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На основу члана 17. став 13. Закона о подстицајима у 

привреди Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 52/19 и 78/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 116. сједници, одр-
жаној 8.4.2021. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА 

УЛАГАЊА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се предмети пројеката за директ-

на улагања, исправе за доказивање испуњености услова за 
остваривање права на подстицај, критеријуми за оцјењи-
вање пријава и друга питања од значаја за поступак додјеле 
подстицаја за директна улагања.

Члан 2.
Циљ додјеле подстицаја за директна улагања (у даљем 

тексту: подстицај) јесте давање подршке реализацији проје-
ката привредних субјеката у сврху:

1) примјене нове технологије и унапређења техноло-
шких процеса производње,

2) побољшања конкурентности произвођача,
3) подршке запошљавању,
4) подршке привредним субјектима у отежаним услови-

ма пословања који су изазвани вирусом корона,
5) подстицања равномјерног регионалног развоја.

Члан 3.
(1) Подстицаји обухватају државну помоћ мале вријед-

ности (de minimis), у складу са рјешењима прописа којима 
се уређује државна помоћ.

(2) Укупна висина државне помоћи мале вриједности 
која се може додијелити једном привредном субјекту изно-
си највише до 390.000 КМ за период од три фискалне го-
дине.

(3) Поступак додјеле подстицаја спроводи се у складу 
са правилима утврђеним у прописима којима се уређује др-
жавна помоћ.

(4) Подстицаји се додјељују из буџета Републике Срп-
ске, а суфинансирани су и од Свјетске банке – Међународне 
банке за обнову и развој, као компонента 2 Пројекта за опо-
равак и подршку привредним субјектима, с циљем подршке 
привредним субјектима у отежаним условима пословања 
који су изазвани вирусом корона.

Члан 4.
(1) Намјена додјеле подстицаја за одређену фискалну 

годину утврђује се према критеријумима новчаних улагања 
и запошљавања из Закона о подстицајима у привреди Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Закон).

(2) Према намјени додјеле подстицаја Министар-
ство привреде и предузетништва (у даљем тексту: Ми-
нистарство) путем плана утрошка средстава или плана 
коришћења, а уз сагласност Владе Републике Српске (у 
даљем тексту: Влада), може утврдити циљне групе које се 
подстичу у одређеној фискалној години.

(3) Циљне групе из става 2. овог члана могу се утврђи-
вати према критеријумима: дјелатност привредних субје-
ката, врста производа, облик организације и величина 
привредних субјеката, број запослених радника, дужина 
обављања дјелатности, финансијски резултати пословања, 
предмет пројекта, степен завршености пројекта и друго.

ГЛАВА II
ПРОЈЕКАТ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

ПОДСТИЦАЈ

Члан 5.
(1) Право на подстицај остварује се по основу пројекта, 

а предмет пројекта може се односити на сљедеће:
1) набавку савремених технологија и опреме која се од-

носи на увођење нове или значајно побољшање постојеће 
технологије или набавку нове или коришћене опреме која 
није старија од 12 година,

2) развој и иновацију која подразумијева развој нових 
или значајно побољшање постојећих производа, материја-
ла и производних процеса.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, право на подсти-
цај може се остварити и по основу једне фазе пројекта 
која представља заокружену техничко-технолошку цје-
лину, с тим да испуњава све услове који су прописани 
за пројекат.

(3) Предмет подстицаја не могу бити дјелатности и 
активности које су наведене у Прилогу 1. ове уредбе, који 
чини њен саставни дио.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

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

www.slglasnik.org

Уторак, 13. април 2021. године
БАЊА ЛУКА

Број 32 Год. XXX

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18



 

2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 32 13.4.2021.

Члан 6.
(1) Пројекат за остваривање права на подстицај обу-

хвата активности које су почеле у току календарске годи-
не у којој се расписује јавни позив за додјелу подстицаја 
(у даљем тексту: јавни позив) и окончавају се најкасније 
у року од шест мјесеци од закључивања уговора о додјели 
подстицаја.

(2) Према степену реализације пројекат може бити:
1) пројекат у току реализације, који подразумијева да су 

пројектне активности почеле, али нису завршене до дана 
подношења пријаве на јавни позив,

2) нови пројекат, који подразумијева да пројектне ак-
тивности нису почеле до дана подношења пријаве на јавни 
позив.

Члан 7.
(1) Подстицајима се суфинансира дио оправданих ула-

гања која привредни субјект има на реализацији пројекта.
(2) Оправдана улагања представљају инвестицију при-

вредног субјекта која се може препознати и прихватити да 
је учињена с циљем реализације активности из пројекта 
искључиво током његовог трајања.

(3) За пројекте у 2021. години, осим оправданих ула-
гања, утврђују се и прихватљива плаћања која подразумије-
вају активности које је привредни субјект реализовао од 8. 
фебруара 2021. године, као дана када је закључен Споразум 
са Свјетском банком.

Члан 8.
(1) Као оправдана улагања на реализацији пројекта при-

вредном субјекту не признају се сљедеће:
1) набавке учињене прије и послије временског трајања 

пројекта,
2) набавка основног средства које је купљено од физич-

ког лица,
3) плате и друге накнаде запослених,
4) набавка основног средства од привредног субјекта 

који у основном капиталу подносиоца пријаве има учешће 
веће од 25%,

5) набавка основног средства од привредног субјекта 
чији је власник истовремено власник и подносиоца пријаве,

6) набавка основног средства од привредног субјекта у 
којем подносилац пријаве има учешће у основном капиталу 
веће од 25%,

7) набавка транспортних средстава (камиони, трактори, 
приколице, виљушкари и друго), изузев транспортно-мани-
пулативних средстава која су директно укључена у процес 
производње (производни транспортери),

8) порез на додату вриједност и све остале таксе и нак-
наде утврђене прописима,

9) трошкови који су у вези са набавком основног сред-
ства, као што су: царински и административни трошкови, 
трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипу-
лације, обуке и друго,

10) трошкови који су у вези са одобравањем и спро-
вођењем банкарског кредита, односно финансијског ли-
зинга, као што су трошкови: обраде захтјева, камате, оси-
гурања покретних и непокретних ствари, курсних разлика 
и слично,

11) зајмови и рате за отплату кредита, као и за репро-
грам кредитa,

12) плате и друге накнаде за запослене, осим код вели-
ких инвестиционих пројеката,

13) улагања која се односе на одржавање опреме и по-
словног простора, као и на трошкове закупа пословног про-
стора и трошкове закупа опреме,

14) плаћања у готовом новцу,
15) улагања исказана на појединачним рачунима вријед-

ности мање од 1.000 КМ,

16) рачуни уз које нису приложени припадајући докази 
о плаћању,

17) остали трошкови који нису у складу са намјеном 
пројекта који је пријављен на јавни позив.

(2) Власником из става 1. тачка 5) овог члана сматра се 
физичко лице које има учешће у капиталу од најмање 40% 
код подносиоца пријаве и привредног субјекта од којег се 
набавља основно средство.

Члан 9.
(1) Пројекат који се доставља за остваривање права на 

подстицај обавезно испуњава услове и захтјеве из ове уред-
бе.

(2) Привредни субјект на јавни позив може доставити 
само један пројекат.

(3) Лице овлашћено за заступање привредног субјекта 
потписује и печатом овјерава сваку страну пројекта.

(4) Обавезне елементе и структуру које пројекат садр-
жава привредни субјект сачињава према Оквирној мето-
дологији израде пројекта, која се налази у Прилогу 2. ове 
уредбе и чини њен саставни дио.

(5) Привредни субјект доставља пројекат у писаном 
облику и електронској форми на компакт-диску (CD) или 
другом преносиоцу дигиталних података.

(6) Поред израде пројекта, привредни субјект обавезан 
је испунити, потписати и печатом овјерити и образац за 
процјену еколошког и социјалног ризика, који се налази у 
Прилогу 3. ове уредбе и чини њен саставни дио.

(7) На основу обрасца из става 6. овог члана, процјену 
еколошког и социјалног ризика пословања привредног су-
бјекта обавља лице које ангажује Свјетска банка.

Члан 10.
(1) Привредни субјект који се на јавни позив пријављује 

са пројектом у току реализације уз пројекат доставља и до-
казе о реализацији пројектних активности:

1) копије уговора о набавци производа или услуга ако 
су закључени са добављачима,

2) копије рачуна са припадајућим банковним изводима 
који се односе на улагања по пројекту.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају набавке 
путем лизинга, одгођеног плаћања и слично, достављају 
се одговарајући уговори и ануитетни планови којима се 
уређује плаћање, евентуални докази о плаћању, као и дока-
зи о физичкој реализацији пројекта:

1. за набавку технологије или опреме из иностранства 
потребно је доставити копију увозне царинске декларације,

2. за набавку технологије или опреме на домаћем тржи-
шту потребно је доставити копију отпремнице од добавља-
ча.

(3) У случају да је плаћање са добављачем из Републике 
Српске, односно БиХ извршено путем уговора о компенза-
цији или цесији, уз уговор се обавезно доставља банковни 
извод да је компензација или цесија спроведена преко жиро 
рачуна.

(4) Ако се као доказ из става 1. тачка 2) овог члана до-
ставља рачун из иностранства, уз њега се, поред банковног 
извода, доставља и припадајућа царинска декларација.

(5) У случају да је плаћање са добављачем из иностран-
ства извршено путем уговора о компензацији, уз уговор се 
обавезно доставља рјешење Министарства финансија као 
доказ да је компензација спроведена.

(6) Привредни субјект обавезан је да уз доказе из ст. од 
1. до 5. овог члана достави и њихову спецификацију.

(7) Спецификација доказа о реализацији пројектних ак-
тивности доставља се на обрасцу који се налази у Прилогу 
4. ове уредбе и чини њен саставни дио.

(8) Докази о реализацији пројектних активности обаве-
зно се достављају у складу са њиховим редослиједом наве-
деним у спецификацији из става 7. овог члана.
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(9) Ако се на јавни позив пријављује са новим пројек-

том, привредни субјект уз пријаву на јавни позив доста-
вља предуговор или уговор о набавци производа или 
услуга или рачун или предрачун који је потписао доба-
вљач.

ГЛАВА III
УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ

Члан 11.
(1) Привредни субјекти могу бити корисници подсти-

цаја ако испуњавају опште услове прописане Законом и по-
себне услове утврђене у овој уредби.

(2) Општи услов који се односи на стање пореских оба-
веза подразумијева да привредни субјект нема доспјелих а 
неизмирених пореских обавеза по основу директних и ин-
директних пореза на дан расписивања јавног позива.

