата и да им је је том приликом за-
узео дио земљишта на којем су били воћни засади, шума и жичана 
ограда који су том приликом уништени, да никада није спроведен 
поступак експропријације, нити је апелантима исплаћена новчана 
накнада за заузето земљиште и уништене засаде и ограду. Основни 
суд је навео и да је у поступку утврдио да је неоснован приговор 
недостатка пасивне легитимације туженог јер је неспорно да ек-
спропријација није спроведена, а да је Републичка дирекција за 
путеве, чији је правни сљедник тужени, одлуком Владе Републи-
ке Српске прецизираном у пресуди, као инвеститор и наручилац 
радова почела радове на изградњи пута Фоча-Миљено-Устипрача 
преко предметне непокретности апеланата. Наведено је да је туже-
ни тиме апелантима причинио штету за коју је тужени неспорно 
одговоран сходно одредбама члана 207 Закона о облигационим 
односима (у даљем тексту: ЗОО), при чему је, како је образложио 
тај суд, чињеница да су јавни путеви у својини Републике Српске 
ирелевантна за постојање одговорности за штету јер за штету, у 
смислу члана 154 став 1 ЗОО, одговара онај ко ју је проузроковао.

6. Основни суд је образложио да је неоснован и приговор заста-
ре потраживања који је истакао тужени јер је одредбама члана 25 
став 4 Закона о основним својинскоправним односима (у даљем тек-
сту: Закон) прописано да у случају грађења на туђем земљишту вла-
сник земљишта може да тражи успостављање пријашњег стања у 
року од три године од дана завршетка грађевинског објекта, а након 
истека тог рока може да тражи исплату прометне цијене земљишта. 
Наведено је да је увиђајем на лицу мјеста, одржаном 15. децембра 
2010. године, утврђено да предметни пут није до краја завршен због 
тога што није асфалтиран, а магистрални пут, према образложењу 
тог суда, сходно одредбама члана 6 став 2 ранијег Закона о путеви-
ма, односно члана 5 тачка 6 сада важећег Закона о јавним путевима, 
мора бити асфалтиран. Због наведеног је Основни суд одбио приго-
вор застаре потраживања који је истакао тужени, те закључио да у 
конкретном случају застарни рок није ни почео да тече. Доводећи 
наведено у везу с налазом и мишљењем вјештака прецизираним у 
пресуди, Основни суд је донио пресуду као у диспозитиву.

7. Одлучујући о жалби туженог против првостепене пресуде, 
Окружни суд је донио Пресуду број 94 0 П 005851 11 Гж од 13. де-
цембра 2012. године којом је жалбу туженог уважио и првостепену 
пресуду преиначио на начин да је тужбени захтјев апеланата одбијен 
у цијелости. У образложењу Окружни суд је првенствено закључио 
да није основан приговор туженог, изнесен у жалби, да није пасивно 
легитимисан у овој парници. Наиме, Окружни суд је указао да је 
одлуком Владе Републике Српске прецизираном у пресуди, утврђен 
општи интерес за изградњу пута Фоча-Миљено-Устипрача, што и 
није било спорно у току поступка. Окружни суд је надаље истакао 
да није спорно да су вршени радови на изградњи наведеног пута 
и преко предметне непокретности апеланата. Стога, Окружни суд 
је закључио да је тужени апелантима причинио штету за коју је и 
неспорно одговоран, сходно одредбама члана 207 ЗОО.

8. Надаље, Окружни суд је истакао да је, супротно мишљењу 
првостепеног суда, приговор застаре потраживања који је истакао 
тужени основан. При том, Окружни суд је указао да је одредбом чла-
на 376 ЗОО прописано да: “Потраживање накнаде проузроковане 
штете застаријева за три године од када је оштећени сазнао за штету 
и лице које је штету учинило (став 1). У сваком случају ово потра-
живање застарјева за пет година од када је штета настала (став 2)”. С 
тим у вези, Окружни суд је навео да није спорно да је траса предмет-
ног пута пробијена 1994. године када је настала штета апелантима, 
а када су и апеланти сазнали за штету. Будући да су апеланти тужбу 
поднијели 22. октобра 2010. године, Окружни суд је закључио да је у 
смислу одредбе члана 376 ЗОО протекао и субјективни трогодишњи 
застарни рок који се рачуна од дана сазнања за штету и учиниоца, 
те објективни петогодишњи рок (који је почео да тече од 19. јуна 
1996. године, као дана укидања непосредне ратне опасности и рат-
ног стања) рачунајући од дана настанка штете, чиме је, по мишљењу 
Врховног суда, застарјело потраживање апеланата. Имајући у виду 
наведено, Окружни суд је одлучио као у диспозитиву.

