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На основу члана 21. став 1. и члана 43. став 2. Закона о 

Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 74. сједници, 
одржаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ 

СЕРВИСА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Уредби о оснивању Угоститељског сервиса Владе 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 114/18) у члану 9. у ставу 2. тачка 8) брише се.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1503/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 3. Закона о донацијама у јавном секто-

ру (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05) и 
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези 
са чланом 2. Споразума о успостављању специјалних 
паралелних односа између Републике Српске и Републи-
ке Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број 
60/07), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 
4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I
Прихватају се донаторска средства Владе Републике 

Србије у износу од 200.000,00 евра (391.166,00 КМ).
Донаторска средства одобрена су Републици Српској у 

једнократном износу за Општину Дрвар ради исплате за-
осталог дијела плата запосленим раницима Дома здравља 
у Дрвару, а у оквиру механизма сарадње по Споразуму о 
успостављању специјалних паралелних односа између Ре-
публике Српске и Републике Србије.

II
Министарство финансија одобрена донаторска сред-

ства пренијеће на рачун Општине Дрвар.

III
Обавезује се Општина Дрвар да Министарству финан-

сија достави извјештај о утрошеним донаторским сред-
ствима из тачке I ове одлуке.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1480/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1159
На основу члана 138. став 2. Закона о високом образо-

вању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 
104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20) и 
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на приједлог министра за научнотехноло-
шки развој, високо образовање и информационо друштво, 
на 74. сједници, одржаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ 
КОЈИ СУФИНАНСИРАЈУ СВОЈЕ ШКОЛОВАЊЕ НА 
СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПРВОГ И ДРУГОГ 

ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ 
УСТАНОВАМА ЗА АКАДЕМСКУ 2020/21. ГОДИНУ

I
Овом одлуком утврђује се висина школарине у академ-

ској 2020/21. години за редовне студенте који суфинансира-
ју своје школовање на студијским програмима првог и дру-
гог циклуса студија на јавним високошколским установама 
у Републици Српској.

II
Висина школарине за редовне студенте првог циклуса 

студија одређује се у сљедећим износима:
- за студијске програме на медицинским факултетима, 

студијске програме музичке умјетности, ликовне умјет-
ности и драмске умјетности (осим смјерова: анимирани 
филм; ФТВ и продукција) - 660 КМ,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
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 sgrs.online@slglasnik.org
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- за студијске програме драмске умјетности - анимира-
ни филм; ФТВ (режија, камера, монтажа) - 1.500 КМ,

- за студијски програм драмске умјетности - смјер про-
дукција - 1.000 КМ,

- за све остале студијске програме - 440 КМ.

III
Висина школарине за редовне студенте другог циклуса 

студија за све студијске програме износи 880 КМ, осим у 
сљедећим случајевима:

- за студијске програме ликовне умјетности Академије 
ликовне умјетности Требиње - 1.500 КМ,

- за студијске програме музичке умјетности Музичке 
академије Источно Сарајево - 1.500 КМ.

IV
1. Плаћања школарине из т. II и III ове одлуке и плаћања 

износа који је утврђен као накнада за обнову године у слу-
чајевима када први пут обнављају поједину годину студија 
ослобођени су:

- студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
- студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II 

категорије,
- студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије,
- студенти са инвалидитетом и
- студенти - дјеца без оба родитеља.
2. Управни одбор високошколске установе може до-

нијети одлуку о ослобађању од плаћања школарине, а на 
терет властитих средстава, највише пет студената, и то на 
оним студијским програмима на којима није одобрен упис 
студената на терет буџета Републике Српске.

V
Студенти из тачке IV подт. 1. и 2. ове одлуке ослобођени 

су од плаћања школарине до навршених 26 година живота, 
у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и 
породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 134/11, 9/12 и 40/12).

VI
Студенти из тачке IV алинеја 5. ове одлуке ослобођени 

су од плаћања школарине до навршених 26 година живота.

VII
Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до 

VI категорије до навршених 26 година живота плаћају 50% 
од износа школарине утврђеног у т. II и III ове одлуке, од-
носно плаћају 50% од износа који је утврђен као накнада за 
обнову године у случајевима када студенти из ове катего-
рије први пут обнављају поједину годину студија.

VIII
Редовни студенти из породица са два или више сту-

дената првог циклуса студија на јавним високошколским 
установама у Републици Српској, до навршених 26 година 
живота, плаћају 50% од износа школарине из т. II и III ове 
одлуке, односно плаћају 50% од износа који је утврђен као 
накнада за обнову године у случајевима када студенти из 
ове категорије први пут обнављају поједину годину студија.

IX
1. Уписнине за редовне студенте на свим студијским 

програмима првог и другог циклуса студија утврђује јавна 
високошколска установа, у складу са законом и општим ак-
том високошколске установе.

2. Јавна високошколска установа дужна је објавити 
утврђену висину свих уписнина прије почетка академске 
2020/21. године.

X
Висину школарине и уписнине за самофинансирајуће 

студенте, ванредне студенте и студенте стране држављане 
утврђује надлежни орган високошколске установе, те су их 

високошколске установе дужне објавити прије почетка ака-
демске 2020/21. године.

XI
Висину школарине и уписнине за све студенте трећег 

циклуса студија утврђује надлежни орган високошколске 
установе, те су их високошколске установе дужне објавити 
прије почетка академске 2020/21. године.

XII
За реализацију ове одлуке задужују се јавне високо-

школске установе у Републици Српској.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1492/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 2. став 2. Закона о посредовању у запо-

шљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 30/10, 102/12 и 94/19) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Срп-
ске, на 75. сједници, одржаној 11.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Усваја се Акциони план запошљавања у Републици Срп-

ској за 2020. годину с циљем реализације мјера из Програ-
ма економских реформи Републике Српске за 2020. годину 
у области запошљавања и циљева Стратегије запошљавања 
у Републици Српској за период 2016-2020. године.

II
За реализацију Акционог плана запошљавања у Репу-

блици Српској за 2020. годину Влада Републике Српске и 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске обезбиједили 
су средства у укупном износу од 10.928.106,90 КМ (сло-
вима: десет милиона девет стотина двадесет осам хиљада 
стотину шест конвертибилних марака и 90/100).

III
На основу овог акционог плана ЈУ Завод за запошљавање 

Републике Српске сачиниће програм запошљавања у Репу-
блици Српској за реализацију Акционог плана запошљавања 
у 2020. години и програме за сваку од мјера из Акционог пла-
на, за које су обезбијеђена средства, и доставити Министар-
ству рада и борачко-инвалидске заштите на сагласност.

Остале мјере и активности спроводиће надлежни орга-
ни и институције утврђени у Акционом плану. 

IV
За спровођење ове одлуке и Акционог плана задужују 

се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, ЈУ 
Завод за запошљавање Републике Српске и други надлежни 
органи и институције одређени Акционим планом запо-
шљавања у Републици Српској за 2020. годину. 

V
Акциони план запошљавања у Републици Српској за 

2020. годину налази се у прилогу ове одлуке и њен је са-
ставни дио.

VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1479/20 Предсједник
11. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: 
Повећати запосленост и економску активност становништва у Републици Српској

Оперативни циљ: 1.1. Осигурати већу повезаност система образовања са тржиштем рада

Мјера Активност Циљна група Индикатор учинка Временски 
оквир

Носилац 
активности Средства

1.1.1. Унаприједити 
систем професио-
налне оријентације 
и каријерног савје-
товања

Индивидуално и 
групно информисање 
о могућностима за 
развој каријере

Ученици за-
вршних разреда 
основних и 
средњих школа

Индивидуално и груп-
но информисање 7000 
ученика завршних 
разреда основних и 
средњих школа

Q1-2 2020 ЗЗЗРС Средства Завода

Професионална 
оријентација

Ученици за-
вршних разреда 
основних и 
средњих школа

Број ученика завршних 
разреда основних и 
средњих школа

Q1-2 2020

МПКРС, 
средње 
школе, 
основне 
школе

Средства МПКРС

1.1.2. Развој ло-
калних савјета за 
образовање и запо-
шљавање 

Организовати обуке за 
планирање локалне по-
литике запошљавања 
за представнике локал-
не заједнице и ЗЗЗРС 
и локалних савјета за 
запошљавање и обра-
зовање, организовати 
регионалне састанке са 
локалним заједницама 
ради представљања 
АПЗ и ЛАПЗ 

Представници 
локалне зајед-
нице и ЗЗЗРС 

Организовати нај-
мање пет обука за 
планирање локалне 
политике запошља-
вања и најмање седам 
регионалних састанака 
са представницима 
локалних заједница

Q1-4 2020

ЗЗЗРС, 
јединице 
локалне 
самоупра-
ве, Савез 
општина 
и градова 
Републике 
Српске

Средства Завода, 
јединица локалне 
самоуправе, Са-
веза општина и 
градова Републике 
Српске

Наставити активности 
успостављања и разво-
ја локалних савјета и 
партнерстава за обра-
зовање и запошљавање 
с циљем подстицања 
размјене примјера 
добре праксе и коор-
динације локалних 
политика

Послодавци, 
незапослена 
лица 

Најмање три успоста-
вљена локална савјета 
за образовање и запо-
шљавање и партнер-
ства

Q1-4 2020

ЗЗЗРС, 
јединице 
локалне 
самоупра-
ве, ПКРС, 
МПКРС, 
Удружење 
послода-
ваца

Средства Завода, 
јединица локал-
не самоуправе, 
ПКРС, МПКРС, 
Удружења посло-
даваца

1.1.3. Успоставити 
систем и механи-
зме комуникације 
кључних актера у 
области образовања 
и тржишта рада

Успостављање парт-
нерског односа кроз 
директну сарадњу са 
Унијом послодаваца, 
Привредном комором, 
синдикатима, МПКРС, 
МИЕР, јединицама 
локалне самоуправе

Кључни актери 
на тржишту 
рада

Потписан споразум 
о сарадњи Завода, 
Привредне коморе и 
Уније послодаваца 
Републике Српске, ор-
ганизовање и најмање 
пет округлих столова о 
теми тржишта рада

Q1-4 2020

ЗЗЗРС, 
УУПРС, 
ПКРС, 
синдикати, 
МПКРС, 
МПП, 
јединице 
локалне 
самоуправе

Средства Завода, 
Уније послодава-
ца, ПКРС, МИЕР, 
МПКРС и једини-
ца локалне само-
управе

1.1.4. Развој стручне 
праксе у систему 
средњег и високог 
образовања

Опремање радионица 
средњих стручних 
школа неопходном 
опремом
Обука наставника за 
рад на опреми
Укључивање предузећа 
за обављање дијела 
практичне наставе из 
предметних школа
Обука инструктора из 
предузећа за рад са 
ученицима

Послодавци, 
ученици и 
наставници 
предметних 
средњих струч-
них школа

Број средњих стручних 
школа / ученика / на-
ставника / инструктора 
укључених у програме

Број предузећа укљу-
чених у реализацију 
практичне наставе

Q1-4 2020 МПК, 
МНРВОИД

Средства МПК, 
МНРВОИД

Оперативни циљ: 1.2. Развијање културе рада и етике рада

1.2.1. Промоција
позитивних при-
мјера

Објављивање на web 
порталу позитивних 
примјера активних 
тражилаца посла, 
искуства из клубова за 
тражење посла 

Незапослена 
лица - актив-
ни тражиоци 
посла са акцен-
том на дугороч-
но незапослена 
лица

Број објављених пози-
тивних прича Q1-4 2020 ЗЗЗРС Средства Завода

Оперативни циљ: 1.3. Обезбиједити прецизне податке о активној понуди радне снаге

1.3.1. Измјена про-
писа о вођењу реги-
стара активних тра-
жилаца запослења

Наставак активности 
на изради нових обра-
заца за вођење евиден-
ција о активној понуди 
радне снаге

Незапослена 
лица, посло-
давци

Урађени нови обрасци 
за вођење евиденција Q1-2 2020 МРБИЗ, 

ЗЗЗРС Средства Завода 
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Мјера Активност Циљна група Индикатор учинка Временски 
оквир

Носилац 
активности Средства

1.3.2. Стандардиза-
ција метода и техни-
ка праћења потреба 
тржишта рада и 
анализе стања и 
карактеристика 
тржишта рада

Утврђивање методоло-
гије праћења потреба 
тржишта рада, репре-
зентативног узорка 
и израда анкетног 
упитника за кориснике 
услуга 

Послодавци и 
незапослена 
лица

Урађен приручник за 
методолошко праћење 
потреба тржишта рада 

Q1-4
2020

МРБИЗ, 
ЗЗЗРС Средства Завода

Оперативни циљ: 1.4. Унапређивање дјеловања и развој институција на тржишту рада

1.4.1. Унаприједити 
посредничку улогу 
јавне службе за за-
пошљавање

Утврђивање годишњег 
плана сарадње са по-
слодавцима

Послодавци
Урађен годишњи 
план сарадње са по-
слодавцима на нивоу 
филијала

Q1 2020 ЗЗЗРС Средства Завода 

Посредовати по под-
несеним пријавама 
потребе за запошља-
вањем и побољшати 
ефикасност посредо-
вања у запошљавању

Послодавци и 
активни тра-
жиоци посла 

Број тражених извр-
шилаца по пријавама 
потреба за запошља-
вањем од стране по-
слодаваца и број лица 
запослених уз посре-
довање Завода

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода 

Анализа процеса 
посредовања кроз реа-
лизоване и нереализо-
ване пријаве потребе 
за радницима (Е2) по 
траженим занимањима 
и анализа потражње 
и понуде на тржишту 
рада према потребама 
послодаваца и стању 
активних тражилаца 
запослења на евиден-
цији по најтраженијим 
занимањима

Послодавци и 
незапослена 
лица

Утврђено стање на 
тржишту рада према 
упоредним показа-
тељима кроз исказане 
потребе послодаваца 
и понуди активних 
тражилаца запослења 
у најтраженијим зани-
мањима

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода

1.4.2. Успостављање 
и развој ИТ услуга 
у раду са неза-
посленим лицима, 
посебно у области 
информисања, и 
постизање веће ефи-
касности у посред-
ничкој функцији

Могућност регистра-
ције незапослених 
лица на интернет пор-
талу Завода ради лак-
ше и брже комуника-
ције са регистрованим 
послодавцима на сајту 
Завода (незапослени 
могу оставити биогра-
фију коју регистровани 
послодавци прегледају 
и остварују контакт за 
активним тражиоцем 
запослења)

Послодавци, 
незапослена 
лица

Ефикаснија и бржа 
комуникација између 
активних тражилаца 
запослења и посло-
даваца у функцији 
посредовања у запо-
шљавању

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода

1.4.3. Унаприједити 
сарадњу ЗЗЗРС 
са послодавцима, 
посебно у области 
реализације мјера 
активне политике

Анкетирање послода-
ваца о потребама за 
радницима и будућим 
кретањима на тржи-
шту рада 

Послодавци
Спроведена и урађена 
анализа о потребама 
тржишта рада

Q1-2 
2020

ЗЗЗРС Средства Завода

Упознавање са мјера-
ма активне политике 
запошљавања које 
реализује ЗЗЗРС 

Послодавци
Повећан број посло-
даваца који користе 
услуге и мјере активне 
политике запошљавања

Q1-2
2020

ЗЗЗРС Средства Завода 

1.4.4. Развој услуга 
индивидуалног, 
групног савјетовања 
незапослених лица

Укључивање активних 
тражилаца запослења 
у савјетодавни процес

Активни тра-
жиоци посла 

80% активних тражи-
лаца запослења укљу-
чених у савјетодавни 
процес

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода 

Утврђивање индиви-
дуалног плана запо-
шљавања са активним 
тражиоцима запосле-
ња, ревидирање по 
потреби и праћење 
индивидуалног плана 
запошљавања

Активни тра-
жиоци запо-
слења

Утврђен индивидуал-
ни план запошљавања 
за 80% активних тра-
жилаца запослења

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода

Групно информисање 
лица која се први пут 
пријављују на евиден-
цију незапослених о 
правима, обавезама и 
услугама које пружа 
ЗЗЗРС