(3) Посебни услови су:
1) да је пројекат израђен у складу са чл. од 5. до 10. ове 

уредбе и да је његова минимална вриједност 50.000 КМ,
2) да привредни субјект запошљава најмање пет радни-

ка на дан расписивања јавног позива,
3) да је привредни субјект регистрован најкасније годи-

ну дана прије дана расписивања јавног позива.
(4) Општи услов који се односи на стање пореских оба-

веза, осим подносиоца пријаве, обавезно је да испуњава и 
привредно друштво са сједиштем у Републици Српској које 
има преко 50% учешћа у капиталу подносиоца пријаве.

(5) Поред услова из ст. од 1. до 4. овог члана, привредни 
субјект из области прераде дрвета обавезан је да испуни 
и додатни услов, у смислу да је произвођач финалних или 
полуфиналних производа.

Члан 12.
(1) Испуњеност одређених услова привредни субјект 

доказује:
1) изводом о упису у регистар пословних субјеката или 

регистар предузетника, који није старији од 30 дана од дана 
подношења пријаве на јавни позив,

2) актом надлежног окружног привредног суда да није 
поднесен приједлог за отварање стечајног или ликвидацио-
ног поступка, који није старији од 30 дана од дана подно-
шења пријаве на јавни позив,

3) изјавом одговорног лица да пројекат са којим уче-
ствује у поступку додјеле подстицаја није већ подржан 
из буџета Републике Српске и јединице локалне само-
управе,

4) пројектом за остваривање права на подстицај са пра-
тећом документацијом у складу са чл. 9. и 10. ове уредбе.

(2) Акт из става 1. тачка 2) овог члана достављају само 
привредна друштва.

(3) Документи из става 1. т. од 1) до 4) овог члана доста-
вљају се у оригиналу или копијама овјереним од надлежног 
органа јединице локалне самоуправе или нотара.

(4) Министарство по службеној дужности прибавља 
доказе, односно провјерава испуњеност сљедећих усло-
ва:

1) претежну дјелатност привредног субјекта,
2) стање директних и индиректних пореских обавеза,
3) вођење судског поступка за поврат додијељених под-

стицаја,
4) забрану коришћења подстицаја,
5) вријеме регистрације,
6) број запослених радника.
(5) Осим провјера из става 4. овог члана, Министарство 

може прибавити податке од инспекцијских и других надле-
жних органа, односно затражити од привредног субјекта 
појашњења, изјаве и друге документе од значаја за рјеша-
вање по пријави.

ГЛАВА IV
ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА

1. Покретање поступка

Члан 13.
Поступак додјеле подстицаја почиње расписивањем 

јавног позива.

Члан 14.
(1) Привредни субјект подноси пријаву на јавни позив 

на прописаном обрасцу.
(2) Саставни дио обрасца пријаве је и извод из пројекта.
(3) Образац пријаве за учешће на јавном позиву налази 

се у Прилогу 5. ове уредбе и чини њен саставни дио.
(4) Подношењем пријаве на јавни позив привредни 

субјект сагласан је са:
1) јавним објављивањем његовог пословног имена и 

износа подстицаја за додјелу,
2) начином контроле испуњавања обавеза из уговора о 

додјели подстицаја,
3) провјером података о испуњености услова по слу-

жбеној дужности у складу са чланом 12. став 4. ове уредбе.

Члан 15.
(1) Уз пријаву на јавни позив привредни субјект обаве-

зно прилаже и документе из члана 12. став 1. ове уредбе, 
као и образац за процјену еколошког и социјалног ризика 
из члана 9. став 6. ове уредбе.

(2) Поред докумената из члана 12. став 1. ове уредбе, 
привредни субјект доставља и биланс стања и успјеха за 
годину која претходи години расписивања јавног позива, 
односно годишње пореске пријаве за порез на доходак са 
прилозима образаца 1004, 1005 и 1006 за предузетнике који 
не израђују финансијске извјештаје.

(3) Министарство по службеној дужности код Управе за 
индиректно опорезивање БиХ провјерава податке о вријед-
ности продаје учинака на иностраном тржишту у години 
која претходи години расписивања јавног позива.

(4) У случају да привредни субјект остварује извоз пре-
ко посредника или заједнички са другим лицима, привред-
ни субјект доставља спецификацију извоза, која се израђује 
на прописаном обрасцу, који се налази у Прилогу 6. ове 
уредбе и чини њен саставни дио.

(5) Саставни дио спецификације из става 4. овог члана 
је и изјава о вриједности оствареног извоза преко посред-
ника, коју потписују и овјеравају одговорна лица подносио-
ца пријаве на јавни позив и другог привредног субјекта који 
учествује у извозу.

(6) У току поступка, увидом у документацију подно-
сиоца пријаве и посредника може се извршити провјера 
вриједности оствареног извоза преко посредника.

2. Комисија за спровођење поступка додјеле подстицаја

Члан 16.
(1) Поступак додјеле подстицаја води комисија за спро-

вођење овог поступка (у даљем тексту: комисија).
(2) Комисију чини седам чланова, од којих је један 

предсједник.
(3) У комисију се обавезно именује по један представ-

ник Привредне коморе Републике Српске и Уније удруже-
ња послодаваца Републике Српске.

(4) Приликом именовања предсједника и чланова коми-
сије одређују се и њихови замјеници.

(5) За сваки јавни позив именује се посебна комисија.

Члан 17.
(1) Приликом оцјењивања пријаве на јавни позив члан 

комисије не може бити у сукобу интереса.
(2) Одсуство сукоба интереса подразумијева да:
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1) члан комисије, односно његов замјеник и подносилац 
пријаве на јавни позив нису у односу који може утицати на 
непристрасност приликом оцјењивања пријаве,

2) повезана лица са члановима комисије, односно њи-
ховим замјеницима не учествују у управљању подносиоца 
пријаве,

3) повезана лица са члановима комисије, односно њихо-
вим замјеницима не посједују више од 1% удјела, односно 
акција код подносиоца пријаве,

4) повезана лица са члановима комисије, односно њихо-
вим замјеницима нису запослена или радно ангажована код 
подносиоца пријаве.

(3) Под повезаним лицима, у смислу ове уредбе, сма-
трају се лица која су у:

1) крвном сродству у правој линији, без обзира на сте-
пен сродства, у побочној линији до трећег степена срод-
ства,

2) тазбинском сродству закључно са другим степеном 
сродства,

3) браку, као и она лица код којих је брак престао,
4) ванбрачној заједници,
5) односу усвојиоца и усвојеника или стараоца и штиће-

ника.
(4) Члан комисије који је у сукобу интереса не може 

учествовати у оцјењивању пријаве привредног субјекта и 
обавезан је, без одгађања, о томе обавијестити остале чла-
нове комисије.

(5) Чланови комисије прије почетка рада потписују 
изјаву којом потврђују да ће у случају сукоба интереса, без 
одгађања, о томе обавијестити остале чланове комисије.

Члан 18.
(1) Комисија је дужна да, у складу са условима и крите-

ријумима из Закона и ове уредбе, у поступку додјеле под-
стицаја спроведе сљедеће радње:

1) размотри благовременост, потпуност и допуштеност 
пријава привредних субјеката на јавни позив,

2) провјери испуњеност услова за остваривање права на 
подстицај,

3) размотри и оцијени пројекте који су предмет пријава 
на јавни позив,

4) утврди вриједност оправданих улагања на реализа-
цији пројекта, односно прихватљивих плаћања за пројекте 
у 2021. години,

5) оцијени и бодује пријаве привредних субјеката према 
критеријумима из ове уредбе,

6) утврди приједлог ранг-листе са износима подстицаја 
за додјелу,

7) сачини извјештај о спровођењу јавног позива, који се 
заједно са ранг-листом, посредством Министарства, доста-
вља Влади на разматрање и усвајање.

(2) Ако је пријава непотпуна, комисија упућује позив 
привредном субјекту да у року од осам дана од дана до-
стављања позива допуни пријаву са потребним подацима 
и документима.

(3) Комисија може затражити од привредног субјекта 
додатна појашњења достављене документације на јавни 
позив.

(4) Комисија се у свом раду придржава принципа објек-
тивности, који подразумијева реалну и непристрасну оцје-
ну пријава привредних субјеката на јавни позив.

(5) Комисија сачињава записник по свакој пријави при-
вредног субјекта, који обавезно садржи: датум и мјесто 
отварања пријаве, назив привредног субјекта подносиоца 
пријаве, констатацију у вези са благовременошћу, потпуно-
шћу и допуштеношћу пријаве, уз навођење да ли доставље-
на пријава испуњава услове из ове уредбе, и табелу оправ-
даних улагања, односно прихватљивих плаћања за пројекте 
у 2021. години.

(6) Комисија доноси одлуке већином гласова чланова.

3. Одбацивање и одбијање пријаве

Члан 19.
(1) Комисија почиње рад на поступку додјеле под-

стицаја утврђивањем благовремености, потпуности и до-
пуштености пријава привредних субјеката на јавни позив.

(2) Комисија предлаже министру привреде и преду-
зетништва (у даљем тексту: министар) доношење рјешења 
о одбацивању пријаве на јавни позив ако је пријава:

1) неблаговремена, а то подразумијева да је достављена 
изван рока за подношење,

2) непотпуна, а то подразумијева да ни послије позива 
за допуну нису достављени пријавни образац или докумен-
ти чије је подношење обавезно према овој уредби,

3) недопуштена, а то подразумијева да је пријаву под-
нијело лице које не може бити корисник подстицаја.

(3) Министар доноси рјешење о одбацивању пријаве из 
става 2. овог члана, које је коначно и против њега се може 
покренути управни спор код надлежног суда.

Члан 20.
(1) На приједлог комисије, министар доноси рјешење о 

одбијању пријаве у случају да:
1) привредни субјект не испуњава услове из ове уредбе 

за остваривање права на подстицај,
2) пројекат не испуњава услове и захтјеве из ове уредбе, 

односно не могу се прихватити пројектне активности или 
се из садржаја пројекта не могу утврдити његов циљ, резул-
тати, реализација и ефекти,

3) нема оправданих улагања на реализацији пројекта у 
износу од најмање 50.000 КМ.

(2) Рјешење министра о одбијању пријаве из става 1. 
овог члана је коначно и против њега се може покренути 
управни спор код надлежног суда.

4. Оцјењивање и бодовање пријава

Члан 21.
(1) Комисија врши оцјену и бодовање пријава које су 

благовремене, допуштене, потпуне и ако испуњавају усло-
ве из ове уредбе.