IV - Апелација
а) Наводи из апелације
9. Апеланти сматрају да им је оспореном пресудом Окружног 

суда прекршено право на правично суђење из члана II/3е) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за за-
штиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европ-
ска конвенција) и право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију. 
Кршење наведених права апеланти виде у произвољној примје-
ни материјалног права. Апеланти наводе да је у њиховом случају 
извршена фактичка експропријација без било каквог документа 
и плаћања накнаде, због чега и није било могуће примијенити 
одредбе ЗОО, како је то учинио Окружни суд, него одлуку донијети 
искључиво на основу Закона о експропријацији.

V - Релевантни прописи
10. У Закону о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, 

бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, те “Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) релевантне одредбе гласе:

Члан 376. ст. 1. и 2.
Потраживање накнаде проузроковане штете застаријева за три 

године од када је оштећеник сазнао за штету и за лице које је штету 
починило.

У сваком случају ово потраживање застаријева за пет година 
од када је штета настала.

11. У Закону о експропријацији (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 112/06, 37/07 и 110/08) релевантне одредбе гласе:

Члан 2.
Експропријација је одузимање или ограничење права власни-

штва на непокретностима уз правичну накнаду која не може бити 
нижа од тржишне вриједности непокретности.

Члан 3. став 1.
(1) Непокретност се може експроприсати ради извођења радо-

ва или изградње објеката економске инфраструктуре: саобраћајне, 
водопривредне, енергетске и телекомуникацијске, објеката за за-
штиту човјекове околине и заштиту од елементарних непогода, те 
истраживања рудног и других природних богатстава.

Члан 4.
Предмет експропријације су непокретности у власништву фи-

зичких или правних лица.

Члан 5. став 1.
(1) Непокретност се може експроприсати након што је на на-

чин одређен овим законом утврђен општи интерес за изградњу 
објекта, односно извођење других радова на тој непокретности.

Члан 29.
Ако су уз приједлог за експропријацију поднесени докази из 

члана 25. овог закона и ако су тим доказима утврђене потребне 
чињенице, орган управе усвојиће рјешењем приједлог за експро-
пријацију, а у противном одбиће тај приједлог.

Члан 33.
(1) Корисник експропријације, Република Српска, стиче право 

на посјед експроприсане непокретности даном коначности рје-
шења о експропријацији.

(2) Корисник експропријације, јединица локалне самоупра-
ве, стиче право на посјед експроприсане непокретности даном 
правоснажности рјешења о експропријацији, уколико је до тада 
ранијем власнику исплатила накнаду за експроприсану непокрет-
ност, односно предала у посјед другу одговарајућу непокретност, 
а у противном, даном исплате накнаде, односно предајом у посјед 
друге одговарајуће непокретности, уколико се ранији власник и ко-
рисник експропријације другачије не споразумију.

(3) Изузетно, када је у питању изградња објеката инфраструк-
туре, Влада може на захтјев корисника експропријације који је 
изнио ваљане разлоге за потребу хитног ступања у посјед непо-
кретности, ријешити да му се та непокретност преда у посјед и 
прије коначности рјешења о експропријацији, ако утврди да је то 
неопходно због хитности случаја или да би се спријечила знатнија 
штета.

(4) Прије доношења рјешења из претходног става морају се 
обезбиједити докази о стању и вриједности експроприсаних не-
покретности (налаз и мишљење вјештака као и друге релевантне 
доказе у вези са процјеном вриједности експроприсаних непокрет-
ности).

(5) Одредба става 3. овог члана не односи се на случајеве када 
је предмет експропријације стамбена или пословна зграда, за коју 
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корисник експропријације није обезбиједио другу одговарајућу 
непокретност.

(6) Против рјешења из става 3. овог члана може се водити 
управни спор.

7) Тужба поднесена против рјешења из става 3. овог члана не 
одлаже његово извршење.

Члан 53. став 1.
(1) Накнада за експроприсану непокретност одређује се, по 

правилу, давањем друге одговарајуће непокретности која одговара 
вриједности непокретности која се експроприше у истој општини 
или граду, којом се власнику непокретности која се експроприше 
омогућавају приближно исти услови коришћења какве је имао ко-
ристећи ту непокретност.