Новоприја-
вљена лица 
на евиденцију 
незапослених

Број лица која су 
прошла групно инфор-
мисање

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода

Унапређење савјето-
давних услуга за тешко 
запошљива лица - ак-
тивни тражиоци посла

Тешко запо-
шљива лица 
- активни тра-
жиоци посла

Број тешко запошљи-
вих лица - активни 
тражиоци запослења

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода 
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Мјера Активност Циљна група Индикатор учинка Временски 
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Носилац 
активности Средства

Оперативни циљ: 1.5. Унаприједити запошљивост активних тражилаца посла

1.5.1. Развој, фи-
нансирање и спро-
вођење обука за 
унапређивање запо-
шљивости активних 
тражилаца посла

Кроз савјетодавни 
процес утврдити по-
требе активних тражи-
лаца посла за обукама, 
преквалификацијама 
и доквалификацијама 
ради унапређења њи-
хове запошљивости

Активни тра-
жиоци посла

Број активних тра-
жилаца запослења 
код којих је утврђена 
потреба за обукама, 
преквалификацијама и 
доквалификацијама за 
унапређење запошљи-
вости

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода

1.5.2. Усмјеравање 
незапослених ка 
активном дјеловању 
на тржишту рада

Развој мотивације 
за активно тражење 
посла

Активни тра-
жиоци запосле-
ња код којих је 
уочен недоста-
так мотивације 
за активно 
тражење посла, 
дугорочно 
незапослена и 
маргинализова-
на лица

Број лица обухваћен 
мотивационим обука-
ма за активно тражење 
запослења

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода 

Развијање вјештина 
писања радне биогра-
фије и интервјуа са 
послодавцем

Активни тра-
жиоци запосле-
ња код којих је 
уочена потреба 
за развијањем 
ових вјештина

Број лица обухваћених 
овим обукама 

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода 

Прикупљање инфор-
мација и израда инфо 
пакета (актуелне 
информације о могућ-
ностима запошљавања, 
едукације, волонти-
рања и додатне праксе, 
посебно младих с 
циљем бржег укључи-
вања у процес рада)

Активни тра-
жиоци запосле-
ња - млади

Број информација 
доступних у инфо 
пакетима

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода

Процјена запошљи-
вости - профилисање 
активних тражилаца 
запослења према сте-
пену запошљивости и 
предлагање мјера за 
брже укључивање у 
процес рада

Активни тра-
жиоци запо-
слења

Утврђен степен запо-
шљивости за 80% лица 
која су активни тра-
жиоци запослења

Q1-4
2020

ЗЗЗРС Средства Завода 

Развој предузетничке 
свијести, подршка 
у припреми бизнис 
идеје, обука за преду-
зетничке вјештине и 
писање бизнис плана

Активни тра-
жиоци запо-
слења

Број лица која су 
прошла обуку за пре-
дузетништво

Q1-4
2020

ЗЗЗРС, 
РАРС

Средства Завода, 
РАРС

1.5.3. Развој и 
промоција система 
цјеложивотног 
учења и образовања 
одраслих

Наставак сарадње са 
Заводом за образовање 
одраслих Републике 
Српске

Активни тра-
жиоци запо-
слења,
послодавци

Потписан Протокол о 
сарадњи са Заводом за 
образовање одраслих

Q1-2
2020

ЗЗЗРС, 
Завод за 
образовање 
одраслих, 
МПК

Средства Завода

Оснивање центара 
за обуку одраслих и 
програма стручног 
оспособљавања

Незапослена 
лица, посло-
давци

Број центара за обуку

Број оспособљених 
незапослених лица

Q1-4 
2020

МПК, 
ЗЗЗРС 

Средства носилаца 
активности плани-
рана у буџету 

Оперативни циљ: 1.6. Унаприједити запошљавање најрањивијих група незапослених лица (млади, дјеца погинулих бораца, ратни вој-
ни инвалиди и друга лица са инвалидитетом, демобилисани борци, националне мањине, жене, лица која имају више од 50 година...)

1.6.1. Континуирано 
креирање, финанси-
рање и спровођење 
активних мјера с 
циљем повећања
запошљивости, за-
послености и
самозапослености 
незапослених лица 
из циљних катего-
рија

Припрема и реализа-
ција програма финан-
сирања запошљавања 
и самозапошљавања 
дјеце погинулих бо-
раца, демобилисаних 
бораца и РВИ 

Активни тра-
жиоци посла из 
категорије дје-
це погинулих 
бораца ВРС, 
ратни војни 
инвалиди ВРС, 
демобилисани 
борци ВРС и 
остала лица са 
инвалидитетом

Број лица запослених 
по програму

Q1-3
2020

ЗЗЗРС

Средства буџета 
Републике Српске у 
износу од 1.000.000 
KM за укупно 190 
лица, и то: 45 лица 
- самозапошља-
вање дјеце погину-
лих бораца по 8.000 
КМ, што износи 
360.000 КМ, 60 
лица - самозапо-
шљавање демоби-
лисаних бораца и 
РВИ по 5.000 КМ, 
што износи 300.000 
КМ, и 85 лица 
за запошљавање 
код послодавца 
по 4.000 КМ, што 
износи 340.000 КМ
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Мјера Активност Циљна група Индикатор учинка Временски 
оквир

Носилац 
активности Средства

Програм подршке 
партнерству у реали-
зацији активних поли-
тика запошљавања и 
самозапошљавања са 
локалним заједницама, 
удруживање средстава 
за запошљавање

Тешко запо-
шљива лица

Број запослених лица 
и број реализованих 
програма

Q1-4
2020

ЗЗЗРС, 
локалне 
заједнице

Средства буџета, 
фонд 05, у износу 
од 200.000 КМ 

Припрема и реализа-
ција програма подршке 
запошљавању младих 
са ВСС у статусу при-
правника и дјеце поги-
нулих бораца са ССС у 
статусу приправника

Активни тра-
жиоци посла 
са ВСС и дјеца 
погинулих бо-
раца са ВСС и 
ССС

Број лица запослених 
по програму

Q1-2
2020

ЗЗЗРС 

Средства буџета, 
фонд 05, у износу 
од 4.023.009,60 
КМ за укупно 615 
приправника, и то:
30 приправника са 
ВСС - дјеце поги-
нулих бораца по 
9.920,64 КМ, што 
износи 297.619,20 
КМ, 70 приправ-
ника са ССС - 
дјеце погинулих 
бораца по 4.662,72 
КМ, што износи 
326.390,40 КМ, и 
515 приправника 
са ВСС по 6.600 
КМ, што износи 
3.399.000 КМ

Припрема и реализа-
ција програма обуке, 
доквалификације и 
преквалификације

Активни тра-
жиоци посла

Број лица која су 
прошла обуку, преква-
лификацију и доквали-
фикацију 

Q1-4
2020

ЗЗЗРС 

Средства буџета, 
фонд 05, у износу 
од 199.500 КМ 
за укупно 104 
лица, и то у ком-
поненти обука, 
доквалификација и 
преквалификација 
преко верифико-
ване институције 
за 29 лица по 3000 
КМ, што износи 
87.000 КМ, и обу-
ка код послодаваца 
за 75 лица по 1.500 
КМ, што износи 
112.500 КМ

Припрема и реализа-
ција програма подршке 
запошљавању Рома у 
Републици Српској 

Роми у Репу-
блици Српској 
пријављени 
на евиденцију 
Завода - актив-
ни тражиоци 
посла

Број лица запослених 
по програму

Q1-2
2020

ЗЗЗРС

Средства буџета 
БиХ у износу од 
230.597,30 КМ 
за 39 лица, и то: 
самозапошљавање 
четири лица по 
5.000 КМ, што 
износи 20.000 КМ, 
и запошљавање 
код послодавца 
35 лица по 6.000 
КМ, што износи 
210.000 КМ

1.6.2. Континуирано 
креирање, финанси-
рање и спровођење 
активних мјера с 
циљем повећања
запошљавања и 
самозапошљавања 
циљних категорија 
незапослених лица 
у привреди

Припрема и реа-
лизација програма 
запошљавања и само-
запошљавања циљних 
категорија у привреди 

Незапослена 
лица преко 40 
година, жене 
жртве поро-
дичног насиља, 
жене у рурал-
ним срединама, 
жене жртве 
ратне тортуре, 
штићеници 
домова који су 
завршили обра-
зовање и лица 
која се налазе 
на евиденцији 
дуже од шест 
мјесеци

Број лица запослених 
по програму

Q1-2
2020

ЗЗЗРС

Средства буџета, 
фонд 05, у износу 
од 5.275.000,00 
КМ за 1261 лице, 
и то: за 1030 лица 
за запошљавање 
код послодавца 
по 4.000 КМ, што 
износи 4.120.000 
КМ, и за 231 лице 
за самозапошља-
вање по 5.000 
КМ, што износи 
1.155.000 КМ
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Одржати постојећа и креирати нова радна мјеста у привреди Републике Српске

Мјера Активност Циљна група Индикатор учинка Временски 
оквир

Носилац 
активности Средства

Оперативни циљ: 2.4. Подржати отварање нових привредних субјеката (start-up бизниси), њихово умрежавање и економско груписање 
(кластери)

2.4.1. Оснаживање 
постојећих и изград-
ња нових пословних 
инкубатора, ино-
вационих и других 
центара

Мапирање перспек-
тивних локација за 
пословне инкубаторе и 
друге центре и израда 
базе података

Јединице 
локалне само-
управе (у мапи-
рању brownfi eld 
локација)

2020 РАРС
Редовна средства 
буџета Републике 
Српске

2.4.2. Оснаживање 
постојећих и изград-
ња нових кластера 
привредних субје-
ката

Идентификација 
потенцијалних кла-
стерских иницијатива 
и подршка њиховом 
настајању и функцио-
нисању

Кластерске 
иницијативе и 
постојећи кла-
стери, послов-
на секторска 
удружења као 
иницијатори

Документ мапирања 
израђен и подржано 
неколико кластера 
кроз постојеће пројек-
те подршке

2020 РАРС
Редовна средства 
буџета, средства 
донатора

2.4.3. Успостављање 
нових и развој по-
стојећих пословних 
зона

Израда програма ра-
звоја пословних зона 
који ће обухватити 
категоризацију зона и 
ажурирање базе пода-
така о зонама уз при-
мјену ГИС апликације

Јединице 
локалне само-
управе

Израђен и усвојен 
Програм развоја по-
словних зона

2020

РАРС, 
овлашћена 
институ-
ција са 
лиценци-
раним ГИС 
софтвером 
за пла-
нирање, 
јединице 
локалне 
самоуправе

Редовна средства 
буџета Републике 
Српске, локални 
буџети, средства 
донатора

Оперативни циљ: 2.5. Унаприједити запошљавање и самозапошљавање кроз подстицање инвестиција

2.5.1. Подстицање 
развоја занатско-
предузетничке дје-
латности

Едукације за преду-
зетнике

Незапослена 
лица заинте-
ресована за 
покретање вла-
ститог бизниса 
(обављање 
занатско-пре-
дузетничке 
дјелатности)

Број едукованих лица

Број новооснованих 
предузетника

2020 РАРС
Редовна средства 
буџета Републике 
Српске

1161
На основу члана 12. став 6. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и чла-
на 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Репу-
блике Српске, на 74. сједници, одржаној 4.6.2020. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

I
Покреће се поступак додјеле концесије за коришћење 

пољопривредног земљишта на подручју града Бијељине у 
катастарским општинама Сухо Поље, Попови, Чардачине - 
Којчиновац, Бријесница - Хасе, Глоговац и Пучиле, укупне 
површине 85,0780 хектара, ради остваривања права оба-
вљања ратарске производње и производње индустријског 
биља.

II
Поступак додјеле концесија из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе ДОО “ПП Сноп” из 
Бијељине. 

III
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се на основу 

јавног позива за подношење понуда, у складу са чл. од 14. 
до 24. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 59/13 и 16/18).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1494/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1162
На основу члана 17. став 1. Закона о стварним правима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15) и члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о 
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 74. сједници, 
одржаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ НЕПЕРСПЕКТИВНЕ ЛОКАЦИЈЕ 

“КОМАНДА V КОРПУСА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” 
У СОКОЦУ

I
Република Српска, Влада Републике Српске уступа на 

коришћење Министарству правде Републике Српске за по-
требе Основног суда Соколац дио неперспективне локације 
“Команда V корпуса Војске Републике Српске” у Сокоцу, 
непокретности уписане у А лист Л.н. број: 1604, к.о. Со-
колац, и то парцелу број: 1231/1, звану Основни суд, по 
култури пословни објекат у ванпривреди, пов. 801 m²; по-
словни објекат у ванпривреди, пов. 501 m²; пословни обје-
кат у ванпривреди, пов. 192 m², земљиште уз ванпривредни 
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објекат пов. 2554 m², укупне површине земљишта 4.048 m², 
и објекте уписане у А1 лист Л.н. број: 1604, к.о. Соколац, и 
то број зграде 1, објекат са одобрењем за грађење, послов-
ни објекат у ванпривреди, година изградње 2000, спратност 
1, површине 801 m²; број зграде 2, објекат са одобрењем за 
грађење, пословни објекат у ванпривреди, година изградње 
2000, спратност 1, површине 501 m², и број зграде 3, обје-
кат са одобрењем за грађење, пословни објекат у ванпри-
вреди, година изградње 2000, спратност ПР, површине 192 
m², чији је до сада уписани корисник било Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију, Републич-
ка дирекција за обнову и изградњу.

II
Ступањем на снагу ове одлуке стављају се ван сна-

ге Одлука Владе Републике Српске о преносу права ко-
ришћења, број: 04/1-012-1987/06, од 7. септембра 2006. го-
дине (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/06), 
и Одлука о допуни Одлуке о преносу права коришћења, 
број: 04/1-012-1120/07, од 5. јула 2007. године (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 64/07).

III
Непокретности из тачке I ове одлуке уступају се без 

накнаде у сврху обезбјеђивања пословних просторија за 
рад Основног суда Соколац.

IV
На основу ове одлуке, Републичка дирекција за обно-

ву и изградњу и Министарство правде Републике Српске, 
Основни суд Соколац закључиће уговор о међусобним од-
носима, којим се детаљно регулишу права и обавезе уго-
ворних страна.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Републичка ди-

рекција за обнову и изградњу, Министарство правде Репу-
блике Српске, Основни суд Соколац и Министарство фи-
нансија.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

“Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1496/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1163
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 19. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 
4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

И ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
НАЦИОНАЛНИ ПАРК “КОЗАРА” ПРИЈЕДОР ЗА 
ПЕРИОД ОД 1.1.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

I
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун Јавне установе Национални парк “Козара” Прије-
дор за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. године.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1497/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1164
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 19. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 
4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК 
“КОЗАРА” ПРИЈЕДОР ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на План рада и пословања Јавне 

установе Национални парк “Козара” Приједор за 2020. го-
дину.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1498/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1165
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 19. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 
4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

И ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
НАЦИОНАЛНИ ПАРК “СУТЈЕСКА” ТЈЕНТИШТЕ 
ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

I
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун Јавне установе Национални парк “Сутјеска” Тјен-
тиште за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. године.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1502/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1166
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 19. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 
4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК 
“СУТЈЕСКА” ТЈЕНТИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на План рада и пословања Јавне 

установе Национални парк “Сутјеска” Тјентиште за 2020. 
годину.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1501/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1167
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 19. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 
4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

И ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
НАЦИОНАЛНИ ПАРК “ДРИНА” СРЕБРЕНИЦА ЗА 

ПЕРИОД ОД 1.1.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

I
Усваја се Годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун Јавне установе Национални парк “Дрина” Сребре-
ница за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. године.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1499/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1168
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 19. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 
4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК 
“ДРИНА” СРЕБРЕНИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на План рада и пословања Јавне 

установе Национални парк “Дрина” Сребреница за 2020. 
годину.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1500/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1169
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 10. став 1. Закона о пореском систему Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/17), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 
4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I
Даје се сагласност на Приједлог одлуке о комуналним 

таксама Општине Вукосавље.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1495/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1170
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), a у вези са тачком 2. Закључка Владе 
Републике Српске, број: 04/1-012-2-1187/20, од 30.4.2020. 
године, Влада Републике Српске, на 74. сједници одржаној 
4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над 200 комада мотор-

них прскалица и 200 комада акумулаторско-ручних леђних 
прскалица са Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде на ЈУ Ветеринарски институт Републике 
Српске “Др Васо Бутозан”.