(2) Оцјена и бодовање пријава обавља се према сље-
дећим критеријумима:

1) оцјена пројекта (од 0 до 35 бодова),
2) вриједност оправданих улагања пројекта (од 0 до 10 

бодова),
3) број запослених радника (од 0 до 10 бодова),
4) промјена броја радника (од 0 до 5 бодова),
5) остварена вриједност пословног прихода (од 0 до 10 

бодова),
6) финансијске анализе (од 0 до 10 бодова),
7) остварени приход од продаје учинака на иностраном 

тржишту (од 0 до 10 бодова),
8) степен развијености јединице локалне самоуправе 

(од 0 до 10 бодова).

Члан 22.
(1) Критеријум оцјена пројекта подразумијева разма-

трање пројекта са становишта значаја инвестиционог ула-
гања, резултата и ефеката његовог спровођења, при чему се 
бодују сљедећи параметри:

1) однос вриједности оправданих улагања и активности 
привредног субјекта,

2) степен реализације пројекта до момента пријаве на 
јавни позив,

3) значај пројекта са аспекта доприноса одрживој про-
изводњи кроз коришћење обновљивих извора енергије, 



13.4.2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 32 5
смањење отпада, заштиту околине, као и друге активности 
које доприносе одрживом развоју,

4) значај пројекта са аспекта стварања новог производа 
више вриједности и додате вриједности постојећег про-
извода,

5) значај пројекта са аспекта новог запошљавања, у 
смислу да се његовом реализацијом остварују нова запо-
шљавања,

6) значај пројекат са аспекта привредног развоја локал-
не заједнице,

7) оцјена пословног плана на бази ефеката који се реа-
лизацијом пројекта постижу.

(2) Током оцјене пројекта комисија утврђује вриједност 
оправданих улагања. 

(3) Бодовањем према критеријуму оцјена пројекта при-
вредни субјект може остварити највише до 35 бодова.

Члан 23.
(1) Критеријум вриједност оправданих улагања пред-

ставља улагања субјекта која су призната као активност на 
реализацији пројекта.

(2) Бодовањем према критеријуму вриједност оправда-
них улагања привредни субјект може остварити највише 
10 бодова, и то уколико је вриједност оправданих улагања 
пројекта:
 1) од 50.000 КМ до 150.000 КМ........................... 2 бода,
 2) од 150.000,01 КМ до 350.000 КМ.................5 бодова,
 3) од 350.000,01 КМ до 500.000 КМ.................7 бодова,
 4) преко 500.000 КМ ........................................10 бодова.

Члан 24.
(1) Критеријум број запослених радника односи се на 

сва физичка лица која су по основу радног односа, у скла-
ду са Законом о раду, запослена код привредног субјекта 
на неодређено вријеме на дан расписивања јавног позива и 
пријављена у Јединствени систем регистрације, контроле и 
наплате доприноса.

(2) Министарство по службеној дужности прибавља 
податак о броју запослених радника из става 1. овог члана.

(3) Бодовањем према критеријуму број запослених 
радника привредни субјект може остварити сљедећи број 
бодова:
 1) од пет до девет радника ................................... 2 бода,
 2) од 10 до 49 радника .......................................5 бодова,
 3) од 50 до 249 радника .....................................7 бодова,
 4) преко 250 радника........................................10 бодова.

Члан 25.
(1) Критеријум промјена броја радника представља 

међусобни однос укупног броја радника на дан расписи-
вања јавног позива у односу на број радника на посљедњи 
дан године која претходи години у којој се расписује јавни 
позив.

(2) Бодовањем према критеријуму промјена броја рад-
ника привредни субјект може остварити сљедећи број бо-
дова:
 1) повећање броја запослених од једног 
 до пет радника ....................................................... 2 бода,
 2) повећање броја запослених преко 
 пет радника .........................................................5 бодова.

(3) Ако привредни субјект нема повећања броја за-
послених, не бодује се према овом критеријуму.

Члан 26.
(1) Критеријум остварена вриједност пословног прихо-

да представља износ пословног прихода који је привредни 
субјект остварио у години која претходи години у којој се 
расписује јавни позив.

(2) Бодовањем према критеријуму остварена вријед-
ност пословног прихода привредни субјект може остварити 
сљедећи број бодова:
 1) пословни приход мањи и једнак 
 1.000.000 КМ ......................................................... 2 бода,
 2) пословни приход већи од 1.000.000 КМ, 
 а мањи и једнак ..........................................3.000.000 КМ 
4 бода,
 3) пословни приход већи од 3.000.000 КМ, 
 а мањи и једнак 7.000.000 КМ ..........................6 бодова,
 4) пословни приход већи од 7.000.000 КМ, 
 а мањи и једнак 10.000.000 КМ ........................8 бодова,
 5) пословни приход већи од 
 10.000.000 КМ ..................................................10 бодова.

Члан 27.
(1) Критеријум финансијске анализе подразумијева 

израчунавање финансијских показатеља пословања при-
вредног субјекта који се добијају као релативни однос од-
говарајућих позиција из финансијских извјештаја привред-
ног друштва.

(2) Број бодова одређује се према броју поена, који 
представља збир производа коефицијента и пондера за сва-
ки финансијски показатељ.

Финансијски показатељи 
пословања

Гранична 
вријед-
ност

Коефи-
цијент

Пон-
дер

Коефицијент текуће ликвидности
(краткорочна имовина / кратко-
рочне обавезе)

> 1,5 2
20,8–1,5 1

< 0,8 0
Коефицијент задужености (омјер 
обавеза и капитала)
(краткорочне обавезе + дугорочне 
обавезе) / (капитал)

< 1,5 2

21,5–3 1

> 3 0

Однос прихода и расхода
(укупни приходи / укупни ра-
сходи)

> 1,10 2
21,02–1,10 1

< 1,02 0
Стопа поврата капитала (РОЕ)
(добит послије опорезивања / 
капитал) * 100

> 10% 2
14%–10% 1

< 4% 0
Стопа приноса на активу (РОА)
(добит послије опорезивања / 
укупна актива) * 100

> 5% 2
12%–5% 1

< 2% 0
(3) Приликом утврђивања граничне вриједности не 

врши се заокруживање децимала.
(4) Бодовањем према критеријуму финансијске анализе 

привредни субјект може остварити највише 10 бодова, и то:
 1) уколико је број поена у распону 
 од 13 до 16 ........................................................10 бодова,
 2) уколико је број поена у распону 
 од девет до 12 .....................................................5 бодова,
 3) уколико је број поена у распону 
 од четири до осам ................................................. 2 бода,
 4) уколико је број поена мањи од четири ........0 бодова.

(5) За предузетнике који немају обавезу израде финан-
сијских извјештаја у складу са прописима из области ра-
чуноводства и ревизије израчунавају се само они финан-
сијски показатељи пословања из става 2. овог чла на чији 
подаци су исказани у годишњим пореским пријавама.

Члан 28.
(1) Критеријум остварени приход од продаје учинака 

на иностраном тржишту подразумијева вриједност укупно 
извршеног извоза привредног субјекта у години која прет-
ходи години расписивања јавног позива.

(2) Бодовањем према критеријуму остварени приход 
од продаје учинака на иностраном тржишту привредни 
субјект може остварити највише до 10 бодова:



 

6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 32 13.4.2021.

 1) извоз мањи или једнак 200.000 КМ ................ 2 бода,
2) извоз већи од 200.000 КМ и мањи или једнак од 

1.000.000 КМ додатно један бод на сваких сљедећих 
200.000 КМ оствареног прихода,

3) извоз већи од 1.000.000 КМ додатно један бод на сва-
ких сљедећих 500.000 КМ оствареног извоза.

(3) Ако привредни субјект нема оствареног прихода од 
продаје учинака на иностраном тржишту, не бодује се пре-
ма овом критеријуму.

Члан 29.
(1) Критеријум степен развијености јединице локалне 

самоуправе подразумијева вредновање мјеста у којем при-
вредни субјект реализује пројекат, у складу са Одлуком о 
степену развијености јединица локалне самоуправе.

(2) Бодовањем према критеријуму степен развијено-
сти јединице локалне самоуправе привредни субјект може 
остварити сљедећи број бодова:
 1) ако се пројекат реализује на територији 
 средње развијене јединице локалне самоуправе, 
 привредни субјект остварује .............................5 бодова,
 2) ако се пројекат реализује на територији 
 неразвијене или изразито неразвијене 
 јединице локалне самоуправе, привредни 
 субјект остварује ..............................................10 бодова.

Члан 30.
(1) Максимални број бодова који привредни субјект 

може остварити по основу критеријума из чл. од 22. до 29. 
ове уредбе износи 100 бодова.

(2) Комисија врши бодовање и утврђује укупан број бо-
дова за сваки привредни субјекат.

Члан 31.
(1) Износ подстицаја који се може одобрити појединач-

ном привредном субјекту не може бити већи од износа 30% 
од оправданих улагања на реализацији пројекта, односно 
прихватљивих плаћања за пројекте у 2021. години.

(2) За пројекте чија је вриједност оправданих улагања, 
односно прихватљивих плаћања у 2021. години до 250.000 
КМ максимални износ подстицаја може бити до 50.000 КМ.

(3) За пројекте чија је вриједност оправданих улагања, 
односно прихватљивих плаћања у 2021. години већа од 
250.000 КМ максимални износ подстицаја може бити до 
100.000 КМ.

(4) Приликом утврђивања висине износа подстицаја 
комисија утврђује вриједност бода, с тим да његова вријед-
ност не може бити већа од 1.000 КМ.

(5) Износ подстицаја по појединачном привредном 
субјекту је производ утврђене вриједности бода и остваре-
ног броја бодова према критеријумима из чл. од 22. до 29. 
ове уредбе, а у зависности од максималног износа подсти-
цаја који се може одобрити привредном субјекту из ст. од 
1. до 3. овог члана.

(6) Подстицаји који су расположиви за додјелу у одре-
ђеној фискалној години додјељују се привредним субјекти-
ма према редослиједу на утврђеној ранг-листи док средства 
не буду утрошена према условима и критеријумима из ове 
уредбе и у складу са планом утрошка средстава.

(7) Изузетно од става 6. овог члана, ако се планом 
утрошка средстава утврди више циљних група којима се 
додјељују подстицаји, за сваку циљну групу сачињава се 
ранг-листа засебно.