Члан 54. ст. 1. и 2.
(1) Ако власник непокретности која се експроприше не при-

хвати на име накнаде другу одговарајућу непокретност или ако 
корисник експропријације не може да обезбиједи такву непокрет-
ност, одређује се правична накнада у новцу која не може бити нижа 
од тржишне вриједности непокретности која се експроприше у 
вријеме доношења првостепеног рјешења о експропријацији од-
носно у вријеме склапања споразума.

(2) Тржишна вриједност изражена је у цијени која се за одређе-
ну непокретност може постићи на тржишту и која зависи од одно-
са понуде и потражње у вријеме њеног утврђивања.

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

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

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

14. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је 
Пресуда Окружног суда број 94 0 П 005851 11 Гж од 13. децембра 
2012. године против које нема других дјелотворних правних лије-
кова могућих према закону. Затим, оспорену пресуду апеланти су 
примили 24. децембра 2012. године, а апелација је поднесена 26. 
децембра 2012. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чла-
ном 18 став (1) Правила Уставног суда. Коначно, апелација испу-
њава и услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда јер не 
постоји неки формални разлог због којег апелација није допустива, 
нити је очигледно (prima facie) неоснована.

15. 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 предметна апелација испуњава услове у погледу 
допустивости.

VII - Меритум
16. Апеланти побијају наведене пресуде, тврдећи да су тим 

пресудама повријеђена њихова права из члана II/3е) и к) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 и члана 1 Протокола број 1 
уз Европску конвенцију.

Право на правично суђење
17. 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.
18. Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном дијелу 

гласи:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или осно-

ваности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има пра-
во на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним 
и непристрасним, законом установљеним судом.

19. У вези с примјењивошћу члана II/3е) Устава Босне и Херце-
говине и члана 6 став 1 Европске конвенције на конкретан случај, 
Уставни суд запажа да се поступак односи на накнаду штете. Према 
пракси Уставног суда “право на накнаду штете у траженом износу 
представља право приватног карактера и, као такво, грађанско право 
на које се примјењују стандарди правичног суђења” (види Уставни 
суд, Одлука број АП 428/04 од 23. марта 2005. године, став 22, обја-
вљена у “Службеном гласнику БиХ”, број 32/05), те ће стога Уставни 
суд испитати наводе апеланата о повреди овог права.

20. Уставни суд запажа да је спорно питање у ствари да ли је пред-
метно потраживање апеланата, како тврди Окружни суд застарјело, 

односно да ли је Окружни суд спорно питање застарјелости потражи-
вања расправио уз правилну примјену материјалног права.

21. У вези с тим спорним питањем, Уставни суд подсјећа на то да 
је готово идентично чињенично и правно питање, у контексту одлука 
редовних судова који су у коначници због застаре и недостатка па-
сивне легитимације одбили тужбени захтјев усмјерен на обавезивање 
туженог да апеланту у том предмету на име одузетог земљишта за 
изградњу регионалног пута Прњавор-Челинац исплати накнаду, ра-
зматрао у својој новијој пракси у предмету број АП 2986/11 (види 
Уставни суд, Одлука број АП 2986/11 од 18. новембра 2014. године, 
доступна на интернет-страници Уставног суда www.ustavnisud.ba, 
тачка 35). Уставни суд подсјећа на то да је у цитираној одлуци, распра-
вљајући готово идентично чињенично и правно питање с аспекта 
примјене материјалног права, утврдио кршење апелантовог права на 
правично суђење. Уставни суд подсјећа на то да је у цитираној одлуци 
приликом одлучивања пошао од усаглашеног правног схватања ре-
довних судова из оба ентитета (Суд Босне и Херцеговине, Врховни 
суд ФБиХ, Врховни суд Републике Српске и Апелациони суд у Брчко 
дистрикту БиХ) усвојеног на Панелима за уједначавање судске праксе 
из грађанске области (30. јануар 2014. године). Наиме, Уставни суд 
је у цитираној одлуци подсјетио на то да је на наведеним панелима 
расправљано питање застарјелости потраживања у случају изградње 
објеката од јавног интереса или извођења других радова од јавног 
интереса, који имају за посљедицу потпуно или дјелимично одузи-
мање права својине физичких или правних лица на непокретностима, 
иако не постоји одлука о одузимању, односно одлука о утврђивању 
јавног интереса ни рјешење о експропријацији (у пракси познатија 
као фактичка експропријација). У цитираној одлуци је истакнуто да је 
усаглашено правно схватање да захтјев за новчану накнаду због извр-
шене фактичке експропријације не застаријева имајући у виду да су у 
случају фактичке експропријације физичка или правна лица лишена 
права својине, па је основ тужбеног захтјева у ствари захтјев за поврат 
својине. Уставни суд подсјећа и на то да су редовни судови приликом 
расправљања тог спорног питања на панелима имали у виду да пра-
во да се захтијева поврат својине не застаријева, па да сходно томе 
ни захтјев за тражену накнаду не застаријева. Уставни суд подсјећа 
да је готово идентично чињенично и правно питање расправљао и у 
предмету АП 2676/11 (види Уставни суд, Одлука број АП 2676/11 од 
9. децембра 2014. године, доступна на интернет-страници Уставног 
суда, www.ustavnisud.ba).