II
Право власништва над опремом из тачке I ове одлуке 

преноси се без накнаде.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈУ Ветеринар-
ски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1493/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1171
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржа-
ној 4.6.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА

I
У Одлуци о утврђивању општег интереса, број: 04/1-

012-2-2123/17, од 31.8.2017. године (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 85/17), у тачки I додају се нове 
алинеје, које гласе:

- к.ч. број: 6706/3, Бара Мемагић, ливада 1. класе, повр-
шине 19 m², уписана у П.л. број: 5108 КО Добој, посједника 
Сушић Бранкице и Сушић Браниславке са дијелом од по 
1/2, којој парцели по старом премјеру одговара к.ч. број: 
280/13, Бара Мемагић, ливада 1. класе, површине 19 m², 
уписана у зк. уложак број: 4135 к.о. СП Добој сусвојина Су-
шић Бранкице и Сушић Браниславке са дијелом од по 1/2;

- к.ч. број: 6709/3, Бара Мемагића, ливада 1. класе, по-
вршине 21 m², уписана у П.л. број: 5108 к.о. Добој, посјед-
ника Сушић Бранкице и Сушић Браниславке са дијелом од 
по 1/2, којој парцели по старом премјеру одговара к.ч број: 
280/15, Бара Мемагића, ливада 1. класе, површине 21 m², 
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уписана у зк. уложак број: 4135 к.о. СП Добој сусвојина Су-
шић Бранкице и Сушић Браниславке са дијелом од по 1/2;

- к.ч. број: 6698/4, Бара, ливада 1. класе, површине 3 m², 
уписана у П.л. број: 1515 КО Добој, посједника Сушић 
Бранкице и Сушић Браниславке са дијелом од по 1/2, којој 
парцели по старом премјеру одговара к.ч. број: 280/10 Бара, 
ливада 1. класе, површине 3 m², уписана у зк. уложак број: 
1823 к.о. СП Добој сусвојина Сушић Бранкице и Сушић 
Браниславке са дијелом од по 1/2;

- к.ч. број: 6710/12, Бара, ливада 1. класе, површине 63 
m², уписана у П.л. број: 4314 КО Добој, посједника Сушић 
Бранкице са дијелом 1/1, којој парцели по старом премјеру 
одговарају к.ч. број: 283/19 Бара, ливада 1. класе, површине 
35 m², уписана у зк. уложак број: 1380 к.о. СП Добој своји-
на Сушић Бранкице са дијелом 1/1, и к.ч. број: 283/20 Бара, 
ливада 1. класе, површине 28 m², уписана у зк. уложак број: 
1381 КО СО Добој својина Сушић Бранкице са дијелом 1/1;

- к.ч. број: 6710/13, Бара, ливада 1. класе, површине 4 
m², уписана у П.л. број: 4314 к.о. Добој, посједника Сушић 
Бранкице са дијелом 1/1, којој парцели по старом премјеру 
одговара к.ч. број: 283/22, Бара, ливада 1. класе, површине 
4 m², уписана у зк. уложак број: 1381 к.о. СП Добој својина 
Сушић Бранкице са дијелом 1/1;

- к.ч. број: 6813/18 Бара њива 2. класе, површине 7 m², 
уписана у П.л. број: 6638 к.о. Добој посједника АД “Ау-
токомерц” Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру 
одговара к.ч. број: 282/7 Бара, њива 2. класе, површине 7 
m², уписаној у зк. уложак број: 4311 КО СП Добој својина 
АД “Аутокомерц” Добој са дијелом 1/1.

II
Против ове одлуке може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1491/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1172
На основу члана 19. став 2. Закона о музејској дјелат-

ности (“Службени гласник Републике Српске” бр. 89/08, 
57/12 и 18/17), чл. 3. и 12. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 74. сједници одржаној 4.6.2020. 
године,  д o н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ОРГАНИЗОВАЊА И ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

I
У Одлуци о усклађивању организовања и пословања 

Јавне установе Музеј савремене умјетности Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
38/12) тачка X мијења се и гласи:

“Музејом управља Управни одбор.
Управни одбор има три члана, које именује и разрје-

шава Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), 
на приједлог Министарства просвјете и културе (у даљем 
тексту: Министарство), након спроведеног поступка јавне 
конкуренције.

Мандат чланова Управног одбора је четири године.
Услови за избор чланова Управног одбора ближе се 

уређују Статутом Музеја.”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1505/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1173
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одр-
жаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Добој, број: 21.20/473-12-19/19, од 11.3.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 2091/3, Беглућиште, њива 2. класе, повр-
шине 4.837 m², уписана у П.л. број: 413/4 КО Бушлетић, 
као посјед: Остојић Благоја Драгиња са дијелом 1/1, што 
по старом премјеру одговара к.ч. број: 730/17, уписаној у 
зк. ул. број: 51 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Жу-
нић Панто са 1/16 дијела и још седамдесет сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно 
и фактичко власништво: Остојић Благоја Драгиња са 1/1;

- к.ч. број: 2091/4, Беглућиште, њива 2. класе, површине 
755 m², уписана у П.л. број: 413/4 КО Бушлетић, као посјед: 
Остојић Благоја Драгиња са дијелом 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 730/59, уписаној у зк. ул. број: 
51 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Жунић Панто са 
1/16 дијела и још седамдесет сувласника са њиховим су-
власничким дијеловима, без терета, а стварно и фактичко 
власништво: Остојић Благоја Драгиња са 1/1;

- к.ч. број: 2091/5, Беглућиште, њива 2. класе, површине 
234 m², уписана у П.л. број: 413/4 КО Бушлетић, као посјед: 
Остојић Благоја Драгиња, са дијелом 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 730/60, уписаној у зк. ул. број: 
51 к.о. СП Бушлетић, као сувласништво: Жунић Панто са 
1/16 дијела и још седамдесет сувласника са њиховим су-
власничким дијеловима, без терета, а стварно и фактичко 
власништво: Остојић Благоја Драгиња са 1/1;

- к.ч. број: 2091/6, Беглућиште, њива 2. класе, површине 
134 m², уписана у П.л. број: 413/4 КО Бушлетић, као посјед: 
Остојић Благоја Драгиња са дијелом 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 730/61, уписаној у зк. ул. број: 
51 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Жунић Панто са 
1/16 дијела и још седамдесет сувласника са њиховим су-
власничким дијеловима, без терета, а стварно и фактичко 
власништво: Остојић Благоја Драгиња са 1/1;

- к.ч. број: 2091/7, Беглућиште, њива 2. класе, површине 
225 m², уписана у П.л. број: 413/4 КО Бушлетић, као посјед: 
Остојић Благоја Драгиња са дијелом 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 730/62 уписаној у зк. ул. број: 
51 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Жунић Панто са 
1/16 дијела и још седамдесет сувласника са њиховим су-
власничким дијеловима, без терета, а стварно и фактичко 
власништво: Остојић Благоја Драгиња са 1/1;

- к.ч. број: 2091/1, Беглућиште, њива 2. класе, површи-
не 3841 m², уписана у П.л. број: 413/4 КО Бушлетић, као 
посјед: Остојић Благоја Драгиња са дијелом 1/1, што по 
старом премјеру одговара к.ч. број: 730/18, уписаној у зк. 
ул. број: 51 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Жунић 
Панто са 1/16 дијела и још седамдесет сувласника са њихо-
вим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно и фак-
тичко власништво: Остојић Благоја Драгиња са 1/1;
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- к.ч. број: 2091/2, Беглућиште, њива 2. класе, површине 

463 m², уписана у П.л. број: 413/4 КО Бушлетић, као посјед: 
Остојић Благоја Драгиња са дијелом 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 730/16, уписаној у зк. ул. број: 
51 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Жунић Панто са 
1/16 дијела и још седамдесет сувласника са њиховим су-
власничким дијеловима, без терета, а стварно и фактичко 
власништво: Остојић Благоја Драгиња са 1/1.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одгађа ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-1486/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1174
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одр-
жаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Добој, број: 21.20/473-12-54/19, од 9.3.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 2235/2, Беглучиште, њива 3. класе, површине 
126 m², уписана у П.л. број: 166/3 КО Бушлетић, као посјед: 
Џигумовић Пере Драган са 1/1, што по старом премјеру од-
говара к.ч. број: 711/7, уписаној у зк. ул. број: 319 КО СП 
Бушлетић, као сувласништво: Џигумјовић Ружа са 1/6 и 
још четрдесет шест сувласника са њиховим сувласничким 
дијеловима, без терета, а стварно и фактичко власништво: 
Џигумовић Пере Драган са 1/1;

- к.ч. број: 2235/3, Беглучиште, њива 3. класе, повр-
шине 1333 m², уписана у П.л. број: 166/3 КО Бушлетић, 
као посјед: Џигумовић Пере Драган са 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 711/6, уписаној у зк. ул. број: 
319 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Џигумјовић Ружа 
са 1/6 и још четрдесет шест сувласника са њиховим сувла-
сничким дијеловима, без терета, а стварно и фактичко вла-
сништво: Џигумовић Пере Драган са 1/1;

- к.ч. број: 2235/4, Беглучиште, њива 2. класе, повр-
шине 693 m² и њива 3. класе, површине 896 m², уписана у 
П.л. број: 166/3 КО Бушлетић, као посјед: Џигумовић Пере 
Драган са 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број: 
711/8, уписаној у зк. ул. број: 319 КО СП Бушлетић, као су-
власништво: Џигумјовић Ружа са 1/6 и још четрдесет шест 
сувласника са њиховим сувласничким дијеловима, без те-
рета, а стварно и фактичко власништво: Џигумовић Пере 
Драган са 1/1;

- к.ч. број: 2235/1, Беглучиште, њива 3. класе, површине 
27 m² и њива 2.кл. површине 1405 m², уписана у П.л. број: 
166/3 КО Бушлетић, као посјед: Џигумовић Пере Драган са 
1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број: 711/5, уписа-
ној у зк. ул. број: 319 КО СП Бушлетић, као сувласништво: 
Џигумјовић Ружа са 1/6 и још четрдесет шест сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно и 
фактичко власништво: Џигумовић Пере Драган са 1/1.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одгађа ње-
гово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1487/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1175
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одр-
жаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији дозвољава се ступање у посјед 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Добој, број: 21.20/473-12-1/19, од 9.3.2020. године, у 
сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 1787/9, Бријег увала, њива 2. класе, повр-
шине 252 m², уписана у П.л. број: 777/2 КО Бушлетић, као 
посјед: Филиповић Богдана Обрад са 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 690/5, уписаној у зк. ул. број: 
338 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Чакаревић Дра-
гиње са 1/16 дијела и још тридесет три сувласника са њи-
ховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно и 
фактичко власништво: Филиповић Богдана Обрад са 1/1;

- к.ч. број: 1787/11, Бријег увала, њива 2. класе, повр-
шине 6766 m², уписана у П.л. број: 777/2 КО Бушлетић, као 
посјед: Филиповић Богдана Обрад са 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 690/3 уписана у зк. ул. број: 
338 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Чакаревић Дра-
гиње са 1/16 дијела и још тридесет три сувласника са њи-
ховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно и 
фактичко власништво: Филиповић Богдана Обрад са 1/1;

- к.ч. број: 1787/17, Бријег увала, њива 2. класе, по-
вршине 722 m², уписана у П.л. број: 777/2 КО Бушлетић, 
као посјед: Филиповић Богдана Обрад са 1/1, што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број: 690/22, уписаној у зк. ул. 
број: 338 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Чакаревић 
Драгиње са 1/16 дијела и још тридесет три сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно 
и фактичко власништво: Филиповић Богдана Обрад са 1/1;

- к.ч. број: 1787/18, Бријег увала, њива 2. класе, по-
вршине 217 m², уписана у П.л. број: 777/2 КО Бушлетић, 
као посјед: Филиповић Богдана Обрад са 1/1, што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број: 690/23ј уписаној у зк. ул. 
број: 338 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Чакаревић 
Драгиње са 1/16 дијела и још тридесет три сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно 
и фактичко власништво: Филиповић Богдана Обрад са 1/1;

- к.ч. број: 1787/19, Бријег увала, њива 2. класе, повр-
шине 9 m², уписана у П.л. број: 777/2 КО Бушлетић, као 
посјед: Филиповић Богдана Обрад са 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 690/24ј уписаној у зк. ул. број: 
338 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Чакаревић Дра-
гиње са 1/16 дијела и још тридесет три сувласника са њи-
ховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно и 
фактичко власништво: Филиповић Богдана Обрад са 1/1;

- к.ч. број: 1787/20, Бријег увала, њива 2. класе, повр-
шине 1140 m², уписана у П.л. број: 777/2 КО Бушлетић, 
као посјед: Филиповић Богдана Обрад са 1/1, што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број: 690/25ј уписаној у зк. ул. 
број: 338 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Чакаревић 
Драгиње са 1/16 дијела и још тридесет три сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно 
и фактичко власништво: Филиповић Богдана Обрад са 1/1;
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- к.ч. број: 1787/21, Бријег увала, њива 2. класе, повр-
шине 49 m², уписана у П.л. број: 777/2 КО Бушлетић, као 
посјед: Филиповић Богдана Обрад са 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 690/26ј уписаној у зк. ул. број: 
338 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Чакаревић Дра-
гиње са 1/16 дијела и још тридесет три сувласника са њи-
ховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно и 
фактичко власништво: Филиповић Богдана Обрад са 1/1;

- к.ч. број: 1787/12, Бријег увала, пут без ознаке, повр-
шине 6 m², уписана у П.л. број: 777/2 КО Бушлетић, као 
посјед: Филиповић Богдана Обрад са 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 697/11, уписаној у зк. ул. број: 
338 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Чакаревић Дра-
гиње са 1/16 дијела и још тридесет три сувласника са њи-
ховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно и 
фактичко власништво: Филиповић Богдана Обрад са 1/1;

- к.ч. број: 1787/10, Бријег увала, њива 2. класе, повр-
шине 1329 m², уписана у П.л. број: 777/2 КО Бушлетић, 
као посјед: Филиповић Богдана Обрад са 1/1, што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број: 690/4, уписаној у зк. ул. 
број: 338 КО СП Бушлетић, као сувласништво: Чакаревић 
Драгиње са 1/16 дијела и још тридесет три сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно 
и фактичко власништво: Филиповић Богдана Обрад са 1/1.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одгађа ње-
гово извршење.