(8) Ако укупно расположива средства за додјелу по 
јавном позиву нису довољна да сви привредни субјекти 
остваре право на подстицај, министар доноси појединач-
на рјешења о одбијању пријава привредних субјеката чији 
пласман на ранг-листи није довољан за остваривање права 
на подстицај, као и због утрошка средстава.

(9) Ако се привредном субјекту не исплати одобрени 
подстицај због његовог одустанка од закључења угово-
ра или недостављања банкарске гаранције или из другог 

разлога, средства која су била одобрена том привредном 
субјекту одобравају се привредним субјектима према ре-
дослиједу на ранг-листи, послије посљедњег привредног 
субјекта који је остварио право на подстицај.

(10) У случају из става 9. овог члана, подстицај се одо-
брава у складу са бројем бодова који је остварио привредни 
субјект који стиче право на подстицај.

(11) Подстицај из става 10. овог члана одобрава се до 
утрошка расположивих средстава.

5. Окончање поступка додјеле подстицаја

Члан 32.
(1) Комисија утврђује приједлог ранг-листе са износи-

ма подстицаја по појединачном привредном субјекту, који 
се посредством Министарства доставља Влади на разма-
трање и усвајање.

(2) Након што Влада донесе одлуку о давању сагла-
сности на приједлог ранг-листе са износима подстицаја по 
привредном субјекту, министар доноси рјешења и закљу-
чује појединачне уговоре о додјели подстицаја са привред-
ним субјектима.

Члан 33.
(1) У случају да је подстицај одобрен по основу про-

јекта у којем је проценат реализације пројектних активно-
сти до дана подношења пријаве на јавни позив једнак или 
већи од 70% од вриједности оправданих улагања, привред-
ни субјект обавезан је да приликом закључења уговора о 
додјели подстицаја достави Министарству бланко потписа-
не и овјерене мјенице са потписаном мјеничном изјавом, 
као инструментом обезбјеђења поврата подстицајних сред-
става у случају неиспуњавања уговорених обавеза и нена-
мјенског утрошка  подстицаја.

(2) Ако је подстицај одобрен за нови пројекат или по 
основу пројекта у којем је проценат реализације пројект-
них активности до дана подношења пријаве на јавни позив 
мањи од 70% од вриједности оправданих улагања, привред-
ни субјект обавезан је да, у року који се утврди уговором 
о додјели подстицаја, достави Министарству банкарску га-
ранцију у износу одобреног подстицаја и са роком важења 
шест мјесеци од истека периода реализације пројекта.

(3) У случају новог пројекта, одобрени подстицај 
исплаћује се након што привредни субјект достави Ми-
нистарству доказ да је реализовао најмање 10% оправда-
них улагања, односно прихватљивих плаћања за пројекте 
у 2021. години.

(4) Привредни субјект обавезан је да до истека кален-
дарске године у којој се расписује јавни позив реализује 
минимум оправданих улагања из става 3. овог члана.

(5) У случају да се до истека календарске године у којој 
се расписује јавни позив не реализује минимум оправданих 
улагања из става 3. овог члана, привредном субјекту се не 
исплаћује подстицај, а Министарство изјавом раскида уго-
вор о додјели подстицаја.

Члан 34.
(1) Закључењем уговора о додјели подстицаја привред-

ни субјект даје сагласност Министарству да из уговора и 
цјелокупне документације поступка додјеле подстицаја ко-
ристи и обрађује његове податке с циљем утврђивања ква-
литетних мјера и програма подстицања развоја.

(2) Корисници подстицаја о сопственом трошку исти-
чу на видљивом мјесту (на примјер на промотивном мате-
ријалу, интернет презентацији, предмету набавке пројекта 
и слично) да су за спровођење пројекта остварили право на 
подстицај из буџета Републике Српске.

Члан 35.
Исплата подстицаја врши се сукцесивно према распо-

ложивости средстава, преносом одобрених средстава са 
рачуна Трезора Републике Српске у корист корисника под-
стицаја на његов жиро рачун отворен код пословне банке.
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6. Надзор над реализацијом уговора о додјели 

подстицаја и евиденција

Члан 36.
(1) Министарство прати реализацију уговора и врши 

контролу испуњавања уговорених обавеза.
(2) Министарство може тражити од корисника подсти-

цаја достављање периодичног извјештаја о утрошку под-
стицаја, чији је циљ провјера процента реализације актив-
ности по пројекту.

(3) Корисник подстицаја обавезан је да Министарству у 
сваком тренутку омогући контролу реализације пројекта са 
којим је конкурисао на јавни позив и увид у сву потребну 
документацију.

(4) Министарство може обављати контролу реализаци-
је пројекта путем посјета кориснику подстицаја у његовим 
пословним просторијама, у разговорима са ангажованим 
лицима пројекта, анкетирањем и слично.

(5) Контролу реализације пројеката, осим Министар-
ства, могу спроводити и представници Свјетске банке на 
начин прописан одредбама ст. 3. и 4. овог члана.

(6) Ако се приликом контроле утврди ненамјенско тро-
шење подстицаја или ако корисник не дозволи контролу на 
начин прописан одредбама ст. од 2. до 5. овог члана, Ми-
нистарство раскида уговор и тражи поврат додијељених 
средстава.

Члан 37.
(1) Корисник подстицаја обавезан је да благовремено 

Министарству достави извјештај и доказе о реализацији 
преосталих активности из пројекта (у даљем тексту: извје-
штај) у року који се утврђује у уговору о додјели подсти-
цаја.

(2) Извјештај се састоји од наративног и финансијског 
дијела.

(3) У наративном дијелу извјештаја наводе се спроведе-
не активности на реализацији пројекта и остварени учин-
ци, као и фотографије набављене опреме, односно уведе-
них иновација.

(4) Финансијски дио извјештаја састоји се од копија ра-
чуна и припадајућих банковних извода као доказа за реали-
зацију активности по пројекту.

(5) Привредни субјект уз извјештај доставља и специ-
фикацију рачуна и припадајућих банковних извода, која је 
урађена на прописаном обрасцу у Прилогу 7. ове уредбе, 
који чини њен саставни дио, у писаној форми и на компакт-
диску (CD) или другом преносиоцу дигиталних података, а 
која садржи и изјаву одговорног лица привредног субјекта 
којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу 
гарантује вјеродостојност и тачност достављених навода и 
доказа у извјештају.

(6) Као докази о реализацији активности по пројекту не 
узимају се у обзир рачуни о трошковима из члана 8. ове 
уредбе, рачуни који нису предмет пројекта, као и рачуни 
које не прате одговарајући банковни изводи за њихово 
плаћање.

(7) У току прегледа извјештаја Министарство провје-
рава намјенски утрошак подстицаја појединачно за сваку 
ставку из табеле оправданих улагања, односно прихватљи-
вих плаћања за пројекте у 2021. години.

Члан 38.
(1) У случају да корисник подстицаја утврди да није у 

могућности намјенски утрошити одобрена средства, од-
носно да достави извјештај у уговореном року, дужан је 
да најкасније седам дана прије истека рока за достављање 
извјештаја упути Министарству захтјев за одгађање рока за 
реализацију пројекта и достављање извјештаја.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана корисник подсти-
цаја доставља и доказе којима потврђује разлоге због којих 
је спријечен да у уговореном периоду изврши реализацију 
пројекта.

(3) Министарство разматра достављени захтјев из става 
1. овог члана, провјерава да ли је кориснику блокиран жиро 
рачун и, ако утврди да је захтјев оправдан и да жиро рачун 
није блокиран, са корисником подстицаја закључује анекс 
уговора, којим се дефинише нови рок за реализацију про-
јекта и достављање извјештаја.

(4) У случају да се утврди да нису основани наводи 
привредног субјекта у захтјеву из става 1. овог члана, Ми-
нистарство изјавом раскида уговор о додјели подстицаја и 
тражи њихов поврат.

Члан 39.
(1) Министарство обавјештава јавност о додјели под-

стицаја посредством интернет странице Министарства, као 
и посредством средстава јавног информисања.

(2) Министарство, једном годишње, обавјештава Владу 
о утрошку и ефектима додијељених подстицаја.

Члан 40.
(1) Министарство води евиденцију о привредним 

субјектима који су остварили право на подстицаје.
(2) Привредне субјекте који у прописаном року не до-

ставе извјештај или за које се утврди да су ненамјенски тро-
шили подстицаје Министарство ставља на посебну листу, 
која се јавно објављује на интернет страници Министар-
ства.

ГЛАВА V
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о поступку додјеле подстицаја за директна улагања (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 86/19).

Члан 42.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1008/21 Предсједник
8. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Листа дјелатности и активности које не могу да се финансирају
Пројекти/дјелатности које слиједе или подносиоци пријава који су регистровани за било коју од наведених дјелатности као њихову 

претежну дјелатност не могу се финансирати у оквиру пројекта додјеле средства за директна улагања који је суфинансиран од Свјетске 
банке:

- производња или трговина производима или обављање активности које се сматрају незаконитим у складу са законима и прописима 
Републике Српске, односно БиХ, или међународним конвенцијама и споразумима или су предмет међународних забрана, као што су 
фармацеутски производи, пестициди/хербициди, супстанце које оштећују озонски омотач, ПЦБ, дивљач или производи регулисани ЦИ-
ТЕС-ом,

- производња или трговина оружјем и муницијом,
- производња или трговина алкохолним пићима (искључујући пиво и вино),
- производња или трговина дуванским производима,
- коцкање, казина и сличне дјелатности,
- производња или трговина радиоактивним материјалима, а што се не односи на набавку медицинске опреме, опреме за контролу ква-

литета (мјерења) или било које опреме за коју Свјетска банка сматра да је радиоактивни извор тривијалан и/или одговарајуће заштићен,
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- производња или трговина невезаних азбестних влакана, а што се не односи на набавку и употребу пресвученог азбестно-цементног 
слоја у којем је садржај азбеста испод 20%,

- риболов мрежама у морском околишу који користи мреже дуже од 2,5 километра.
Додатне активности које се не финансирају у оквиру овог пројекта су:
- активности које укључују значајну конверзију или деградацију угрожених природних станишта, а што може укључивати, али није 

ограничено на сљедеће: заштићена подручја, заштићени крајолици или паркови природе,
- активности које укључују физичко пресељење људи, губитак имовине, ограничени приступ имовини или губитак извора средстава 

за живот,
- активности које укључују присилни рад, дјечији рад или неформални рад, како је дефинисано законима који су на снази у Републици 

Српској и БиХ,
- активности које укључују радове и потенцијалну штету на било којој локацији / изграђеној структури културне баштине коју је као 

такву на нивоу БиХ прогласила Комисија за заштиту споменика или надлежне ентитетске институције за заштиту споменика културне 
баштине,

- активности у прехрамбеној индустрији које могу укључивати пољопривредну производњу у оквиру које се набављају и користе 
недозвољени пестициди и други хемијски агенси,

- активности које негативно утичу на количину или квалитет вода у међународним пловним путевима или притокама,
- активности које укључују недозвољену сјечу шума и негативан утицај на шумске производе.