22. Доводећи наведено у контекст с предметним случајем, 
Уставни суд запажа да се такав став у цијелости може примијенити 
и на конкретан случај. Наиме, Уставни суд запажа да у конкретном 
случају није било спорно право апеланата на спорној непокретно-
сти, затим да је одлуком Владе Републике Српске из 1997. године 
утврђен општи интерес за изградњу магистралног пута Устипрача-
Фоча, али да, у складу са Законом о експропријацији, експроприја-
ција није извршена, већ је извршена тзв. фактичка експроприја-
ција без провођења законом прописаног поступка, да је изградњом 
пута предметна непокретност апеланата уништена, да у таквим 
околностима поврат предметне непокретности, односно поврат у 
пријашње стање, више није био могућ, да су у поступку фактичке 
експропријације апеланти неспорно лишени своје имовине, па у 
таквим околностима ни захтјев за тражену накнаду (на име лиша-
вања права на имовину) није могао да застари. Стога је, сходно 
наведеном, и у конкретном случају Окружни суд произвољно при-
мијенио одредбе члана 376 ЗОО утврђујући застару потраживања, 
јер се цитиране одредбе ЗОО нису могле примијенити на конкре-
тан случај, будући да потраживање које проистиче из тзв. фактичке 
експропријације не подлијеже застари. Имајући у виду све наве-
дено, те подржавајући своју праксу из цитираних одлука, Уставни 
суд закључује да је и у предметном случају оспореном одлуком 
Окружног суда прекршено право апеланата на правично суђење из 
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
конвенције. Осим тога, Уставни суд је ову праксу слиједио и у низу 
других предмета (види Уставни суд, Одлука бр. АП 4457/11 од 18. 
новембра 2014. године, АП 1706/12 од 17. марта 2015. године и АП 
4312/12 од 21. јула 2015. године, доступне на интернет-страници 
Уставног суда www.ustavnisud.ba).

23. На крају, Уставни суд, као што је то учинио и у одлуци 
АП 2676/11 (op. cit., АП 2676/11, тачка 33) сматра сврсисходним 
подсјетити и на став из одлуке (op. cit., АП 2986/11, тач. 33. и 34) у 
вези с пасивном легитимацијом туженог иако су се о том питању у 
конкретном случају Основни суд и Окружни суд детаљно изјасни-
ли. Наиме, Уставни суд је у цитираној одлуци, подржавајући своју 
досадашњу праксу, утврдио повреду права на правично суђење и 
у том сегменту јер су редовни судови оцијенили оправданим при-
говор недостатка пасивне легитимације код туженог (такође ЈП 
“Путеви” РС), указавши на то да се то питање треба расправити, 
сходно Закону о експропријацији и члану 207 ЗОО.

Право на имовину
24. С обзиром на то да је у претходним тачкама ове одлуке 

утврђено кршење права апеланата на правично суђење, Устав-
ни суд сматра да није потребно посебно образлагати и наводе о 



19.11.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 95 23
кршењу права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцего-
вине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.

VIII - Закључак
25. Уставни суд закључује да постоји кршење права апеланата 

на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и 
члана 6 став 1 Европске конвенције када је Окружни суд произвољ-
но примијенио материјално право у сегменту застаре потраживања 
у случају тзв. фактичке експропријације.

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

27. 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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