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

Број: 04/1-012-2-1488/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1176
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одр-
жаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији дозвољава се ступање у посјед: 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Добој, број: 21.20/473-12-21/19, од 12.3.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 2095/4, Топлица, њива 2. класе, површине 
852 m², уписана у П.л. број: 1055/5 КО Бушлетић, као су-
посјед: Остојић Живка Спаса и Остојић Душана Милена са 
по 1/2 дијела, што по старом премјеру одговара к.ч. број: 
729/3, уписаној у зк. ул. број: 385 КО СП Бушлетић, као 
сувласништво: Остојић Анђелка са 1/12 и још 18 сувла-
сника са њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а 
стварно и фактичко власништво: Остојић Живка Спаса и 
Остојић Душана Милена са дијелом од по 1/2;

- к.ч. број: 2095/6, Топлица, њива 2. класе, површине 76 
m², уписана у П.л. број: 1055/5 КО Бушлетић, као супосјед: 
Остојић Живка Спаса и Остојић Душана Милена са по 1/2 
дијела, што по старом премјеру одговара к.ч. број: 729/10 
, уписаној у зк. ул. број: 385 к.о. СП Бушлетић, као сувла-
сништво: Остојић Анђелка са 1/12 и још 18 сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно 
и фактичко власништво: Остојић Живка Спаса и Остојић 
Душана Милена са дијелом од по 1/2;

- к.ч. број: 2095/7, Топлица, њива 2. класе, површине 75 
m², уписана у П.л. број: 1055/5 КО Бушлетић, као су посјед: 

Остојић Живка Спаса и Остојић Душана Милена са по 1/2 
дијела, што по старом премјеру одговара к.ч. број: 729/13 
, уписаној у зк. ул. број: 385 к.о. СП Бушлетић, као сувла-
сништво: Остојић Анђелка са 1/12 и још 18 сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно 
и фактичко власништво: Остојић Живка Спаса и Остојић 
Душана Милена са дијелом од по 1/2;

- к.ч. број: 2095/8, Топлица, њива 2. класе, површине 41 
m², уписана у П.л. број: 1055/5 КО Бушлетић, као су посјед: 
Остојић Живка Спаса и Остојић Душана Милена са по 1/2 
дијела, што по старом премјеру одговара к.ч. број: 729/11 
, уписаној у зк. ул. број: 385 к.о. СП Бушлетић, као сувла-
сништво: Остојић Анђелка са 1/12 и још 18 сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно 
и фактичко власништво: Остојић Живка Спаса и Остојић 
Душана Милена са дијелом од по 1/2;

- к.ч. број: 2095/9, Топлица, њива 2. класе, површине 31 
m², уписана у П.л. број: 1055/5 КО Бушлетић, као су посјед: 
Остојић Живка Спаса и Остојић Душана Милена са по 1/2 
дијела, што по старом премјеру одговара к.ч. број: 729/12 
, уписаној у зк. ул. број: 385 к.о. СП Бушлетић, као сувла-
сништво: Остојић Анђелка са 1/12 и још 18 сувласника са 
њиховим сувласничким дијеловима, без терета, а стварно 
и фактичко власништво: Остојић Живка Спаса и Остојић 
Душана Милена са дијелом од по 1/2.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одгађа ње-
гово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1489/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1177
На основу члана 33. став 3. Закона o експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08 и 79/15) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одр-
жаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Републици Српској након коначности рјешења о 

потпуној експропријацији дозвољава се ступање у посјед: 
некретнина експроприсаних Рјешењем Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне једи-
нице Добој, број: 21.20/473-12-60/19, од 28.2.2020. године, 
у сврху изградње дионице Коридора Vc, који пролази кроз 
катастарске општине Бушлетић, Грапска Доња, Грапска 
Горња и Костајница, на територији града Добоја:

- к.ч. број: 2243, Беглучиште, њива 3. класе, површине 
2.325 m², и њива 2. класе, површине 5732 m², уписана у П.л. 
број: 410/2 КО Бушлетић, као су посјед: Остојић Миленка Мир-
ко са 1/2 и Лукић Миленка Данка са 1/2 дијела, што по старом 
премјеру одговара к.ч. број: 712/3, уписаној у зк. ул. број: 403 
КО СП Бушлетић, као сувласништво: Благојевић Живка са 
7/96 дијела и још седамдесет седам сувласника са њиховим су-
власничким дијеловима, а стварно и фактичко сувласништво: 
Остојић Мирко и Лукић Данка са дијелом од по 1/2.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одгађа ње-
гово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1490/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, 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 тачке IV Одлуке о оснивању регионалних мони-
торинг тимова за борбу против трговине људима у Репу-
блици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 17/20), Влада Републике Српске, на 74. сједници одр-
жаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РЕГИОНАЛНИХ 

МОНИТОРИНГ ТИМОВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ 
ЉУДИМА БАЊА ЛУКА, ПРИЈЕДОР, ДОБОЈ, БИЈЕЉИНА, 

ИСТОЧНО САРАЈЕВО И ТРЕБИЊЕ

(1) За чланове регионалних мониторинг тимова за бор-
бу против трговине људима Бања Лука, Приједор, Добој, 
Бијељина, Источно Сарајево и Требиње именују се:

1. За чланове Регионалног мониторинг тима за борбу 
против трговине људима Бања Лука именују се:

1) Светланка Бијелић, Републичко јавно тужилаштво 
Републике Српске,

2) Снежана Живковић, Окружно јавно тужилаштво у 
Бањалуци,

3) Младен Миловановић, Министарство унутрашњих 
послова, Управа за организовани и тешки криминалитет,

4) Данијел Ковачић, Министарство унутрашњих посло-
ва, Полицијска управа Бања Лука,

5) Бојан Деспотовић, Републичка управа за инспекциј-
ске послове, Подручно одјељење Бања Лука,

6) Данијела Микача, Центар за социјални рад Бања 
Лука.

2. За чланове Регионалног мониторинг тима за борбу 
против трговине људима Приједор именују се:

1) Дамир Муминовић, Окружно јавно тужилаштво у 
Приједору,

2) Немања Предојевић, Министарство унутрашњих по-
слова, Полицијска управа Приједор,

3) Наташа Вукоје, Републичка управa за инспекцијске 
послове, Подручно одјељење Приједор,

4) Бранка Тривић, Центар за социјални рад Приједор.
3. За чланове Регионалног мониторинг тима за борбу 

против трговине људима Добој именују се:
1) Ваја Тодоровић, Окружно јавно тужилаштво у До-

боју,
2) Горан Славуљица, Министарство унутрашњих по-

слова, Полицијска управа Добој,
3) Горан Вукељић, Републичка управа за инспекцијске 

послове, Подручно одјељење Добој,
4) Братислав Радоњић, Центар за социјални рад Добој.
4. За чланове Регионалног мониторинг тима за борбу 

против трговине људима Бијељина именују се:
1) Саша Петковић, Окружно јавно тужилаштво у 

Бијељини,
2) Игор Капикул, Министарство унутрашњих послова, 

Полицијска управа Бијељина,
3) Дико Симић, Републичка управа за инспекцијске по-

слове, Подручно одјељење Бијељина,
4) Маријана Марковић, Центар за социјални рад 

Бијељина.
5. За чланове Регионалног мониторинг тима за борбу 

против трговине људима Источно Сарајево именују се:
1) Тарик Црнкић, Окружно јавно тужилаштво у Источ-

ном Сарајеву,
2) Данко Шука, Министарство унутрашњих послова, 

Полицијска управа Источно Сарајево,
3) Гордана Миловић, Републичка управа за инспекциј-

ске послове, Подручно одјељење Источно Сарајево,

4) Славица Лукач, Центар за социјални рад Источно 
Сарајево.

6. За чланове Регионалног мониторинг тима за борбу 
против трговине људима Требиње именују се:

1) Гордана Шарвалица, Окружно јавно тужилаштво у 
Требињу,

2) Велибор Вукоје, Министарство унутрашњих посло-
ва, Полицијска управа Требиње,

3) Неђо Бољановић, Републичка управа за инспекцијске 
послове, Подручно одјељење Требиње,

4) Александра Матковић, Центар за социјални рад Тре-
биње.

(2) Именовани чланови регионалних мониторинг ти-
мова из тачке 1. овог рјешења задужени су за реализацију 
задатака утврђених тачком V Одлуке о оснивању регионал-
них мониторинг тимова за борбу против трговине људима 
у Републици Српској.

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

Број: 04/1-012-2-1482/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1179
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и у вези са чланом 4. став 2. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03), Влада 
Републике Српске, на 74. сједници одржаној 4.6.2020. годи-
не,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО 

ОПОРЕЗИВАЊЕ

1. Далибор Томаш, дипломирани економиста, разрјеша-
ва се са мјеста вршиоца дужности члана Управног одбора 
Управе за индиректно опорезивање.

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

Број: 04/1-012-2-1475/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1180
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и у вези са чланом 4. став 2. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03), Влада 
Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 4.6.2020. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО 

ОПОРЕЗИВАЊЕ

1. Далибор Томаш, дипломирани економиста, поставља 
се за вршиоца дужности члана Управног одбора Управе за 
индиректно опорезивање до окончања процедуре избора, а 
најдуже на период до два мјесеца.

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

Број: 04/1-012-2-1476/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка 3), члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
a) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 75. сједници, одржаној 11.6.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Радмила Чичковић, дипломирани економиста, разрје-
шава се дужности вршиоца дужности помоћника министра 
за Ресор за управљање инвестицијама у Министарству фи-
нансија, a због истека времена на које је постављена.

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

Број: 04/1-012-2-1506/20 Предсједник
11. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08 и 117/11), Влада Републике Српске, на 
75. сједници, одржаној 11.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бојан Мацура, дипломирани економиста, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за 
управљање инвестицијама у Министарству финансија Ре-
публике Српске на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1507/20 Предсједник
11. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 133. став 2. Закона о средњем образовању 
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
41/18 и 35/20), Влада Републике Српске, на 75. сједници, 
одржаној 11.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА ДОБОЈ

1. Спасоји Васиљевићу, дипломираном инжењеру сао-
браћаја, престаје дужност директора Јавне установе Са-
обраћајна и електро школа Добој.

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

Број: 04/1-012-2-1477/20 Предсједник
11. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 133. Закона о средњем образовању и васпи-
тању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18 и 
35/20), Влада Републике Српске, на 75. сједници, одржаној 
11.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА 

ДОБОЈ

1. Мирослав Топаловић, професор енглеског језика и 
књижевности, именује се за вршиоца дужности директора 
Јавне установе Саобраћајна и електро школа Добој до завр-
шетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже 
на 90 дана.

2. Именовани обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Саобраћајна и електро школа Добој у 
правном промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1478/20 Предсједник
11. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1181
На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, брoј 115/18), члана 28. 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. став 1. Уредбе 
о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних 
мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. 
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 
10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11 ), министар саобраћаја 
и веза, уз сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Министарству саобраћаја и веза (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 65/18 и 6/19) у члану 16. тачка 3.5. 
подтачка 3.5.4. иза ријечи: “банкарство” брише се запета и додају 
ријечи: “или висока школа за менаџмент, пословање и пословну 
економију”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.02/052-963-3/20
10. марта 2020. године Министар,
Бањалука Ђорђе Поповић, с.р.

1182
На основу члана 71. став 2. и члана 90. став 1. Закона 

о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузи-
мању лиценци за обављање послова у области рударства 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19), 
рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Геокоп” 
д.о.о. Дервента за издавање лиценце за минирање у рудар-
ству, министар енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 

МИНИРАЊЕ У РУДАРСТВУ

1. Утврђује се да привредно друштво “Геокоп” д.о.о. 
Дервента, Светог Саве број 7, Дервента, испуњава услове 
за издавање лиценце за минирање у рударству. 
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2. Лиценца важи од 28.5.2020. године до 28.5.2024. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.

Број: 05.07/310-305-1/20
28. маја 2020. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези са 
чланом 38. став 1. Закона о библиотечко-информационој 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, бр. 
44/16 и 62/18), у поступку разрјешења чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека Мркоњић Град, 8. јуна 2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МРКОЊИЋ ГРАД

1. Престаје дужност члановима Управног одбора ЈУ 
Народна библиотека Мркоњић Град због истека мандата, у 
сљедећем саставу:

1) Драга Лекић,
2) Иван Вања Бороја и
3) Јелена Вученовић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-33-14/20
8. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 

став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку 
именовања чланова Управног одбора ЈУ “Народна библио-
тека” Мркоњић Град, 8. јуна 2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МРКОЊИЋ ГРАД

1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ Народна 
библиотека Мркоњић Град на мандатни период од четири 
године, у сљедећем саставу:

1) Слободанка Кљајић,
2) Нада Ђаковић и
3) Весна Граховац.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-33-15/20
8. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.
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Министарство просвјете и културе, на основу члана 35. 

став 7, а у вези са чланом 38. став 1. Закона о библиотечко-
информационој дјелатности (“Службени гласник Републи-
ке Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрјешења чла-
нова Управног одбора Јавне установе Народна библиотека 
Прњавор, 9. јуна 2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПРЊАВОР

1. Престаје дужност члановима Управног одборa ЈУ 
Народна библиотека Прњавор због истека мандата, у сље-
дећем саставу:

1) Зоран Грумић из Прњавора и
2) Немања Зелић из Прњавора.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-36-17/20
9. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 

став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступ-
ку именовања чланова Управног одбора Јавне установе 
Народна библиотека Прњавор, на приједлог Комисије за 
избор, 9. јуна 2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПРЊАВОР

1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ Народна би-
блиотека Прњавор на период од четири године, у сљедећем 
саставу:

1) Славена Шестић,
2) Младена Петровић и
3) Милан Војводић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-36-18/20
9. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези са 
чланом 38. став 1. Закона о библиотечко-информационој 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, бр. 
44/16 и 62/18), у поступку разрјешења чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека Угљевик, 8. јуна 2020. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УГЉЕВИК

1. Престаје дужност члановима Управног одбора ЈУ 
Народна библиотека Угљевик због истека мандата, у сље-
дећем саставу:

1) Василија Гајић,
2) Горана Симикић и
3) Мерима Чолић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-34-14/20
8. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.
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1188
Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 

став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку 
именовања чланова Управног одбора ЈУ Народна библио-
тека Угљевик, 8. јуна 2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УГЉЕВИК

1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ Народна би-
блиотека Угљевик на мандатни период од четири године, у 
сљедећем саставу:

1) Бојан Тешић,
2) Горан Деспотовић и
3) Мирко Милошевић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-34-15/20
8. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о вјештацима Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
74/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар правде, 8. јуна 2020. године,  у т в р ђ у ј е

И ЗМ Ј ЕНУ
ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА

У Листи вјештака број: 08.040/704-8/11, од 31. јануара 
2011. године, објављеној у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”, број 21/11, у тачки 19. Вјештаци саобраћајне 
струке под редним бројем 10. умјесто: “Радовић (Мили-
воје) Милија, Браће Југовића ул. Б-2 55/11” треба да стоји: 
“Радовић (Миливоје) Милија, Ужичка 2Х 10/II Бања Лука”.

Ова измјена Листе објавиће се у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и на интернет страници Министарства 
правде. 

Број: 08.020/704-209/10
8. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. 
Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ПОДЖЕПЉЕ, ОПШТИНА 

ХАН ПИЈЕСАК

1. Потврђује се да је катастар непокретности за ката-
старску општину Поджепље, општина Хан Пијесак, укуп-
не површине 52187345 м², основан у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
катастарску општину Поджепље, општина Хан Пијесак, 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
за к.о. Поджепље, општина Хан Пијесак.