ПРИЛОГ 2.
Влада Републике Српске
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске
78 000 Бања Лука
Трг Републике Српске 1

Тел: 051/338-376
Факс: 051/338-847

е-mail: mpp@mpp.vladars.net
www.vladars.net

ОКВИРНА МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА

1. Назив пројекта – насловни лист:
2. Основни подаци о привредном субјекту:
‒ пословно име привредног субјекта,
‒ сједиште привредног субјекта,
‒ историјат привредног субјекта и садашња ситуација – описати кратку хронологију од оснивања до данас (датум оснивања, промјене: 
организационе структуре, власништва, капитала, сједишта, значајније промјене броја запослених и слично),
‒ тренутна структура власништва,
‒ претежна дјелатност према обавјештењу о разврставању по дјелатностима привредних друштава АПИФ-а, односно изводу о обављању 
предузетничке дјелатности,
‒ производни програм,
‒ број запослених радника,
‒ структура запослених радника (квалификациона, организациона),
‒ продајна и набавна мрежа (најзначајнији добављачи репроматеријала и купци готових производа).
3. Основни показатељи из биланса стања и биланса успјеха привредног субјекта за двије године које претходе години расписива-
ња јавног позива дати су у сљедећој табели:

у КМ

ПОЗИЦИЈА година година
СТАЛНА ИМОВИНА
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИ-
НЕ
Земљиште
Грађевински објекти
Постројења и опрема
ТЕКУЋА (KРАТКОРОЧНА) ИМОВИНА
Залихе материјала
Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга
Залихе готових производа
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
Краткорочна потраживања
Краткорочни финансијски пласмани
Готовина и готовински еквиваленти
КАПИТАЛ
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
ОБАВЕЗЕ
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ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Обавезе за зараде и накнаде зарада
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приход од продаје учинака
Приход од продаје учинака на иностраном тржишту
Нето добитак текуће године
Нето губитак текуће године
УКУПНИ ПРИХОД
УКУПНИ РАСХОД
Просјечни број запослених на основу стања на крају мјесеца

4. Анализа развојних могућности пословања привредног субјекта за годину која претходи расписивању јавног позива, односно 
основни финансијски показатељи пословања, и то:
- коефицијент текуће ликвидности (краткорочна имовина / краткорочне обавезе),
- коефицијент задужености (омјер обавеза и капитала) (краткорочне обавезе + дугорочне обавезе) / (капитал),
- однос прихода и расхода (укупни приходи / укупни расходи),
- стопа поврата капитала (РОЕ) (добит послије опорезивања / капитал) · 100,
- стопа приноса на активу (РОА) (добит послије опорезивања / укупна актива) · 100.
5. Основне информације о пројекту:
5.1. Назив пројекта,
5.2. Локација пројекта,
5.3. Намјена пројекта (пројекат набавке савремених технологија и опреме или пројекат развоја и иновација),
5.4. Трајање пројекта (обавезно навести датум почетка и датум завршетка пројекта),
5.5. Циљ пројекта,
5.6. Опис пројекта (навести и описати све активности по пројекту, техничко-технолошки процес, тржишни, еколошки и остали аспекти 
пројекта).
За предмет пројекта навести основне податке и техничке карактеристике опреме/машине (фотографије опреме/машине, произвођач, тип/
модел, фабрички/серијски број, година производње, димензије, инсталирана снага, капацитет и слично).
6. Финансијска реализација пројекта:
6.1. Укупна вриједност пројекта,
6.2. Конструкција финансирања пројекта (властита средства, кредитна средства, остали извори финансирања),
6.3. Преглед улагања (обавезно приказати кроз табеларни преглед све активности по пројекту и за сваку активност навести вриједност 
улагања) како слиједи:

Редни број АКТИВНОСТ ПО ПРОЈЕКТУ
ИЗНОС УЛАГАЊА

(КМ)
Реализоване активности

1.
2.

Укупно реализоване активности 

Нереализоване активности
1.
2.

Укупно нереализоване активности
Укупна улагања по пројекту

6.4. Проценат завршености пројекта (навести да ли се пројекат налази у току реализације или је нови пројекат).
7. Резултати и ефекти спровођења пројекта:
Навести директне и индиректне резултате и очекиване ефекте спровођења пројекта на пословање привредног субјекта (повећање обима 
производње, побољшање квалитета производа, већи степен финализације производа, повећање броја радника, повећање прихода, по-
већање извоза и остале показатеље пословања којим се доказује техничко-технолошка, економска и друштвена оправданост спровођења 
пројекта). Уколико реализација пројекта доприноси одрживој производњи, односно доприноси одрживом развоју, те има значај са аспекта 
стварања новог производа или додате вриједности постојећег производа, те са аспекта новог запошљавања или има значај са аспекта ра-
звоја локалне заједнице, потребно је то навести и описати. Резултате и ефекте исказати квалитативно и квантитативно.
Направити пројекције за наредни трогодишњи период: производња, приходи, расходи, пословни резултат, запошљавање радника, вријеме 
поврата инвестиције, као и за остале планиране показатеље пословања којима се доказује техничко-технолошка, економска и друштвена 
оправданост пројекта.
Сваку страну пројекта мора потписати и овјерити одговорно лице привредног субјекта.
Уз пројекат доставља се изјава одговорног лица да привредни субјект није корисник средстава подстицаја из буџета Републике Српске или 
јединице локалне самоуправе по основу пројекта којим аплицира на јавни позив, која није старија од 30 дана од дана подношења пријаве 
на јавни позив.
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ПРИЛОГ 3.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРОЦЈЕНУ ЕКОЛОШКИХ И СОЦИЈАЛНИХ РИЗИКА
Поштовани,
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске уз финансијску подршку Свјетске банке спроводи програм подршке 
којим подстиче усвајање нових технологија, набавку нове опреме, те дигитално усвајање с циљем повећања продуктивности и отпор-
ности привредних субјеката након COVID 19.
У оквиру имплементације наведеног пројекта опредијељени смо за развој и јачање капацитета за процјену и управљање еколошким и 
социјалним ризицима.
Сходно горенаведеном, молимо вас да попуните дољенаведени образац. Обавезно је одговорити на сва питања, потписати и овјерити 
образац, те доставити у прилогу копије свих релевантних дозвола које се односе на пословање и еколошка питања (уколико их при-
вредни субјект посједује).

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ И ПРОЈЕКТУ

1. Назив и адреса привредног субјекта
2. Одговорно лице и контакт
3. Назив и кратак опис пројекта

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОЈЕКТУ

АКТИВНОСТ
ОДГОВОР

ДА                                НЕ
1. Производња или трговина производима или обављање активности које се сматрају 
незаконитим у складу са законима и прописима Републике Српске, односно БиХ, или 
међународним конвенцијама и споразумима или су предмет међународних забрана, 
као што су фармацеутски производи, пестициди/хербициди, супстанце које оштећују 
озонски омотач, ПЦБ, дивљач или производи регулисани ЦИТЕС-ом
2. Производња или трговина алкохолним пићима (искључујући пиво и вино)
3. Коцкање, казина и слични подухвати
4. Производња или трговина невезаних азбестних влакана, а што се не односи на 
набавку и употребу пресвученог азбестно-цементног слоја у којем је садржај азбеста 
испод 20%
5. Производња или трговина оружјем и муницијом
6. Производња или трговина дуванским производима
7. Производња или трговина радиоактивним материјалима, а што се не односи на 
набавку медицинске опреме, опреме за контролу квалитета (мјерења) или било које 
опреме за коју Свјетска банка сматра да је радиоактивни извор тривијалан и/или 
одговарајуће заштићен
8. Риболов мрежама у морском околишу који користи мреже дуже од 2,5 километра

Додатне активности које се не финансирају у оквиру овог пројекта

АКТИВНОСТ
ОДГОВОР

ДА                                НЕ
1. Активности које укључују значајну конверзију или деградацију угрожених при-
родних станишта, а што може укључивати, али није ограничено на сљедеће: зашти-
ћена подручја, заштићени крајолици или паркови природе
2. Активности које укључују физичко пресељење људи, губитак имовине, ограниче-
ни приступ имовини или губитак извора средстава за живот
3. Активности које укључују присилни рад, дјечији рад или неформални рад, како је 
дефинисано законима који су на снази   у Републици Српској и БиХ 
4. Активности које укључују радове и потенцијалну штету на било којој локацији / 
изграђеној структури културне баштине коју је као такву на државном нивоу про-
гласила Комисија за заштиту споменика или надлежне ентитетске институције за 
заштиту споменика културне баштине
5. Активности у прехрамбеној индустрији које могу укључивати   пољопривредну 
производњу у оквиру које се набављају и користе недозвољени пестициди и други 
хемијски агенси
6. Активности које негативно утичу на количину или квалитет вода у међународним 
пловним путевима или притокама
7. Активности које укључују недозвољену сјечу шума и негативан утицај на шумске 
производе

ПРЕГЛЕД ПОТЕНЦИЈАЛНИХ РИЗИКА ЗА ЕКОЛОГИЈУ

АКТИВНОСТ
ОДГОВОР

ДА                                НЕ
1. Да ли пројекат са којим аплицирате подлијеже обавезној процјени еколошких ути-
цаја на животну средину?
2. Да ли због дјелатности коју обављате имате обавезу на посједовање једне од сље-
дећих дозвола:
2.1. Еколошка дозвола
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2.2. Водна дозвола
2.3. Нека друга дозвола
Уколико је одговор на питање број 2. ДА, обавезни сте доставити копије наведених дозвола.
3. Да ли привредни субјект посједује било који систем за управљање еколошким и 
социјалним ризицима који су у директној вези са пословним активностима (нпр. ISO 
14001 и слично)?
Коментар: 

ПРЕГЛЕД ПОТЕНЦИЈАЛНИХ РИЗИКА ЗА РАДНУ СНАГУ

АКТИВНОСТ
ОДГОВОР

ДА                                НЕ
1. Колико запослених има привредни субјект?
(десно уписати број запослених)
2. Да ли испуњавате сљедеће законске одредбе:
- уредно измиривање обавеза по основу ПИО, здравственог осигурања, дакле свих 
обавезних припадајућих доприноса по основу закона,
- поштује се принцип недискриминације у процесу запошљавања, накнада и услова 
запошљавања.
3. Да ли су услови рада у складу са прописима о раду и заштити на раду:
- примјењује се заштита на раду у складу са врстом посла и радницима су обезбије-
ђена средства за спровођење и унапређење заштите на раду,
- радници користе личну заштитну опрему,
- радници се оспособљавају за безбједан и здрав посао,
- ако то захтијевају услови рада (повећана опасност за безбједност и здравље радни-
ка), повјереник за заштиту и здравље на раду је именован,
- привредни субјект информише надлежне органе инспекције за сваки смртни случај, 
колективну или тешку повреду на раду и професионално обољење радника.
4. Да ли сте укључени у штетан или присилни рад дјеце (укључујући ланац снабдије-
вања)?
5. Да ли сте укључени у присилни рад (укључујући ланац снабдијевања)?
6. Да ли ће кроз реализацију пројекта и инвестиције бити створена нова радна мјеста 
(унијети и број радника поред коментара)?

ЗДРАВЉЕ, БЕЗБЈЕДНОСТ И СИГУРНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ 

АКТИВНОСТ
ОДГОВОР

ДА                                НЕ
1. Да ли примјењујете мјере за унапређење ефикасности у својој потрошњи елек-
тричне енергије, воде, сировина и других ресурса?
2. Да ли стварате било какве емисије у процесу рада?
3. Да ли посједујете дозволу за испуштање отпадних вода коју су издале надлежне 
институције?
(Уколико да, обавезно приложити копију дозволе)
4. Да ли имате процедуру за складиштење, руковање и одлагање чврстог отпада (обе-
збиједити кратак опис појединости)?
5. Да ли је икакав откуп земљишта у плану / извршен за предложену инвестицију / у 
предложеној инвестицији?
6. Да ли је дошло до било каквог физичког и/или економског расељавања као резул-
тат откупа земљишта за овај пројекат?1 2

7. Да ли активности привредног субјекта имају утицај на биоразноликост? Да ли сте 
свели на минимум утицаје и имплементирали мјере за ублажавање?
8. Да ли се пословање одвија у законом заштићеном подручју?
(Ако је одговор да, потврдити да привредни субјект има одобрења која се захтијевају 
за рад у таквом подручју)
9. Да ли је пројекат лоциран у подручју у којем се могу наћи објекти, локације и 
структуре културне баштине (нпр. артефакти, археолошка налазишта, гробља и слич-
но)?

Образац попунио/попунила (име, функција, датум и печат):

Дољенаведена поља испуњава службеник за еколошка и социјална питања из ПИУ, који прегледа образац након пријема и прегледа.

Сажети преглед еколошких и социјалних питања:
(Молимо да обезбиједите сажети преглед који разматра управљање главним еколошким и социјалним питањима која су у вези са по-
словањем клијента.)
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План корективних радњи:

Питање које је примијећено Мјера за ублажавање која се предлаже

Еколошка и социјална категорија (високи, средњи и ниски): Образац овјерио/овјерила (име, функција, датум и печат):

¹ Под физичким расељавањем подразумијева се губитак куће/стана или склоништа као резултат откупа имовине за потребе пројекта, а који изискује селидбу 
особе на другу локацију.
² Економско пресељење подразумијева губитак имовине (укључујући земљиште) или приступа имовини које доводи до губитка прихода или извора издржа-
вања као резултат пројекта. Људи или бизниси који се не селе физички могу доживјети економско пресељење.

ПРИЛОГ 4.

Влада Републике Српске
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске
78 000 Бања Лука
Трг Републике Српске 1

Тел: 051/338-376
Факс: 051/338-847

е-mail: mpp@mpp.vladars.net
www.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОКАЗА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ 
Назив привредног субјекта 
Назив пројекта
Укупна вриједност пројекта (КМ)
Проценат реализације пројекта
(Означити знаком X проценат завршености 
пројекта до момента пријаве на јавни позив, 
односно означити да ли је пројекат у току реа-
лизације или је нови пројекат)

пројекат у току реализације
нови пројекат

Уколико је пројекат у току реализације, по-
требно је навести укупан износ досадашњих 
улагања по пројекту, и то:

укупан износ улагања досадашњих 
улагања по пројекту (КМ)
износ улагања који је реализован од 1. 
јануара до 8. фебруара 2021. године3

износ улагања који је реализован од 8. 
фебруара до момента пријаве на јавни 
позив4

Редни 
бр.

ДОКАЗИ О ДОСАДАШЊИМ УЛАГАЊИМА

Активност про-
јекта Назив добављача

Рачун Банковни извод

Број Датум
Износ
(KM)

Број Датум
Износ
(KM)

1.       
2.       
3.       

УКУПНО ДОСАДАШЊА УЛАГАЊА 

Овим изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су наведени подаци истинити и то потврђујем потписом.
Мјесто: ____________________
Датум: ____________________

Одговорно лице привредног
субјекта

________________________
М. П. (потпис одговорног лица)
(овјерити печатом) 

³ Ово поље испуњава се само у пријави на јавни позив у 2021. години.
4 Ово поље испуњава се само у пријави на јавни позив у 2021. години.
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ПРИЛОГ 5.

Влада Републике Српске
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске
78 000 Бања Лука
Трг Републике Српске 1

Тел: 051/338-376
Факс: 051/338-847

е-mail: mpp@mpp.vladars.net
www.vladars.net

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 
У Пријави на јавни позив потребно је уписати податке о привредном субјекту: 
1. Назив привредног субјекта
2. Адреса сједишта
3. Претежна (основна) дјелатност
(према обавјештењу о разврставању по 
дјелатностима привредних друштава 
АПИФ-а, односно изводу о обављању 
предузетничке дјелатности)

Шифра претежне 
(основне) дјелатности
Назив претежне (основ-
не) дјелатности

4. ЈИБ
5. Директор
6. Контакт лице
7. Контакт телефон 
8. Факс
9. Е-mail 
10. Број жиро рачуна
11. Назив банке, сједиште, филијала
Основни подаци о пројекту – извод из пројекта
Назив пројекта
Локација пројекта
(уписати мјесто реализације пројекта)
Датум почетка реализације пројекта
Датум завршетка реализације пројекта
Краћи опис пројекта
(кратко навести главне активности по пројекту – шта је урађено и 
шта се још планира урадити)
Укупна вриједност пројекта (КМ)
Проценат завршености пројекта
(означити знаком X проценат завршености пројекта до момента 
пријаве на јавни позив, односно означити да ли је пројекат у току 
реализације или је нови пројекат)

пројекат у току реализације
нови пројекат

Уколико је пројекат у току реализације, потребно је навести укупан 
износ досадашњих улагања по пројекту, и то:

укупан износ досадашњих ула-
гања по пројекту (КМ)
степен завршености пројекта (%) 
до момента пријаве на јавни позив
износ улагања који је реализован 
од 1. јануара до 8. фебруара 2021. 
године5

износ улагања који је реализован 
од 8. фебруара до момента пријаве 
на јавни позив

Резултати и ефекти спровођења пројекта
(навести резултате и очекиване ефекте спровођења пројекта – кван-
титативне и квалитативне показатеље)

повећање броја запослених рад-
ника 
допринос пројекта одрживом 
развоју 
допринос привредном развоју 
локалне заједнице
производња веће додате вријед-
ности 
производња базирана на инова-
цијама
развој домаћег производа
већи степен коришћења домаћих 
ресурса 
остали резултати и ефекти
(нпр. повећање прихода, пословни 
резултат и сл.)
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Остварени извоз привредног субјекта (КМ) у години која претходи години 
расписивања јавног позива

Број запослених радника уписати број запослених радника 
на дан расписивања јавног позива
уписати број запослених радника 
на посљедњи дан године која 
претходи години расписивања 
јавног позива

Степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој терито-
рији се реализује пројекат
(означити знаком X развијеност ЈЛС)

средње развијена ЈЛС
неразвијена или изразито нера-
звијена ЈЛС

Напомена
Подаци из пријаве користиће се као елементи уговора.
У прилогу достављам сљедећу документацију
(заокружити број испред документа који се доставља у зависности од правне форме подносиоца пријаве):
1. извод о упису у судски регистар или регистар предузетника, који није старији од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив, 
оригинал или копија овјерена од надлежног органа јединице локалне самоуправе или нотара,
2. акт надлежног окружног привредног суда да није поднесен приједлог за отварање стечајног или ликвидационог поступка, који није 
старији од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив, оригинал или копија овјерена од надлежног органа јединице локалне само-
управе или нотара (напомена: наведени акт достављају само привредна друштва),
3. изјаву одговорног лица да пројекат са којим учествује у поступку додјеле средстава за директна улагања није већ подржан из буџета 
Републике Српске или јединице локалне самоуправе,
4. копије биланса успјеха и биланса стања по завршном рачуну за годину која претходи години расписивања јавног позива, запримљене 
код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, односно годишње пореске пријаве за порез на доходак са прилозима 
образаца 1004, 1005 и 1006 за предузетнике који не израђују финансијске извјештаје,
5. пројекат за остваривање права на средстава, који садржи све обавезне елементе наведене у Оквирној методологији израде пројекта, у 
писаном облику и електронској форми,
6. испуњен, потписан и печатом овјерен Образац за оцјену еколошког и социјалног ризика,
7. доказе о реализацији улагања по пројекту, односно копије рачуна са припадајућим банковним изводима, који се односе на реализацију 
пројекта, а за период од првог дана године у којој се расписује јавни позив до дана подношења пријаве на јавни позив,
8. спецификацију доказа о реализацији пројектних активности, урађену на прописаном обрасцу, који се налази у Прилогу 4. Уредбе, у 
штампаној форми и на CD-u или другом преносиоцу дигиталних података,
9. за привредне субјекте који остварују извоз преко посредника или заједнички са другим лицима – спецификација извоза, која се налази 
на прописаном обрасцу,
10. осталу пратећу документацију:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________.
Наведену документацију потребно је уредно сложити по редним бројевима како је назначено. 

Овим изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су наведени подаци истинити и то потврђујем потписом.
Мјесто: ____________________
Датум: ____________________

Одговорно лице привредног
субјекта

________________________
                                                              М. П.                                                                                                                 (потпис одговорног лица)
                                                  (овјерити печатом)

5 Ово поље испуњава се само у пријави на јавни позив у 2021. години.