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

Број: 21.04/951-1730/16
20. маја 2020. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. 
Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ КРУШЕВЦИ 1, 

ОПШТИНА СОКОЛАЦ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за ката-
старску општину Крушевци 1, општина Соколац, укупне 
површине 14824337 м², основан у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
катастарску општину Крушевци 1, општина Соколац, за 
парцеле побројане у тачки 1. стављају се ван снаге и пре-
стају да важе:

- све парцеле катастра земљишта за к.о. Крушевци 1, 
општина Соколац;

- земљишна књига за к.о. Крушевци, општина Соколац, 
и то за парцеле означене као к.ч. бр. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/130, 1/131, 1/132, 1/133, 2/1, 
2/2, 2/14, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9, 
10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 
13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 19, 20, 21/1, 
21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 25/1, 
25/2, 25/3, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 27, 29, 
30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 
36/1, 37/1, 38, 39, 39/1, 39/2, 40, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 
40/7, 40/8, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 44/3, 
44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 49, 49/1, 
50/1, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/33, 51/1, 
51/2, 51/3, 51/4, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 54, 55/1, 55/2, 
55/3, 56, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60/1, 60/2, 61/1, 
61/2, 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 62/3, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 65/1, 
65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 
65/12, 65/13, 66/1, 66/2, 67, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 
72/5, 72/6, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 75, 76, 
77, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 
84/1, 84/2, 85, 86, 88, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 91, 
92/1, 92/2, 92/3, 93/1, 93/2, 94, 94/1, 94/2, 95, 96/1, 96/3, 96/4, 
96/5, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/15, 
96/16, 96/17, 96/18, 96/20, 96/21, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 
97/6, 97/7, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 101, 102, 103/1, 
103/2, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 108, 109/1, 
109/2, 110/1, 110/2, 110/3, 111/1, 111/2, 113/1, 113/2, 114, 
115/1, 115/2, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 118/1, 
118/2, 119, 120, 121, 123/1, 123/2, 125, 126/1, 126/2, 127, 128, 
129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 
129/10, 129/11, 129/12, 129/13, 130, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 
133/2, 133/3, 133/4, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140, 
141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 
148/2, 149/1, 149/2, 149/3, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 
152, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 165/1, 
165/2, 166, 167, 167/1, 167/2, 168, 169, 170, 171, 173, 174/1, 
174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/7, 174/8, 175/1, 175/2, 
175/3, 175/4, 175/5, 177/1, 177/2, 179/1, 179/2, 179/3, 180/1, 
180/2, 181/1, 181/2, 181/3, 182/1, 182/2, 183/2, 184, 185/1, 
185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 186/1, 186/2, 186/3, 
187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 191/1, 191/2, 191/3, 192, 193, 
195/1, 195/2, 195/3, 197, 198, 199, 200/2, 201, 202/1, 203, 
205/1, 205/2, 207, 208, 209/1, 209/2, 210, 215, 216, 217/1, 
217/2, 218/1, 218/2, 218/3, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 
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221/6, 224/2, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2, 
226/3, 226/4, 228, 229, 230, 231, 232/1, 233, 234, 235, 236/1, 
236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 237/1, 237/2, 239/1, 239/2, 
241/1, 241/2, 241/3, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 242/5, 242/6, 
242/7, 245, 246/1, 246/3, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 251/1, 
251/2, 251/3, 252, 253, 255, 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 257, 
258/1, 258/2, 259, 260, 261/1, 261/2, 262, 263, 264, 265, 266/1, 
266/2, 266/3, 267, 268, 269/1, 269/2, 270, 271, 272, 276, 277, 
278, 279, 280/1, 280/2, 282, 283, 284, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 
286/4, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/10, 286/11, 287/1, 
287/2, 287/3, 288, 289, 290/1, 290/2, 292, 293, 294, 296, 297, 
298, 300/1, 300/2, 301, 302, 303, 304/1, 304/2, 304/3, 305, 306, 
307/1, 307/2, 309/1, 309/2, 309/3, 310, 311, 312, 313/1,318, 
319, 320, 322, 323/1, 323/2, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 
326/4, 326/5, 326/6, 326/7, 326/8, 326/9, 327, 328, 329, 330, 
331, 334, 335, 338, 340, 342, 343/1, 343/2, 346/1, 346/2, 348, 
349, 350, 351, 353/1, 353/2, 354, 355/1, 355/2, 356, 357, 358, 
359/1, 359/2, 360, 361/1, 362, 363/1, 363/2, 364, 365, 366/2, 
367, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 
370, 371, 372/1, 372/2, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 
372/17, 372/18, 372/35, 372/36, 372/40, 372/42, 372/43, 
372/54, 372/56, 372/57, 372/74, 372/75, 372/79, 372/81, 
372/87, 373/1, 373/2, 374, 375/1, 375/2, 375/3, 377/1, 377/2, 
378, 379/1, 379/2, 379/4, 379/7, 379/9, 379/11, 379/12, 379/13, 
379/14, 379/15, 379/55, 383/2, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
390/1, 390/2, 390/3, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395/1, 395/3, 
398/1, 398/2, 399/1, 399/2, 399/3, 400/1, 400/2, 400/8, 400/10, 
400/12, 400/14, 400/16, 400/17, 400/18, 400/21, 400/22, 
400/23, 400/25, 400/33, 400/34, 400/35, 400/36, 400/37, 
400/42, 400/44, 401, 402, 405/1, 405/2, 405/4, 405/31, 406, 
407, 408/1, 408/2, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 411/1, 
411/2, 411/3, 414/1, 415, 416/1, 416/2, 418/1, 418/2, 419/1, 
419/2, 419/3, 420/1, 420/2, 422, 424, 425, 426/1, 426/2, 426/3, 
426/4, 426/5, 427, 429/1, 429/2, 429/3, 430/1, 430/2, 431, 
432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 441/1, 441/2, 443, 
444, 446/1, 502, 503/1, 503/2, 570, 573, 574, 575/1, 575/2, 
575/4, 598/1, 598/2, /598/3, 598/4, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 
600/2, 601/2, 605/4, 605/5, 607/2, 608/1, 608/2, 610/1, 610/2, 
612, 614, 615, 616/1, 616/2, 616/3, 617, 618/1, 618/2, 620, 621, 
622, 626/1, 626/2, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 635, 637/1, 
637/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 641/5, 642/1, 642/2, 
642/3, 642/4, 642/5, 642/6, 642/7, 642/8, 642/9, 642/10, 642/11, 
642/12, 643/1, 643/2, 644, 645, 646/1, 646/2, 648, 650/1, 650/2, 
650/3, 650/4, 650/5, 652/1, 652/2, 653/1, 653/2, 654/1, 654/2, 
655, 657/1, 658, 659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 660, 661/1, 661/2, 
662/2, 663, 664, 668, 669, 671, 672, 673, 674/1, 674/2, 674/3, 
675, 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 679/3, 680/1, 680 /2, 680/3, 
680/5, 680/6, 680/7, 680/8, 680/9, 680/11, 680/12, 680/19, 
680/20, 680/23, 680/24, 680/25, 680 /26, 680 /29, 680/31, 
680/33, 680/36, 680/37, 680/38, 680/41, 680/43, 680 /44, 680 
/45, 680/46, 680/47, 680 /49, 680/52, 680/53, 680/54, 681, 
682/6, 682/8, 682/10, 682/11, 685, 686, 688/44, 693, 719/2, 
721/1, 721/2, 722, 723/1, 723/2, 723/3, 724/1, 724/2, 724/3, 
725, 727, 728, 730, 731, 1750, 1951, 2019/1, 2076/1, 2076/149, 
2076/191, 2076/194, 2076/195, 2076/197, 2076/367, 2076/375, 
2076/376, 2076/379, 2076/411, 2080/3, 2082, 2082/1, 2082/2, 
2082/3, 2082/4, 2082/5, 2082/6, 2082/7, 2082/8, 2082/9, 
2082/11, 2082/12, 2082/13, 2082/14, 2082/16, 2082/17, 
2082/18, 2082/19, 2082/21, 2082/22, 2082/23, 2082/24, 
2082/25, 2082/26, 2082/28, 2082/30, 2082/31, 2082/32, 
2082/40, 2082/43, 2082/45, 2082/46, 2082/47, 2082/48, 
2082/49, 2082/50, 2082/51, 2082/54, 2082/55, 2082/56, 
2082/57, 2082/58, 2082/59, 2082/60, 2082/62, 2082/64, 
2082/65, 2082/68, 2082/69, 2082/70, 2082/72, 2084/3, 2087/3, 
2088/1, 2088/2, 2088/3, 2088/5, 2088/7, 2088/8, 2088/9, 
2088/14, 2088/15, 2088/16, 2088/17, 2088/18, 2088/19, 
2088/20, 2088/21, 2088/22, 2088/23, 2088/24, 2088/25, 
2088/26, 2088/27, 2088/28, 2088/29, 2088/30, 2088/31, 
2088/32, 2088/33, 2088/34, 2088/35, 2088/36, 2088/37, 
2088/38, 2088/39, 2088/40, 2088/41, 2088/42, 2088/43, 
2088/45, 2088/46, 2088/47, 2088/48, 2088/49, 2088/50, 
2088/51, 2088/52, 2088/53, 2088/54, 2088/55, 2088/56, 
2089/1, 2089/2, 2089/3, 2089/8, 2089/9, 2089/10, 2089/11, 
2089/12, 2089/13, 2089/14, 2089/15, 2089/16, 2089/17, 
2089/18, 2089/19, 2089/27, 2089/28, 2089/29, 2089/33, 
2089/41, 2089/42, 2089/43, 2089/47, 2089/67, 2090/4, 2099/1, 
2099/16, 2099/17, 2099/18, 2099/19, 2099/21, 2099/22, 

2099/24, 2099/25, 2099/26, 2099/27, 2099/28, 2099/29, 
2099/30, 2099/31, 2099/32, 2099/33, 2099/34, 2099/37, 
2099/38, 2099/39, 2099/40, 2099/56, 2099/57, 2099/58, 
2099/63, 2099/64, 2099/65, 2099/78, 2099/79, 2099/82, 
2099/101, 2099/107, 2099/108, 2099/109, 2099/110, 2099/111, 
2099/128, 2099/130, 2099/131, 2099/132, 2099/137, 2099/138, 
2099/139, 2099/157, 2099/179, 2099/180, 2099/181, 2099/182, 
2099/183, 2099/210, 2099/366, 2099/367, 2099/368, 2099/369, 
2099/370, 2099/371, 2099/372, 2099/373, 2099/374, 2099/375, 
2099/376, 2099/377, 2099/378, 2099/380, 2099/382, 2099/383, 
2099/384, 2099/385, 2099/386, 2099/387, 2099/388, 2099/389, 
2099/391, 2099/392, 2099/397, 2099/398, 2099/399, 2099/400, 
2099/401, 2099/402, 2099/403, 2099/404, 2099/405, 2099/406, 
2099/407, 2099/408, 2099/409, 2099/410, 2099/411, 2099/412, 
2099/413, 2099/414, 2099/415, 2099/421, 2099/433, 2099/434, 
2099/701, 2099/702, 2099/703, 2099/706, 2099/708, 2099/709, 
2099/710, 2099/711, 2099/712, 2099/713, 2099/714, 2099/738, 
2099/755, 2100/2, 2100/3, 2100/4, 2100/5, 2100/6, 2100/7, 
2100/10, 2100/11, 2100/12, 2100/13, 2100/14, 2100/16, 
2100/17, 2127/1, 2127/2, 2128, 2129/1, 2129/2, 2129/3, 2130, 
2131/1, 2131/2, 2131/4, 2134, 2135/2, 2135/3, 2135/4, 2135/5, 
2135/6, 2135/7, 2135/8, 2135/9, 2135/10, 2135/12, 2135/13, 
2135/14, 2135/15, 2135/16, 2135/17, 2135/18, 2135/19, 
2135/20, 2135/21, 2135/22, 2135/23, 2135/32, 2135/36, 2137, 
2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2145/1, 2145/2, 2145/3, 
2145/4, 2145/5, 2145/6, 2145/7, 2145/8, 2145/9, 2145/11, 
2145/12, 2145/14, 2145/15, 2145/16, 2145/17, 2145/18, 
2145/19, 2145/20, 2145/21, 2145/22, 2145/23, 2145/24, 
2145/25, 2145/26, 2145/27, 2145/29, 2145/30, 2145/33, 
2145/34, 2145/36, 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2147/1, 2147/2, 
2147/3, 2147/4, 2147/5, 2147/6 и 2177;

- земљишна књига за парцеле к.ч. бр. 236/2, 236/4, 
478/2, 478/3, 478/4, 478/12, 2603/17, 2603/18, 2603/19 и 
2603/20 к.о. Кнежина, општина Соколац.

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

Број: 21.08/951-62/18
11. маја 2020. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу одредби члана 23. тачка 5. и члана 53. Зако-
на о електричној енергији (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. ст. 1. и 2. 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 
10. став 1. тачка 5. Статута Регулаторне комисије за енер-
гетику Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 6/10 и 107/19), члана 33. став 1. тачка г) и 
члана 43. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 59/10) и члана 16. став 1. Правилника о 
издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 7/19), одлучујући по Захтјеву Друштва са ограниче-
ном одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају 
електричне енергије и трговину “Хидроинвест” за издава-
ње дозволе за обављање дјелатности производње електрич-
не енергије у Малој хидроелектрани “Дуб” на ријеци Пра-
чи, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, 
на 144. редовној сједници, одржаној 26.5.2020. године, у 
Требињу,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У МАЛОЈ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ “ДУБ”

1. Усваја се Захтјев Друштва са ограниченом одговор-
ношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне 
енергије и трговину “Хидроинвест” за издавање дозволе за 
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обављање дјелатности производње електричне енергије у 
Малој хидроелектрани “Дуб” на ријеци Прачи.

2. Дозвола за обављање дјелатности производње елек-
тричне енергије из тачке 1. овог рјешења издаје се на пе-
риод важења до 16.10.2027. године, почевши од 1.6.2020. 
године.

3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за оба-
вљање дјелатности производње електричне енергије и 
Услови дозволе за обављање дјелатности производње елек-
тричне енергије, регистарски број: 01-159-04-1/79-1/20.

4. Корисник Дозволе обавезан је плаћати регулатор-
ну накнаду у периоду важења Дозволе, у року и на начин 
утврђен посебним рјешењем о регулаторној накнади Регу-
латорне комисије за енергетику Републике Српске.

5. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и на интернет страници Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске.

О б р а з л ож е њ е
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, 

дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину 
“Хидроинвест” (у даљем тексту: Подносилац захтјева) под-
нијело је 2.3.2020. године Регулаторној комисији за енерге-
тику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна коми-
сија), на прописаном обрасцу, Захтјев за издавање дозволе 
за обављање дјелатности производње електричне енер-
гије у Малој хидроелектрани “Дуб” на ријеци Прачи, под 
бројем: 66/20, од 27.2.2020. године, а који је у Регулаторној 
комисији заведен 2.3.2020. године, под бројем: 01-159-1/20.

Подносилац захтјева је корисник Дозволе за обављање 
дјелатности производње електричне енергије, која је издата 
Рјешењем број: 01-518-13/17/Р-80-129, од 1.6.2018. године, 
на период важења од двије године.

Након обраде поднесеног захтјева, утврђено је да Зах-
тјев садржи одређене недостатке, па је, у складу са чланом 
10. став 2. Правилника о издавању дозвола – у даљем тек-
сту: Правилник, од Подносиоца захтјева затражено да от-
клони утврђене недостатке и допуни Захтјев.

Након што је Подносилац захтјева отклонио утврђе-
не недостатке и допунио Захтјев, Регулаторна комисија је 
на 143. редовној сједници, одржаној 14.5.2020. године, у 
Требињу, након што је размотрила поднијети захтјев, на 
основу члана 13. Правилника, утврдила Нацрт дозволе за 
обављање дјелатности производње електричне енергије у 
Малој хидроелектрани “Дуб” и донијела Закључак број: 
01-159-4/20/Р-143-105 да се, због актуелне епидемиоло-
шке ситуације, у поступку по Захтјеву за издавање дозво-
ле, спроведе поступак јавне расправе - консултације, путем 
достављања коментара заинтересованих лица на Нацрт ове 
дозволе. Закључком је одређено да се коментари на Захтјев 
и Нацрт дозволе могу доставити до 25.5.2020. године. Ре-
гулаторна комисија је Нацрт дозволе и Закључак о спро-
вођењу јавне расправе доставила Подносиоцу захтјева, те 
објавила обавјештење за јавност на својој интернет стра-
ници, огласној табли и у дневним новинама “Глас Српске”, 
које садржи основне информације о Захтјеву, Нацрту до-
зволе, спровођењу јавне расправе, начину на који заинте-
ресована лица могу добити додатне информације и оства-
рити увид у Захтјев, начину и року достављања коментара 
заинтересованих лица, те информације које се односе на 
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку изда-
вања дозволе ако имају посебно право или правни интерес 
да учествују у поступку.

У остављеном року Подносилац захтјева је доставио 
поднесак којим је Регулаторну комисију обавијестио да 
нема примједби нити коментара на Нацрт дозволе, док дру-
гих коментара није било. Током овог поступка није било 
поднесених захтјева заинтересованих лица за учешће у по-
ступку.

Регулаторна комисија је на 144. редовној сједници, одр-
жаној 26.5.2020. године, размотрила Приједлог рјешења о 
издавању дозволе, укључујући Приједлог услова дозволе, 
Захтјев за издавање дозволе, поднијет на прописаном обра-
сцу ОБ.04.01, као и сву приложену документацију према 

обрасцу захтјева за издавање дозволе и осталу доставље-
ну документацију у поступку, на основу чега је утврђено 
да су се испунили услови за усвајање Захтјева за издавање 
дозволе за обављање дјелатности производње електричне 
енергије у Малој хидроелектрани “Дуб”, па је одлучено као 
у т. 1. и 3. диспозитива овог рјешења.

Имајући у виду одредбу члана 6. став 1. тачка а) Пра-
вилника, којом је прописано да се дозвола за обављање дје-
латности производње електричне енергије издаје на период 
до 30 година, те да је Подносилац захтјева у претходном 
периоду био корисник Дозволе за обављање дјелатности 
производње електричне енергије, одлучено је да се ова до-
звола изда на период важења до 16.10.2027. године као у 
тачки 2. диспозитива овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 24. став 1. Закона о енергетици (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 49/09), којим је прописано 
да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, 
обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субјеката, 
те члана 57. Правилника, којим је дефинисано да се износ 
регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем о регу-
латорној накнади, које доноси Регулаторна комисија, и да 
се иста плаћа током периода важења дозволе. Ова одлука 
доноси се на годишњем нивоу, а на бази буџета Регулатор-
не комисије за енергетику Републике Српске, усвојеног од 
стране Народне скупштине Републике Српске.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 20. став 3. Закона о енергетици и члану 16. ст. 4. 
и 5. Правилника.

Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона 
о енергетици те чл. 5. и 15. Закона о управним спорови-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 
63/11).

Поука о правном лијеку
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може 

се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рје-
шења.

Број: 01-159-8/20/Р-144-112
26. маја 2020. године Предсједник,
Требиње Владислав Владичић, с.р.

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

ту број АП 2146/18, рјешавајући апелацију Жарка Вуковића, на 
основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став 
(2) тачка б) и члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног суда Босне 
и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гласник Босне и 
Херцеговине”, број 94/14), у саставу:

- Златко М. Кнежевић, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 26. марта 2020. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Одбија се као неоснована апелација Жарка Вуковића подне-
сена против пресуда Суда Босне и Херцеговине бр. С1 1 К 023309 
17 Крж од 19. јануара 2018. године и С1 1 К 023309 17 Кри од 11. 
октобра 2017. године.

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

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Жарко Вуковић (у даљем тексту: апелант) из Фоче, којег за-

ступају Нада Мандић, адвокат из Источног Сарајева, и Нина Ки-
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сић, адвокат из Сарајева, поднио је 10. априла 2018. године апела-
цију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни 
суд) против пресуда Суда Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Суд БиХ) бр. С1 1 К 023309 17 Крж од 19. јануара 2018. године и 
С1 1 К 023309 17 Кри од 11. октобра 2017. године.

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

Тужилаштва Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Тужилаштво 
БиХ) затражено је 28. новембра 2019. године да доставе одговор 
на апелацију.

3. Учесници у поступку су доставили одговоре на апелацију 3. 
и 5. децембра 2019. године.

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

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

5. Пресудом Суда БиХ број С1 1 К 023309 17 Кри од 11. ок-
тобра 2017. године, која је потврђена пресудом апелационог вијећа 
Суда БиХ од 19. јануара 2018. године, апелант је проглашен кри-
вим за извршење кривичног дјела злочина против човјечности из 
члана 172 став 1 тачка г) Кривичног закона Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: КЗБиХ) у вези са чланом 180 став 1 КЗБиХ, за које је 
осуђен на казну затвора у трајању од седам година.

6. У образложењу пресуде су, прије свега, наведене радње које 
су апеланту оптужницом Тужилаштва стављене на терет, затим су 
побројани изведени докази и њихова општа оцјена те примјена ма-
теријалног права. На стр. од 10 до 22 образложења пресуде наведе-
не су све појединачне процесне одлуке, те је посебно образложен 
изузетак од непосредног извођења доказа и одлуке да се прочитају 
искази свједока А1 и А4 из фазе истраге, уз непосредно саслушање 
вјештака неуропсихијатра на околност општег здравственог стања, 
те физичке и психичке могућности приступа суду наведених свје-
дока. У наставку је извршена општа оцјена доказа, те је описано 
на који начин је у околностима конкретног случаја утврђено чиње-
нично стање.

7. Првостепено вијеће Суда БиХ је размотрило примјену ма-
теријалног права имајући при томе у виду да из оптужнице про-
излази да је инкриминисано кривично дјело почињено током 1992. 
године, у којем периоду је на снази био КЗСФРЈ који је преузет на 
основу Закона о примјени КЗРБиХ и КЗСФРЈ. С обзиром на то да 
је апелантова одбрана у завршници суђења предлагала примјену 
КЗСФРЈ сматрајући га блажим, вијеће Суда БиХ је образложило 
разлог због којег је у околностима конкретног случаја било оправ-
дано да примијени одредбе КЗБиХ. У том контексту је указано да 
је КЗСФРЈ садржавао поглавље под називом Злочини против чо-
вјечности и међународно право, али није садржавао одредбе које 
би се директно односиле на злочине против човјечности. Осим 
тога, правна квалификација из оптужнице, а аналогно томе и пре-
суде, дата је у складу са КЗБиХ из 2003. године, дакле у складу са 
законом који је ступио на снагу након инкриминисаног догађаја. 
У вези с тим је указано на одредбе чл. 3 и 4 КЗБиХ којима је про-
писано временско важење закона и принцип легалитета, те члан 7 
став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода (у даљем тексту: Европска конвенција). Примјена КЗБиХ 
на конкретно кривично дјело, како је даље образложено, заснива се 
на одредби члана 4а. КЗБиХ којом је прописан изузетак од одредби 
чл. 3 и 4 истог закона у смислу да се не доводи у питање суђење и 
кажњавање лица за свако чињење или нечињење које представља 
кривично дјело злочина против човјечности, а које као такво није 
било прописано кривичним законом који је био на снази у врије-
ме извршења кривичног дјела. Како злочин против човјечности у 
вријеме извршења инкриминисаних радњи није био прописан као 
кривично дјело у КЗСФРЈ, али чини императивни принцип ме-
ђународног права, изведен је закључак да су 1992. године такви 
злочини неспорно били саставни дио међународног права, па осу-
да за таква дјела према закону који је накнадно прописао и утвр-
дио наведено дјело као кривично и прописао посебну кривичну 
санкцију није супротна члану 7 став 1а Европске конвенције. У 
том правцу је указано на праксу Европског суда за људска пра-
ва (у даљем тексту: Европски суд) у предмету Налетелић против 
Хрватске у којем је заузет идентичан став. Стога је закључено да 
је у околностима конкретног случаја било потребно и оправдано 
примијенити КЗБиХ.

8. Затим је наведена релевантна законска одредба и обиљежја 
кривичног дјела злочина против човјечности из члана 172 став 1 
тачка г) КЗБиХ у вези са чланом 180 КЗБиХ, те општи елементи 
који су услов егзистирања наведеног кривичног дјела. Осим тога, 
наглашена је важност индивидуалне кривичне одговорности пре-
ма члану 180 став 1 КЗБиХ као један од основних принципа ме-
ђународног кривичног права предвиђених посебно за почињење 
најтежих кривичних дјела из главе XVII КЗБиХ. Анализирајући 
све елементе наведене одредбе, вијеће је установило постојање 
апелантове индивидуалне одговорности за радње описане у изре-

ци пресуде за које је проглашен кривим јер их је починио непо-
средно и лично.

9. У наставку образложења пресуде појединачно је анализиран 
сваки од општих елемената наведеног кривичног дјела. У погледу 
првог елемента који се тиче постојања широког или систематичног 
напада, вијеће Суда БиХ је, како је опширно наведено на стр. од 
28 до 37 образложења пресуде, у кључном истакло да је на осно-
ву свих проведених доказа несумњиво закључено да се у перио-
ду од априла 1992. до краја августа 1992. године (у даљем тексту: 
релевантни период) одвијао широк и систематичан напад војних, 
паравојних и полицијских снага Републике Српске усмјерен про-
тив цивилног бошњачког становништва. У том правцу су прво 
анализирани докази којима је утврђено постојање поделемената 
предметног кривичног дјела, конкретно постојање политике да се 
почини напад, што захтијева: постојање организационе политике 
да се почини напад и да је напад заправо предузет на основу или с 
циљем те политике. Позивајући се при том на став Међународног 
кривичног суда за бившу Југославију (у даљем тексту: МКСЈ) у 
предмету Крнојелац, према којем се у смислу међународног оби-
чајног права радње оптуженог не морају нужно повезивати с неком 
политиком или планом, вијеће је у конкретном случају ипак уста-
новило постојање политике у чијем циљу је напад извршен, и то на 
основу утврђених чињеница и исказа свједока. Из тих доказа про-
излази да је постојало удружено дјеловање војске и полиције РС 
и да су прије започињања оружаног сукоба муслимански цивили 
одстрањени из друштвеног и професионалног живота. Постојање 
широког или систематичног напада као општег елемента злочи-
на против човјечности у пресуди је прво дефинисано појмовима 
који га чине, уз позивање на релевантну праксу Европског суда, а 
у конкретном случају је изведеним доказима и исказима свједока 
оптужбе и одбране утврђено да се широк и систематичан напад 
одвијао у релевантном периоду 1992. године на територији општи-
не Фоча, те да је био резултат незаконитог поступања припадника 
војске и полиције РС. Надаље су детаљно протумачени појмови 
“распрострањен”, односно “систематични”, те је на основу исказа 
саслушаних свједока оптужбе и одбране, између осталих оштеће-
не свједокиње А1 те свједока А2, А3 и А4, закључено да се ши-
рок и систематичан напад одвијао управо на територији општине 
Фоча. На стр. од 30 до 33 образложења пресуде наведен је садржај 
исказа наведена четири свједока којима је суд, како је наведено, 
поклонио вјеру цијенећи исказе објективним и непристрасним. 
Осим тога, свједоци одбране, као и сам апелант, описујући своје 
учешће потврдили су наводе свједока оптужбе не спорећи своју 
улогу и задатке које су имали у вријеме напада, па им је вијеће у 
том дијелу поклонило вјеру. Искази саслушаних свједока и њихова 
вјеродостојност доведени су у везу с утврђеним чињеницама које 
су опширно наведене на стр. од 33 до 37 образложења пресуде и 
углавном произлазе из апелантовог исказа и пресуда МКСЈ против 
Милорада Крнојелца и против Драгољуба Кунарца.

10. У наставку је образложен други општи елемент кривичног 
дјела које је апеланту стављено на терет, а ради се о статусу лица 
према којем је напад био усмјерен. У том контексту је на основу 
проведених доказа ван сваке разумне сумње закључено да је ши-
рок и систематичан напад на подручју општине Фоча био усмјерен 
против цивилног становништва несрпске националности, те да је 
оштећена А1 у вријеме почињења предметне инкриминације ужи-
вала заштиту у складу с одредбама заједничког члана 3 женевских 
конвенција.

11. Вијеће је на стр. 38 и 39 пресуде образложило наводе у 
погледу трећег општег елемента наведеног кривичног дјела, знања 
о нападу и свијести да апелантова дјела представљају дио напа-
да (nexus), указујући при том на материјалне доказе како оптужбе 
тако и одбране наглашавајући да је апелант у релевантно вријеме 
био припадник оружаних снага Војске РС, ВП 7141 Србиње (од 8. 
априла 1992. до 16. марта 1996. године), те је закључено да је апе-
лант био саставни дио формација које су вршиле напад, да је био 
у потпуности упућен у свакодневна дешавања и да је био у потпу-
ности свјестан својих дјела и њихових посљедица и хтио је да она 
буду дио напада који се системски одвијао на подручју општине 
Фоча, чиме је испуњен и тај посљедњи елемент кривичног дјела 
злочина против човјечности из члана 172 КЗБиХ.

12. У образложењу пресуде су на стр. од 40 до 60 пресуде 
описане апелантове појединачне инкриминације у основу злочи-
на против човјечности, које су утврђене, између осталог, исказима 
саслушаних свједока у вези са закључком о апелантовој кривици за 
силовање оштећене свједокиње А1. У том контексту је дјеловала и 
апелантова одбрана тако што је извела унакрсно испитивање свих 
саслушаних свједока оспоравајући њихове исказе.

13. На околност утицаја апелантових инкриминација на лич-
ност оштећене изведен је доказ вјештачењем судског вјештака 
проф. др Омера Ћемаловића који је обавио психијатријски преглед 
оштећене, о чему је сачинио налаз и мишљење у којем је такса-
тивно наведена медицинска документација достављена уз наредбу 
Тужилаштва БиХ, те изнесен садржај психијатријског интервјуа, а 
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затим је вјештак непосредно саслушан на главном претресу пово-
дом датог налаза и мишљења. Том приликом је изнио закључак да 
је код оштећене због присилног сексуалног односа и преживјелих 
траума присутно умањење животне способности у проценту од 
50%. У том правцу је апелантова одбрана указала на неслагања у 
појединим дијеловима датог налаза и мишљења, на која је вјештак, 
према мишљењу првостепеног вијећа, дао јасне и конкретне од-
говоре, па је налаз и мишљење прихваћен као истинит, поуздан, 
заснован на правилима струке и науке, при чему се закључци 
заснивају на презентованој медицинској документацији оштећене 
и резултатима обављеног прегледа.

14. Апелантов идентитет и његова улога у извршењу предмет-
ног кривичног дјела утврђени су на основу исказа оштећене А1, 
који, како је наведено, није доведен у питање другим изведеним 
доказима. У том правцу су наведени садржаји исказа осталих 
саслушаних свједока којима је, у релевантном дијелу који се тиче 
апелантовог идентитета, потврђен исказ оштећене А1. Осим тога 
је наведено да је одбрана покушала оспорити исказе свједока оп-
тужбе истичући да је у то вријеме на подручју општине Фоча било 
више лица с истим именом и презименом, па и надимком, али је 
вијеће, имајући у виду увјерљиве исказе свједока оптужбе, који су 
у релевантном дијелу потврђени исказима свједока одбране, као и 
самог апеланта, оцијенило да апелантов идентитет за наведене ин-
криминације није споран, односно да је управо апелант лице које је 
починило инкриминисане радње које су му оптужницом стављене 
на терет.

15. Првостепено вијеће је, осим наведеног, имајући у виду да 
је апелантова одбрана оспоравала кредибилитет оштећене свједо-
киње А1 указујући на разлике у њеним исказима датим у Државној 
агенцији за истраге и заштиту и у Тужилаштву БиХ, јасно указало 
да наведене разлике нису достатне да вијеће не поклони вјеру свје-
докињи А1 јер је ван разумне сумње утврђено да је управо апелант 
силовао свједокињу А1, те да наведене разлике не би могле до-
вести до другачије одлуке суда.