ПРИЛОГ 6.

Влада Републике Српске
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске
78 000 Бања Лука
Трг Републике Српске 1

Тел: 051/338-376
Факс: 051/338-847

е-mail: mpp@mpp.vladars.net
www.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВОЗА
Назив привредног субјекта (подносиоца пријаве)
Назив посредника који учествује у извозу

Редни 
бр. Број извозног уговора Број извозне царинске декла-

рације

Рачун за испоручени производ

Број Датум
Износ
(КМ)

1.
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2.
3.

УКУПНО (КМ)

Ја, _________________________ одговорно лице у привредном субјекту ______________ (подносилац пријаве) изјављујем, под мате-
ријалном и кривичном одговорношћу, да је у ___________ години извезено учинака преко посредника ____________________________
_______ (назив посредника – извозника) у вриједности од ___________________ КМ и то потврђујем потписом.
Мјесто: _________________
Датум: __________________
                                                                                                                                                                   Одговорно лице привредног субјекта
                                                                                                                                                                                  подносиоца пријаве

_________________________________
                                                                                                       М. П.                                                           (потпис одговорног лица)
                                                                                          (овјерити печатом)

Ја, _______________________________ одговорно лице у привредном субјекту ____________________ (назив посредника – извозника) 
изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да је преко ________________ (назив посредника – извозника) у ___________ 
години извезено учинака у вриједности од __________________ КМ, произведених у привредном субјекту _________________ (назив 
подносиоца захтјева) и то потврђујем потписом.
Мјесто: _________________
Датум: _________________
                                                                                                                                                                      Одговорно лице привредног субјекта
                                                                                                                                                                                           посредника

_________________________________
                                                              М. П.                                                                                                   (потпис одговорног лица)
                                                (овјерити печатом)

ПРИЛОГ 7.

Влада Републике Српске
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске
78 000 Бања Лука
Трг Републике Српске 1

Тел: 051/338-376
Факс: 051/338-847

е-mail: mpp@mpp.vladars.net
www.vladars.net

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЗ ИЗВЈЕШТАЈ О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА
Назив привредног субјекта
Назив пројекта
Број уговора о додјели средстава
Износ одобрених средстава (КМ)
Укупна вриједност пројекта (КМ)
Укупан износ улагања по пројекту до дана подношења пријаве на jавни 
позив (КМ)
Укупан износ преосталих улагања до завршетка пројекта (КМ)

ПРЕГЛЕД ПРЕОСТАЛИХ УЛАГАЊА ДО ЗАВРШЕТКА ПРОЈЕКТА
Редни 
бр. Активност пројекта Назив добављача Број рачуна Датум

Износ
(KM)

Број банковног 
извода Датум

Износ
(KM)

1.
2.
3.

УКУПНО ПРЕОСТАЛА УЛАГАЊА

Овим изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су наведени подаци истинити и то потврђујем потписом.
Мјесто: ____________________
Датум: ____________________

Одговорно лице привредног субјекта
_________________________________

                                                              М. П.                                                                                                         (потпис одговорног лица)
                                                   (овјерити печатом)
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552
На основу члана 4. став 1. и члана 43. став 3. Закона о Вла-

ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 115. сједници, 
одржаној 1.4.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ОПТИМИЗАЦИЈЕ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА И ФОРМАЛНОСТИ

I
Овом одлуком утврђују се надлежна тијела, дјелокруг 

примјене и активности потребне за спровођење Пројекта 
оптимизације административних процедура и формално-
сти на републичком нивоу.

II
Циљ доношења ове одлуке је поједностављење или 

укидање административних процедура и формалности 
ради побољшања пословног окружења и повећања нивоа 
инвестиција.

III
1) Административна процедура подразумијева све про-

писане радње које предузима субјект заинтересован за при-
бављање формалности (подношење захтјева, достављање 
документације, плаћање такси и накнада и слично) и по-
ступање надлежног органа ради издавања формалности.

2) Формалност је дозвола, лиценца, сагласност, потврда 
или други акт који је потребан за обављање одређене дје-
латности.

3) Субјект заинтересован за прибављање формалности 
је свако правно лице, предузетник или физичко лице које је 
у обавези да за обављање одређене дјелатности прибави и 
посебну формалност код надлежног органа.

4) Надлежни орган је орган управе или друго правно 
лице које, на основу посебних прописа, издаје формалност.

5) Акциони план за оптимизацију административних 
процедура и формалности (у даљем тексту: Акциони план) 
јесте документ у којем се наводе административне проце-
дуре и формалности са роковима и активностима које на-
длежни орган предузима ради њиховог поједностављења 
или укидања.

IV
1) Пројекат оптимизације административних процеду-

ра и формалности на републичком нивоу (у даљем тексту: 
Пројекат) подразумијева анализу административних про-
цедура и формалности, утврђивање приједлога за њихово 
поједностављење или укидање и реализацију Акционог 
плана.

2) Пројекат приоритетно обухвата формалности прија-
вљене на порталу Јединствена контакт тачка за пословање 
(www.pscsrpska.vladars.net).

3) Резултат Пројекта може бити:
- укидање административне процедуре и формалности,
- поједностављење административне процедуре и фор-

малности.
4) Поједностављење административне процедуре и 

формалности подразумијева сљедеће:
- елиминисање потребе за достављањем докумената и 

података о којима се води службена евиденција, када су за 
то испуњени услови,

- укидање или смањење административних такси и нак-
нада,

- обједињавање више административних процедура и 
формалности,

- спровођење административне процедуре електрон-
ским путем,

- скраћење рока за поступање надлежног органа,

- продужење рока важења формалности,
- друге врсте поједностављења које доприносе смањењу 

административног оптерећења за субјекте заинтересоване 
за прибављање формалности.

V
1) За реализацију Пројекта формирају се сљедећа тије-

ла:
- Савјет за управљање и праћење Пројекта (у даљем 

тексту: Савјет),
- Секретаријат за административно-техничке послове 

(у даљем тексту: Секретаријат),
- Оперативно тијело за реализацију Пројекта (у даљем 

тексту: Оперативно тијело).
2) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) рје-

шењем именује чланове Савјета и Оперативног тијела.

VI
1) Савјет управља Пројектом.
2) Савјет на првој сједници, већином од укупног броја 

чланова, доноси пословник о свом раду и бира предсјед-
ника.

3) Савјет чине: министар привреде и предузетништва, 
министар финансија, министар за научнотехнолошки ра-
звој, високо образовање и информационо друштво, ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде, ди-
ректор Привредне коморе Републике Српске, предсједник 
Уније удружења послодаваца Републике Српске и пред-
ставник Кабинета предсједника Владе Републике Српске.

4) Савјет може позвати на сједницу и представнике 
других надлежних органа који нису чланови Савјета ако се 
приликом спровођења Пројекта за тим укаже потреба.

5) Савјет обавља сљедеће послове:
- даје опште смјернице и рокове Секретаријату и Опера-

тивном тијелу за реализацију Пројекта,
- утврђује динамику реализације Пројекта,
- утврђује форму обрасца за анализу и приједлог појед-

ностављења или укидања административне процедуре и 
формалности (у даљем тексту: Образац), са инструкцијом 
за попуњавање,

- разматра приједлоге за поједностављење и укидање 
административних процедура и формалности,

- утврђује Приједлог акционог плана, који доставља 
Влади на разматрање и усвајање,

- прати реализацију Пројекта,
- путем Секретаријата информише Владу о току реали-

зације Пројекта,
- обавља друге послове који су од значаја за управљање 

Пројектом.

VII
1) Секретаријат је централна координациона јединица 

за реализацију Пројекта, која врши административно-тех-
ничке послове за потребе Савјета и пружа Оперативном 
тијелу стручну помоћ у раду.

2) Секретаријат чине запослени Министарства привре-
де и предузетништва.

VIII
1) Оперативно тијело чине представници надлежних 

органа који спроводе административне процедуре и издају 
формалности.

2) Сваки надлежни орган из подтачке 1) ове тачке пре-
длаже свог представника за члана Оперативног тијела.

3) Чланови Оперативног тијела присуствују обукама 
које спроводи Секретаријат, a путем којих се упознају са 
начином оптимизације административних процедура и 
формалности.

4) Чланови Оперативног тијела имају задатак да:
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- анализирају сваку административну процедуру и фор-

малност из своје надлежности, према Обрасцу и датој ин-
струкцији,

- путем Секретаријата, објављивањем позива на пор-
талу Јединствена контакт тачка за пословање, омогуће по-
словној заједници и грађанима да доставе своје примједбе 
и приједлоге за поједностављење или укидање процедура 
и формалности,

- утврђују приједлоге за поједностављење администра-
тивних процедура и формалности, које потписује руково-
дилац надлежног органа, и који се достављају Савјету пу-
тем Секретаријата,

- обављају друге послове у складу са смјерницама Са-
вјета.

IX
Пројекат се окончава реализацијом Акционог плана.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-977/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

553
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 131/20), Влада Републике Српске, на 115. сједници, одр-
жаној 1.4.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству просвјете и културе 

(организациони код 0813) на План утрошка средстава за 
период од 1.1. до 31.3.2021. године са позиције 415200 - 
средства за развој филма у износу од 200.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

просвјете и културе и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-955/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

554
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Ре-

публике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 131/20) и члана 43. став 3. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 115. сједници, одр-
жаној 1.4.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне 

заштите Републике Српске (организациони код 13440001) 
на План утрошка средстава за период од 1.1. до 31.3.2021. 

године на позицији 415200 - текући грант хуманитарним 
организацијама и удружењима у износу од 192.500,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сље-

дећи начин:
- Црвени крст Републике Српске .............150.000,00 КМ,
- “Искра” сигурна кућа ...............................35.000,00 КМ,
- Удружење дијализираних 
 Републике Српске .......................................5.000,00 КМ,
- Удружење трансплантираних 
 Републике Српске .......................................2.500,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-967/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

555
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 131/20), Влада Републике Српске, на 115. сједници, одр-
жаној 1.4.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине 

и спорта (организациони код 37100001) на План утрошка 
средстава за период од 1.1. до 31.3.2021. године у укупном 
износу од 25.000,00 КМ са позиције 414100 - субвенција 
каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих 
брачних парова.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-968/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

556
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 131/20), а у вези са чланом 73. Правилника 
о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за 
развој пољопривреде и села (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 8/21 и 17/21), Влада Републике Српске, на 
115. сједници, одржаној 1.4.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у износу од 50.000,00 КМ Универ-

зитету у Бањој Луци - Економском факултету, Мајке Југовића 
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4, 78 000 Бања Лука, на име остваривања права на подстицајна 
средства за израду најсложенијих стратешких и аналитичких 
докумената: Студија - Економска анализа коришћења вода у 
обласним сливовима ријека Саве и Требишњице.