16. На стр. 59 и 60 образложења пресуде првостепено вијеће је 
изнијело закључак до којег је дошло, како је наведено, на основу 
свих проведених доказа, и то да се у релевантном периоду одвијао 
широк и систематичан напад војних, паравојних и полицијских 
снага тзв. Српске републике БиХ, а потом Републике Српске 
усмјерен против цивилног становништва општине Фоча; да је у 
наведено вријеме апелант дјеловао као припадник те војске, при 
чему је био потпуно свјестан да његове радње представљају дио 
напада; да је предузимањем радњи описаних у изреци пресуде, 
употребом пријетње, присилио оштећену А1 на сексуални однос, 
чиме је починио силовање. Такође је закључено да је оптужба до-
казала постојање свих општих елемената кривичног дјела злочина 
против човјечности из члана 172 КЗБиХ, те да је увјерење вијећа 
о апелантовој кривици, на начин како је описано у изреци пресуде, 
засновано на изјавама свједокиње А1, која је уједно и оштећена, 
те поткријепљеним исказима других свједока у погледу одлучних 
чињеница. Докази одбране саслушањем три свједока и апеланта у 
својству свједока по доказној вриједности и релевантности нису 
могли довести у сумњу закључак вијећа о апелантовој кривици и 
одговорности за почињено кривично дјело, при чему је апелант 
поступао с директним умишљајем. При одмјеравању казне прво-
степено вијеће се руководило правилима за одмјеравање казне из 
члана 48 КЗБиХ, имајући у виду све околности које утичу на то да 
казна буде мања или већа, као и основне одредбе КЗСФРЈ који је 
примјењиван у релевантном периоду у смислу прописивања ми-
нималне и максималне казне. С обзиром на утврђено чињенично 
стање и настале посљедице, вијеће је апеланта осудило на казну за-
твора у трајању од седам година, сматрајући да је казна сразмјерна 
тежини кривичног дјела, учешћу и његовој улози. При томе је има-
ло у виду апелантову неосуђиваност као олакшавајућу околност и 
његово сукцесивно дјеловање у дужем периоду као отежавајућу 
околност.

17. Апелационо вијеће Суда БиХ (у даљем тексту: апелационо 
вијеће) Пресудом број С1 1 К 023309 17 Крж од 19. јануара 2018. 
године одбило је као неосновану жалбу апелантове одбране и по-
тврдило пресуду Суда БиХ од 11. октобра 2017. године. У образло-
жењу пресуде су, прије свега, истакнути наводи жалбе којима је 
указано на битне повреде одредби кривичног поступка, погрешну 
примјену материјалног права, те непотпуно и погрешно утврђено 
чињенично стање. Пред апелационим вијећем је поводом жалбе 
одржана сједница на којој је апелантова одбрана, између осталог, 
указала на повреду кривичног закона јер сматра да је примијењен 
закон који се не може примијенити на конкретан случај.

18. Прије образложења наведених истакнутих жалбених при-
говора апелационо вијеће је у оквиру општих разматрања указало 
на обавезу жалиоца из члана 295 став 1 тачке б) и ц) Закона о кри-
вичном поступку Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ЗКПБиХ) 
да конкретизује жалбене основе будући да се у смислу члана 306 
ЗКПБиХ првостепена пресуда испитује у границама жалбених на-
вода.

19. У погледу неоснованости приговора који се тичу битне по-
вреде поступка, апелационо вијеће је подсјетило на апсолутно бит-
не повреде које су таксативно побројане у закону и оне релативно 
битне које нису побројане, али могу постојати у случају када суд у 
току главног претреса или приликом доношења пресуде није при-
мијенио или је неправилно примијенио коју одредбу ЗКП-а. У вези 
с приговором о ускраћивању права на одбрану, размотрен је вре-
менски оквир инкриминације из изреке пресуде у којој је наведе-
но “неутврђеног дана, у периоду од краја априла 1992. до средине 
августа 1992. године” у вези с обавјештењем апеланта о природи 
и разлозима оптужнице. У том правцу је закључено да није дошло 
до повреде права на одбрану у смислу обавјештавања апеланта о 
природи и разлозима оптужнице, те да временски оквир инкрими-
нације није неодређен. Апелационо вијеће је закључило да је пр-
востепено вијеће исти приговор правилно оцијенило, поклонивши 
вјеру доказима који су у пресуди јасно наведени, па је приговор из 
члана 297 став 1 тачка д) ЗКПБиХ оцијењен неоснованим.

20. Други приговор битне повреде одредби кривичног поступка 
односио се, како је образложено, на незаконитост исказа свједокиње 
А1, те су у вези с тим на стр. од 10 до 13 пресуде изнесени сви жал-
бени приговори одбране у вези с овим доказом. Апелационо вијеће 
је, цијенећи да је наведени приговор неоснован, у наставку образло-
жења, на стр. од 14 до 17 пресуде, указао на релевантне дијелове пр-
востепене пресуде у којима је изведен правилан закључак у погледу 
коришћења овог доказа. У том правцу је поновљено сљедеће: да је 
записник о саслушању свједока А1 и А4 правилно сачињен у скла-
ду с одредбама процесног закона; да недостатак одређених подата-
ка (као што је ненавођење имена осумњиченог и броја кривичног 
предмета) не представља повреду члана 10 ЗКПБиХ; да сачињавање 
аудио-записа о саслушању свједока није била обавеза; да није изо-
стављена оцјена приговора одбране у погледу личних података свје-
докиње А1; да не постоје недостаци у записницима о саслушању 
свједока у истрази који би указивали на незаконитост доказа јер не 
указују на материјалне и суштинске недостатке који би утицали на 
правилно утврђивање чињеница; да првостепена пресуда садржи 
теоријски и чињенични аспект у вези с постојањем широког и систе-
матичног напада; да прихватање пресуђених чињеница као доказа-
них у поступцима пред МКСЈ не искључује поштовање претпостав-
ке невиности и не ускраћује право на одбрану, нити је у супротности 
са чланом 6 Европске конвенције, те да стога коришћењем доказа 
који су за одбрану спорни нису повријеђена апелантова права. У 
вези с наведеним, закључено је да су неосновани жалбени наводи 
који се односе на повреде одредби кривичног поступка из члана 297 
став 1 тачка и) ЗКПБиХ.

21. Трећи приговор битне повреде одредби кривичног поступ-
ка из члана 297 став 1 тачка к) ЗКПБиХ односио се на недостатак 
разлога о одлучним чињеницама. Апелационо вијеће је на стр. 
од 19 до 22 образложења пресуде указало на релевантне дијело-
ве првостепене пресуде у којој су наведени разлози о одлучним 
чињеницама, уз адекватну оцјену доказа и образложење за сваку 
тачку изреке пресуде на начин да је изнесен став у погледу разлога 
који су опредијелили суд за доношење одлуке. Стога је закључе-
но, насупрот жалбеним тврдњама, да првостепена пресуда садржи 
разлоге о одлучним чињеницама, те су поновљени докази који су 
представљали основ за осуђујућу одлуку, између осталог и исказ 
свједокиње А1 који је кредибилан и вјеродостојан.

22. Четврти приговор у оквиру битне повреде поступка од-
носио се на нарушавање принципа in dubio pro reo због тога што 
чињенице нису утврђене с потпуном извјесношћу. Међутим, на-
супрот томе, апелационо вијеће је утврдило да је током поступка 
поштован принцип једнакости оружја, да су странке имале једнак 
процедурални положај и приликом изношења аргумената одбране 
и оптужбе с обзиром на то да је апеланту омогућено да се изјасни 
о свим чињеницама и доказима којим га Тужилаштво терети и да 
изнесе све чињенице и доказе који му иду у корист. Поштујући 
наведени принцип, пресуда садржи доказне основе за сваку чиње-
ницу коју сматра поуздано утврђеном, не испустивши при том из 
вида ниједну која је била важна за пресуђење.

23. На стр. од 24 до 41 образложења пресуде апелационо 
вијеће је образложило због чега сматра неоснованим приговоре 
у погледу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања. С 
тог аспекта је указано на релевантне дијелове првостепене пресу-
де из којих произлази да пресуда садржи ваљане и прихватљиве 
разлоге о свим одлучним чињеницама на основу којих је донесена 
осуђујућа пресуда. Указано је на принцип слободне оцјене доказа 
на основу којег је правилно и потпуно утврђено чињенично стање, 
при чему се оспорена пресуда правилно концентрисала на испи-
тивање и оцјену доказа на којима је пресуда заснована, због чега, 
према мишљењу апелационог вијећа, није дошло до погрешног и 
непотпуно утврђеног чињеничног стања.

IV - Апелација
a) Наводи из апелације
24. Апелант сматра да му је оспореним пресудама повријеђе-

но право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Хер-
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цеговине и члана 6 Европске конвенције. Образлажући наводе о 
повреди овог права, апелант је истакао да су у поступку који се 
против њега водио почињена бројна кршења која оспораване пре-
суде у цјелини чине неправичним. У суштини, апелант сматра да 
му је повријеђено право на одбрану у смислу необавјештавања 
о природи и разлозима оптужнице јер је вријеме инкриминације 
сувише широко постављено; да због тога није био у могућности 
да провјери кључне чињенице које би га екскулпирале од кри-
вичне одговорности; да записници о саслушању кључних свје-
дока, прије свега свједокиње А1 која је уједно и оштећена, нису 
узети на законит начин и да их одбрана није могла оспоравати у 
унакрсном испитивању. У том правцу апелант тврди да је оштеће-
на једини непосредни свједок догађаја и да се првостепено вијеће 
морало детаљно бавити анализом њеног исказа, али да у опису 
радње извршења дјела уопште нису изложене чињенице и окол-
ности које се односе на реалну радњу извршења дјела која је, како 
судови погрешно утврђују, трајала у дужем периоду. У вези с тим 
је истакнуто да је Европски суд у неколико својих одлука указао 
и развио тзв. стандард важности доказа у вези с могућношћу да 
се окривљеном омогући испитивање свједока оптужбе. Апелант 
сматра да оспорене пресуде не садрже ни ваљано а ни довољно 
образложење, те да у конкретној ситуацији за његову осуду није 
било довољно да свједок чије је свједочење одлучујуће, конкрет-
но свједокиња А1, наведе да је силовање почињено. У том правцу 
је, према апелантовом мишљењу, важно, прије свега, утврдити 
кредибилитет свједока, а тек затим одлучне чињенице. Стога сма-
тра да судови у околностима конкретног случаја нису извршили 
брижљиву оцјену доказа, дакле појединачно и у вези с осталим 
доказима, јер нити један изведени доказ са сигурношћу не ука-
зује да је починио кривично дјело за које је у коначници осуђен. 
Сматра да је Суд БиХ при оцјени чињеничног стања селектовао 
догађаје релевантне за рјешавање меритума узимајући у обзир 
само дијелове догађаја који, према мишљењу судског вијећа, 
потврђују оптужбу. Указано је на Одлуку Уставног суда број АП 
2127/16 и предложено да се у конкретној апелацији примијене 
стандарди из те одлуке.

б) Одговор на апелацију
25. Суд БиХ је навео да се апелантови наводи односе на при-

говоре који су истакнути у жалби против првостепене пресуде и да 
су у образложењу пресуде, како првостепене тако и другостепене, 
дати јасни и разумљиви разлози којима су се судови руководили 
приликом доношења својих одлука, због чега сматра да нису по-
вријеђена апелантова права на која указује у апелацији. Поступак 
који се водио против апеланта прошао је све фазе које закон на-
лаже, те су у том контексту испоштована сва права и дата је мо-
гућност оспоравања свих питања која су спорна за одбрану. Осим 
тога, Суд БиХ је подсјетио да је у питању кривично дјело сило-
вања и да кључни доказ заиста представља исказ жртве, конкретно 
свједокиње А1, а да контролне чињенице потпомажу суду да по 
слободном судијском увјерењу утврди правилно и потпуно чиње-
нично стање. Затим су поновљени релевантни дијелови пресуда 
из којих непобитно произлази да ни у једном тренутку није био 
споран апелантов идентитет као починиоца, о чему је у пресуда-
ма наведено довољно и јасно образложење, односно обје пресуде 
садрже разлоге о одлучним чињеницама и задовољавају стандард 
образложене одлуке с аспекта права на правично суђење. За дру-
гостепену пресуду донесену у жалбеном поступку довољно је да 
упућује на слагање или неслагање с првостепеном пресудом, од-
носно прихватљивост или неприхватљивост ставова и оцјена ни-
жег суда. Што се тиче неоснованости апелационих тврдњи који-
ма је указано на правилност чињеничног стања, наведено је да из 
садржаја апелације суштински произлази апелантово настојање за 
другачије утврђење чињеничног стања, другачију оцјену доказа и 
у коначници избјегавање одговорности за учињено дјело. Предло-
жено је да се апелација одбије.

26. Тужилаштво БиХ је истакло да је Суд БиХ на законит и пра-
вилан начин утврдио апелантову кривичну одговорност за радње у 
којима су у цјелини остварени елементи бића кривичног дјела за 
које је осуђен, да је судска одлука у потпуности образложена уз 
доказе и чињенице које из доказа произлазе, да су на јасан и ар-
гументован начин истакнути сви разлози који су били одлучујући 
за утврђење апелантове кривичне одговорности, те је у коначници 
предложено да се апелација одбије јер у поступку који се водио 
нису повријеђена било која апелантова права загарантована Уста-
вом и Европском конвенцијом.

V - Релевантни прописи
27. Кривични закон БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 3/03, 

32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 
22/15, 40/15 и 35/18). У конкретном случају примјењује се неслу-
жбено пречишћени текст Кривичног закона БиХ (“Службени гла-
сник БиХ”, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 
32/07, 8/10, 47/14, 22/15 и 40/15) сачињен у Уставном суду БиХ, 
који је важио у вријеме доношења оспорених одлука, а који у реле-
вантном дијелу гласи:

Суђење или кажњавање за кривична дјела према општим 
начелима међународног права

Члан 4.а)
Чланови 3. и 4. овог закона не спречавају суђење или кажња-

вање било којег лица за било које чињење или нечињење које је у 
вријеме када је почињено представљало кривично дјело у складу с 
општим начелима међународног права.

Сврха кажњавања
Члан 39.

Сврха кажњавања је:
а) да се изрази друштвена осуда учињеног кривичног дјела;
б) да се утјече на починилаца да убудуће не чини кривична 

дјела и подстакне његово преваспитавање;
ц) да се утјече на остале да не чине кривична дјела;
д) и да се утјече на свијест грађана о погибељности кривичних 

дјела и о праведности кажњавања починилаца.

Казна затвора
Члан 42.

(1) Казна затвора не може бити краћа од 30 дана ни дужа од 
20 година.

(…)

Општа правила за одмјеравање казне
Члан 48.

(1) Суд ће починиоцу кривичног дјела одмјерити казну у гра-
ницама које су законом прописане за то кривично дјело, имајући 
у виду сврху кажњавања и узимајући у обзир све околности које 
утјечу да казна буде мања или већа (олакшавајуће и отежавајуће 
околности), а особито: степен кривице, побуде из којих је дјело 
учињено, јачину угрожавања или повреде заштићеног добра, окол-
ности под којима је дјело учињено, ранији живот починиоца, ње-
гове личне прилике и његово држање након учињеног кривичног 
дјела, као и друге околности које се односе на личност починиоца.

(...)

Злочини против човјечности
Члан 172.

(1) Ко, као дио широког или систематичног напада усмјереног 
било против којег цивилног становништва, знајући за такав напад, 
учини које од ових дјела:

[...]
г) присиљавање другог лица на сексуални однос или с њим 

изједначену сексуалну радњу (силовање), сексуално ропство, при-
силну проституцију, присилну трудноћу, присилну стерилизацију 
или било који други облик тешког сексуалног насиља;

[...]

Индивидуална и командна одговорност
Члан 180.

(1) Лице које планира, нареди, учини или подстрекава или 
помаже у планирању, припремању, или учињењу кривичних дје-
ла из чл. 171. (Геноцид), 172. (Злочини против човјечности), 173. 
(Ратни злочин против цивилног становништва), 174. (Ратни злочин 
против рањеника и болесника), 175. (Ратни злочин против ратних 
заробљеника), 177. (Противправно убијање и рањавање неприја-
теља), 178. (Противправно одузимање ствари од убијених и рање-
них на ратишту) и 179. (Повреде закона или обичаја рата) овог за-
кона, криво је за то кривично дјело. Службени положај било којег 
лица, било да се ради о шефу државе или владе, или о одговорном 
службеном лицу владе, не ослобађа такво лице кривице нити утје-
че на ублажавање казне.

28. Кривични закон СФРЈ (“Службени лист СФРЈ”, бр. 44/76, 
36/77 - исправка, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90 - исправка). 
За потребе ове одлуке користи се текст прописа како је објављен у 
службеним гласилима јер није објављен на свим службеним јези-
цима и писмима, а који у релевантном дијелу гласи:

Затвор
Члан 38.

(1) Затвор не може бити краћи од петнаест дана ни дужи од 
петнаест година.

(…)
29. Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине (“Слу-

жбени гласник БиХ”, бр. 3/03, 32/03 - исправка, 36/03, 26/04, 63/04, 
13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 
12/09, 16/09, 93/09, 72/13, 49/17 - одлука УСБиХ и 42/18 - рјешење 
УСБиХ и 65/18). У конкретном случају примјењује се Закон о кри-
вичном поступку Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
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бр. 3/03, 32/03 - исправка, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 
76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 
72/13 и 49/17 - одлука УСБиХ) који је важио у вријеме доношења 
оспорених одлука, а који у релевантном дијелу гласи:

Члан 3.
Претпоставка невиности и in dubio pro reo

(1) Свако се сматра невиним за кривично дјело док се право-
снажном пресудом не утврди његова кривња.

(2) Сумњу у погледу постојања чињеница које чине обиљежја 
кривичног дјела или о којима зависи примјена неке одредбе кри-
вичног законодавства, Суд рјешава пресудом на начин који је по-
вољнији за оптуженог.

Члан 15.
Слободна оцјена доказа

Право Суда, Тужиоца и других органа који учествују у кривич-
ном поступку да оцјењују постојање или непостојање чињеница 
није везано ни ограничено посебним формалним доказним прави-
лима.

Члан 281.
Докази на којима се заснива пресуда

(1) Суд заснива пресуду само на чињеницама и доказима који 
су изнесени на главном претресу.

(2) Суд је дужан савјесно оцијенити сваки доказ појединачно и 
у вези с осталим доказима и на основу такве оцјене извести закљу-
чак је ли нека чињеница доказана.

VI - Допустивост
30. У складу са 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.

31. У складу са чланом 18 став (1) Правила Уставног суда, 
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре-
суде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјело-
творни правни лијекови могући према закону и ако је поднесена у 
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлу-
ку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

32. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је 
Пресуда Суда БиХ број С1 1 К 023309 17 Крж од 19. јануара 2018. 
године против које нема других дјелотворних правних лијекова 
могућих према закону. Затим, оспорену пресуду апелант је при-
мио 19. фебруара 2018. године, а апелација је поднесена 10. априла 
2018. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом 18 
став (1) Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и 
услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда јер не посто-
ји неки формални разлог због којег апелација није допустива, нити 
је очигледно (prima facie) неоснована.

33. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Хер-
цеговине и члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног суда, Устав-
ни суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погле-
ду допустивости.

VII - Меритум
34. Апелант сматра да је оспореним пресудама повријеђено 

његово право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 6 ст. 1, 2 и 3 тачка д) Европске конвенције.

Право на правично суђење
35. 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.
36. Члан 6 ст. 1, 2 и 3 тачка д) Европске конвенције у релевант-

ном дијелу гласи:
1) Приликом утврђивања његових грађанских права и обавеза 

или кривичне оптужбе против њега, свако има право на правичну и 
јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним 
судом установљеним законом. […]

2) Свако ко је оптужен за кривично дјело сматра се невиним 
све док се не докаже кривим у складу са законом.

3) Свако ко је оптужен за кривично дјело има сљедећа мини-
мална права:

д) да испитује свједоке против себе или да се они испитају, те 
да се обезбиједи присуство и испитивање свједока у његову корист 
под истим условима који важе за свједоке који свједоче против 
њега;

37. Уставни суд запажа да се поступак односи на утврђивање 
основаности кривичне оптужбе против апеланта у вези с изврше-
њем кривичног дјела злочина против човјечности, те је неспорно 
да апелант у поступку ужива гаранције права на правично суђење 
из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске 
конвенције. Суштински се апелација односи на ускраћивање пра-
ва на одбрану због времена инкриминације која је широко поста-
вљена, оцјену доказа која је, према апелантовом мишљењу, била 
селективна, прихватање одређених доказа који су, према његовом 
мишљењу, незаконити, због чега на њима није могла бити засно-
вана судска одлука, погрешно и непотпуно утврђено чињенично 
стање јер у поступку није са сигурношћу доказано да је починио 
дјело за које је осуђен, нити су судови на “задовољавајући начин” 
образложили закључке о његовој кривици.

38. Уставни суд подсјећа да, када је у питању кривични по-
ступак, општа гаранција “правичног суђења” из става 1 члана 6 
Европске конвенције има елементе који допуњују специфичне 
гаранције утврђене ст. 2 и 3 члана 6 (види Европски суд, Artico 
против Италије, А 37 (1980)). Када се ради о случају који потпада 
под неку од специфичних гаранција установљених ст. 2 и 3 члана 
6, он може да буде разматран или у оквиру тих гаранција (види 
Европски суд, Luedicke против ФРГ, А 29 (1978), 2 EHRR 149), или 
у вези са ставом 1 члана 6 (види Европски суд, Benham против Ује-
дињеног Краљевства, 1996-III, 22 EHRR 293 GC). Међутим, уко-
лико се апликација суштински односи на тврдњу да је поступак у 
цјелини, укључујући и жалбени поступак, био неправичан, наводи 
се испитују у смислу става 1 члана 6 (види Европски суд, Edwards 
против Уједињеног Краљевства, А 247-Б (1992), 15 EHRR 417, ст. 
33-34). У конкретном случају апелант покреће питања у вези с га-
ранцијама установљеним чланом 6 ст. 1, 2 и 3 Европске конвенције 
које се у суштини односе на тврдњу да поступак као цјелина није 
био правичан, па ће Уставни суд, имајући у виду наведене стандар-
де Европског суда, ове наводе испитати у смислу става 1 члана 6 
Европске конвенције.

39. Уставни суд напомиње да члан 6 Европске конвенције га-
рантује право на правично суђење, али не поставља било каква 
правила о прихватљивости доказа. То је првенствено питање које 
се регулише домаћим законодавством (види Европски суд, Schenk 
против Швајцарске, 12. јули 1988. године, ст. 45-46, серија А, број 
140, Teixeira de Castro против Португала, 9. јуни 1998. године, 
став 34, Извјештаји 1998-IV и Heglas против Чешке Републике, 
бр. 5935/02, став 84, 1. март 2007. године). Због тога, као ствар 
принципа, Европски суд сматра да његова улога није да утврђује 
да ли одређена врста доказа, на примјер докази који су прибавље-
ни незаконито у смислу домаћег права, може бити прихватљива 
или, управо, да ли је апликант крив или не. У том смислу, питање 
на које се мора одговорити јесте да ли је поступак као цјелина, 
укључујући и начин на који су докази прибављени, био правичан. 
Ово укључује испитивање “незаконитости” која је у питању и, 
тамо гдје је у питању повреда других права из Конвенције, при-
роде утврђене повреде (види Европски суд, Bykov против Русије 
[GC], апликација број 4378/02, став 89, 10. март 2009. године, и Lee 
Davies против Белгије, апликација број 18704/05, став 41, 28. јули 
2009. године). При оцјени да ли је поступак као цјелина био прави-
чан такође се мора имати у виду да ли су поштована права одбране. 
Мора се испитати да ли је апликанту била дата могућност да оспо-
рава законитост доказа и да се противи његовом коришћењу (види 
Европски суд, Szilagyi против Румуније, апликација број 30164/04, 
17. децембар 2013. године). Поред тога, мора се узети у обзир ква-
литет доказа, укључујући да ли околности у којима је прибављен 
указују на сумњу о његовој поузданости или тачности (види, изме-
ђу осталих, већ цитирану Bykov, став 90, и Лисица против Хрват-
ске, апликација број 20100/06, став 49, 25. фебруар 2010. године).

40. Разматрајући апелантове наводе којима указује на прихва-
тљивост и оцјену доказа у вези с погрешно утврђеним чињенич-
ним стањем и произвољном примјеном материјалног права, Устав-
ни суд запажа да је апелант идентичне приговоре истицао током 
поступка пред Судом БиХ, о чему су се првостепено и апелацио-
но вијеће довољно јасно, прецизно и аргументовано изјаснили. 
У вези с тим, Уставни суд првенствено указује да у предметном 
кривичном поступку није изостала свеобухватна анализа изведе-
них доказа. Наиме, Уставни суд запажа да је првостепени суд у 
својој пресуди описао процес појединачне оцјене доказа, њиховог 
довођења у међусобну везу, те извођење закључка да је апелант 
починио кривично дјело за које је проглашен кривим. У вези с 
утврђивањем да ли је апелант у инкриминисано вријеме учинио 
кривично дјело описано у изреци пресуде, те да ли му је у контек-
сту обавјештења о природи и разлозима оптужбе било омогућено 
право на одбрану, Уставни суд запажа да је првостепено вијеће, 
имајући у виду апелантово негирање кривице и приговоре које је 
истицао током поступка, појединачно анализирао сваки од општих 
елемената предметног кривичног дјела (широк и систематичан на-
пад, статус лица према којима је напад усмјерен, знање и свијест 
о нападу), утврђујући да је апелант у релевантном периоду био у 
саставу формација које су вршиле напад, док је његова индивиду-
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ална одговорност утврђена и опширно образложена на стр. од 40 
до 60 првостепене пресуде. При томе су детаљно анализирани сви 
изведени докази оптужбе и одбране, између осталог садржај иска-
за оштећене свједокиње А1, чији је кредибилитет током поступка 
апелантова одбрана довела у питање, осталих саслушаних свје-
дока, међу којима су и свједоци одбране, након чега је извршена 
њихова појединачна и међусобна анализа. Посебна пажња је, како 
произлази из образложења пресуде, посвећена испитивању вјеро-
достојности исказа оштећене свједокиње А1, с обзиром на то да је 
исказе дала два пута, и то пред Државном агенцијом за истраге и 
заштиту и пред Тужилаштвом БиХ, а поводом којих је констатова-
но да су записници о саслушању сачињени у складу с одредбама 
процесног закона и да не постоје недостаци који би указивали на 
незаконитост у прибављању наведеног доказа. Првостепено вијеће 
је при томе, осим исказа свједокиње А1, имало у виду исказе оста-
лих саслушаних свједока међу којима и апелантов исказ, којима је 
у релевантном дијелу потврђен исказ свједокиње А1, након чега 
је ван разумне сумње утврђено да је апелант, у релевантном пе-
риоду наведеном у изреци пресуде, силовао оштећену свједокињу 
А1. Поред наведеног, Уставни суд запажа да је у првостепеној пре-
суди дато јасно и детаљно образложење на околност због чега су 
апелантове радње описане у изреци пресуде квалификоване као 
кривично дјело злочина против човјечности. У вези с тим, прво-
степено вијеће је, цијенећи карактер предметног кривичног дјела 
и позивајући се на праксу МКСЈ у предметима Крнојелац и Куну-
рац, јасно навело које је елементе било неопходно оцијенити ради 
утврђивања да ли апелантове радње представљају кривично дјело 
злочина против човјечности почињено силовањем. Уставни суд 
даље запажа да су ови апелантови наводи били предмет додатне 
анализе апелационог вијећа које је закључило да је проведеним до-
казима и њиховом правилном оцјеном првостепени суд правилно 
утврдио све одлучне чињенице и разјаснио све битне околности од 
значаја за правилну одлуку у предметном поступку.

41. Уставни суд при том подсјећа да коришћење као доказа 
исказа свједока из истраге само по себи није у супротности са 
чланом 6 став 3 тачка д) Европске конвенције уз услов да је по-
штовано право на одбрану, тј. да је оптуженом била дата адекват-
на могућност да оспорава и испитује свједоке против њега у било 
којој фази поступка (види Европски суд, између осталих, Luca 
против Италије, апликација број 33354/96, ст. 40-43, ECHR 2001-
II). У вези с апелантовим тврдњама којима је указивао на битне 
повреде поступка, прије свега због ускраћивања права на одбра-
ну, апелационо вијеће је указало на релевантне дијелове првосте-
пене пресуде у којима је јасно образложено да током провођења 
доказног поступка није било недостатака који би указивали на 
незаконитост доказа, те да не постоје недостаци који су могли 
утицати на правилно утврђивање чињеница. Што се тиче при-
мјене материјалног права, апелационо вијеће је у образложењу 
пресуде дало јасне и разумљиве разлоге истичући да радњу си-
ловања као радњу извршења кривичног дјела треба посматрати у 
контексту општих елемената тог дјела, односно контекста у којем 
се радња одвија, а то је евидентно оружани сукоб, као и то да је 
то дјело могуће учинити само кршећи међународне норме, па је у 
том смислу и разматрана пракса МКСЈ која је прије примјењива 
као извор права него што је то дефиниција која се прописује за 
кривично дјело општег криминалитета. При томе, Уставни суд 
није могао да закључи да је приликом оцјене проведених доказа 
и утврђивања чињеница релевантних за апелантову кривичну од-
говорност дошло до занемаривања обавезе суда да води рачуна о 
принципу in dubio pro reo и претпоставци невиности, као ни да је 
на било који начин доведена у питање законитост доказа прове-
дених на главном претресу.

42. Имајући у виду наведене околности конкретног случаја, 
Уставни суд није могао да прихвати основаним тврдње да је дока-
зни поступак проведен на апелантову штету, односно да су апелан-
ту у том доказном поступку била ускраћена било каква процесна 
права. Насупрот томе, Уставни суд сматра да су редовни судови у 
образложењима оспорених пресуда дали јасне и прецизне разлоге 
за своје закључке да је апелант починио кривично дјело које му је 
стављено на терет и за које је у коначници осуђен, те да су за сваки 
доказ који су прихватили, као и онај који нису прихватили, дали 
логично и увјерљиво образложење. Стога, оцјена изведених доказа 
ни у једном дијелу, сама по себи, не изгледа произвољна или не-
прихватљива, нити има елемената који би указивали на то да је до-
казни поступак злоупотријебљен на апелантову штету, као ни еле-
мената који би указивали на произвољну примјену материјалног 
права. Произлази да апелантовим наводима о произвољној оцјени 
доказа у вези с произвољно утврђеним чињеничним стањем и про-
извољном примјеном материјалног права није доведено у питање 
поштовање гаранција из члана 6 став 1 Европске конвенције. При 
том Уставни суд запажа да су редовни судови, супротно апелацио-
ним наводима, у образложењима оспорених одлука размотрили 
све наводе које апелант понавља у апелацији и дали разлоге зашто 
су они неосновани, односно зашто не могу довести до другачијег 
рјешења конкретне кривичноправне ствари.

43. С обзиром на наведено, Уставни суд сматра неоснованим 
апелантово позивање на одлуку Уставног суда у предмету број АП 
2127/16 од 22. марта 2018. године у којој је, одлучујући о околно-
стима тог случаја, Уставни суд утврдио постојање повреде права 
на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и 
члана 6 став 1 и став 3 тачка д) Европске конвенције у ситуацији 
када се оспорена пресуда којом су апеланти проглашени кривим у 
одлучујућој мјери заснива на исказу свједока из истраге за који је 
Уставни суд закључио да је незаконит доказ, при чему је свједок на 
главном претресу искористио законско право да не одговара на пи-
тања, као и на пресуди донесеној након што је тај свједок закључио 
споразум о признању кривње са Специјалним тужилаштвом, због 
чега апеланти нису имали прилику да, у било којој фази поступка, 
доведу у питање његов исказ, а тај исказ је био од одлучне важно-
сти за њихову осуду.

44. Имајући у виду наведено, Уставни суд закључује да су 
неосновани апелантови наводи да му је оспореним пресудама по-
вријеђено право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.

VIII - Закључак
45. Уставни суд закључује да не постоји повреда права на пра-

вично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 
став 1 Европске конвенције када су оспорене пресуде образложене 
и јасне, када начин на који је утврђено чињенично стање и извр-
шена оцјена доказа не одаје утисак произвољности, те када ништа 
не упућује на повреду права на правичан поступак у цјелини, а 
одлука није заснована на незаконитим доказима, нити је апеланту 
ускраћено право на одбрану.

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

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

 Предсједник
 Уставног суда БиХ,
 Златко М. Кнежевић, с.р.
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