II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се са пози-

ције 414100 - субвенције за подстицај развоја пољопривре-
де и села у оквиру Агенције за аграрна плаћања (органи-
зациони код 1552001) преносом средстава на жиро рачун 
Универзитета у Бањој Луци - Економског факултета, број: 
5517902220022096, код UniCredit Bank a.d. Banja Luka, ЈИБ 
4401017720006.

III
Израда Студије из тачке I ове одлуке дефинисаће се уго-

вором између Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске и Економског факултета, 
Универзитета у Бањој Луци.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Агенција за 

аграрна плаћања и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-964/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

557
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 10. став 3. Закона о друштвима за осигу-
рање (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 
1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19), Влада Републике Српске, 
на 115. сједници, одржаној 1.4.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА 
И ДОПУНАМА СТАТУТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Даје се сагласност на Статут о измјенама и допунама 

Статута Агенције за осигурање Републике Српске, број: 
УО-2/21, од 1.3.2021. године.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-975/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

558
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 22, а у вези са чланом 37. Закона о стварним правима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), Влада Републике Српске, на 
115. сједници, одржаној 1.4.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОДЈЕЛУ 

ИМОВИНЕ И РАЗВРГНУЋА СУВЛАСНИШТВА НАД 
НЕПОКРЕТНОСТИМА ИЗМЕЂУ ЈЗУ БОЛНИЦА 
ТРЕБИЊЕ И ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ТРЕБИЊЕ

I
Влада Републике Српске сагласна је да се изврши подје-

ла имовине и развргнуће сувласништва над непокретно-

стима, површине 24 470 м², уписаним у земљишнокњижни 
уложак број: 332 КО Требиње, у власништву Медицинског 
центра Требиње за ЈЗУ Болница Требиње и ЈЗУ Дом здра-
вља Требиње.

II
Влада Републике Српске сагласна је да се изврши подје-

ла имовине и развргнуће сувласништва над непокретности-
ма из тачке I ове одлуке без накнаде због постојања посеб-
ног интереса.

III
Међусобна права и обавезе о подјели имовине и развр-

гнућу сувласништва над непокретностима из тачке I ове 
одлуке регулисаће се уговором између ЈЗУ Болница Тре-
биње и ЈЗУ Дом здравља Требиње.

IV
На основу закљученог уговора из тачке III ове одлуке, у 

јавним евиденцијама о непокретностима извршиће се упис 
промјена носиоца права својине и коришћењима над непо-
кретности из тачке I ове одлуке.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Правобранила-

штво Републике Српске, ЈЗУ Болница Требиње и ЈЗУ Дом 
здравља Требиње.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-969/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

559
На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), генерални секретар Владе Републике 
Српске  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА И 
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 30/21)

У Одлуци о давању сагласности на План и програм 
рада и годишњи финансијски план Јавне установе Народ-
на и универзитетска библиотека Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 30/21) умјесто: 
“Број: 04/1-012-2-247/21” треба да стоји: “Број: 04/1-012-
2-947/21”.
Број: 04.2/012-747/21 Генерални секретар
8. априла 2021. године Владе,
Бањалука Др Синиша Каран, с.р.
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На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), генерални секретар Владе Републике 
Српске  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ О 
ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ 

ДОМ БАЊАЛУКА (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 30/21)

У Рјешењу о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Јавне установе Средњошколски дом Бањалука 
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(“Службени гласник Републике Српске”, број 30/21) умје-
сто броја протокола: “Број: 04/1-012-2-249/21” треба да 
стоји: “Број: 04/1-012-2-949/21”.

Број: 04.2/012-744/21 Генерални секретар
8. априла 2021. године Владе,
Бањалука Др Синиша Каран, с.р.
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На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), генерални секретар Владе Републике 
Српске  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ О 
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ БАЊАЛУКА 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 30/21)

У Рјешењу о именовању вршиоца дужности директора 
Јавне установе Средњошколски дом Бањалука (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 30/21) умјесто броја 
протокола: “Број: 04/1-012-2-250/21” треба да стоји: “Број: 
04/1-012-2-950/21”.

Број: 04.2/012-745/21 Генерални секретар
8. априла 2021. године Владе,
Бањалука Др Синиша Каран, с.р.
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На основу члана 8. и члана 12. став 2. Закона о Ин-

вестиционо-развојној банци Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13), 
члана 14. Статута Инвестиционо-развојне банке Репу-
блике Српске, број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013. 
године, и Статута о допуни Статута Инвестиционо-ра-
звојне банке Републике Српске, број: 04/1-012-2-782/21, 
од 18.3.2021. године, Влада Републике Српске, у функ-
цији Скупштине Инвестиционо-развојне банке Републи-
ке Српске а.д. Бања Лука, на 116. сједници, одржаној 
8.4.2021. године,  д о н о с и

ПРАВИЛА
ПЛАСМАНА СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ 

ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ

Члан 1.
Правилима пласмана средстава за подршку финан-

сијском сектору (у даљем тексту: Правила) Инвестиционо-
развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука (у даљем 
тексту: ИРБРС) утврђују се циљ, начин и намјена пласмана, 
корисници, услови и процедуре те остала питања од значаја 
за пласман средстава за подршку финансијском сектору из 
средстава фондова којима управља ИРБРС.

Члан 2.
(1) Пласман средстава за подршку финансијском секто-

ру врши се с циљем очувања стабилности финансијског 
сектора и подршке његовом даљем развоју.

(2) ИРБРС у име и за рачун фондова којима управља 
врши куповину и продају хартија од вриједности (у даљем 
тексту: ХоВ).

Члан 3.
Пласман средстава врши се путем куповине дужничких 

ХоВ.

Члан 4.
(1) Ова правила примјењују се за пласман средста-

ва комерцијалним банкама које имају важећу дозволу за 
рад издату од Агенције за банкарство Републике Српске и 

друштвима за осигурање која имају важећу дозволу за рад 
издату од Агенције за осигурање Републике Српске.

(2) Пласман средстава друштвима из претходног става 
овог члана врши се на начин и под условима дефинисан 
овим правилима.

Члан 5.
(1) Предмет куповине ХоВ могу бити само дужничке 

ХоВ у поступку емисија из јавне понуде уз обавезу израде 
јединственог проспекта.

(2) ИРБРС не може куповати ХоВ емитената код којих 
је у посљедњим годишњим финансијским извјештајима 
исказан губитак који није покривен.

Члан 6.
(1) ИРБРС учествује у куповини ХоВ из емисије обве-

зница које се емитују ради повећања допунског капитала 
комерцијалних банака у складу са Одлуком о минималним 
стандардима за управљање капиталом банака уколико се 
емитент кроз проспект обавеже да је минимална каматна 
стопа 3,0% на годишњем нивоу.

(2) ИРБРС дозвољава пријевремену отплату обвезница 
из става 1. овог члана.

Члан 7.
(1) ИРБРС учествује у куповини ХоВ из емисије обве-

зница које се емитују ради унапређења пословања осигура-
вајућих друштава уколико се емитент кроз проспект оба-
веже да ће обавезе по основу доспјелих ануитета из еми-
сије обезбиједити мјеницама, а плаћање ануитета вршити 
посредством платног агента, односно Централног регистра 
хартија од вриједности а.д. Бања Лука, да је максимални 
рок доспијећа обвезница 10 година и да је минимална ка-
матна стопа 3,0% на годишњем нивоу.

(2) ИРБРС не може куповати дужничке ХоВ из претход-
ног става овог члана уколико емитент у тренутку емисије 
нема испуњене регулаторне захтјеве у погледу адекватно-
сти капитала и техничких резерви.

Члан 8.
(1) Продаја ХоВ стечених у складу са овим правили-

ма, као и раније важећим Правилима пласмана средстава за 
подршку финансијском сектору (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 82/10, 96/10, 48/13, 92/14, 99/14, 23/16, 
28/16, 118/18, 64/19 и 90/20) врши се:

а) на берзи,
б) на другим уређеним јавним тржиштима или
в) прихватањем јавне понуде за преузимање, уз услов 

да се претходно организује аукција за пакет акција, гдје је 
почетна цијена на аукцији једнака или већа од цијене у јав-
ној понуди за преузимање.

(2) Минимална продајна цијена је цијена по којој су ак-
ције стечене или неотписани дио номиналне вриједности 
обвезница у тренутку њихове продаје.

(3) Након једне неуспјеле аукције за пакет акција или 
неуспјеле продаје у оквиру редовног берзанског тргова-
ња у периоду од најмање 10 дана од дана уношења про-
дајног налога, ИРБРС може снизити почетну продајну 
цијену.

(4) Почетна продајна цијена ХоВ може се снизити у јед-
ном кораку до 10% у односу на претходно утврђену почет-
ну цијену.

Члан 9.
(1) Управа ИРБРС, на приједлог надлежног сектора, 

доноси:
а) одлуку о куповини ХоВ по једном емитенту, по врсти 

и по класи, из емисије ХоВ, по прибављеном мишљењу 
Центра за управљање ризиком, и

б) одлуку о продаји ХоВ из става (1) претходног чла-
на, стечених у складу са Правилима по једном емитенту, по 
врсти и по класи.
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(2) Управа ИРБРС, на приједлог надлежног сектора, по 
прибављеном мишљењу Центра за управљање ризиком, 
даје сагласност на конверзију повлашћених (приоритет-
них) у обичне акције.

Члан 10.
(1) Одлуке које се односе на куповину дужничких ХоВ 

обавезно садрже: 
а) назив и адресу емитента,
б) ознаку врсте и класе ХоВ,
в) број, номиналну вриједност и цијену ХоВ које се ку-

пују,
г) доспијеће, висину камате и рокове за исплату глав-

нице и камате,
д) вриједност пласмана,
ђ) динамику уписа и уплате ХоВ,
е) проценат учешћа фондова из чијих се средстава врши 

куповина ХоВ у вриједности емисије и
ж) вријеме трајања налога.
(2) Сагласност која се односи на конверзију повлашће-

них (приоритетних) у обичне (редовне) акције обавезно 
садржи:

а) број и датум одлуке на основу које је извршена купо-
вина повлашћених (приоритетних) акција и

б) број и номиналну вриједност повлашћених (при-
оритетних) акција које се конвертују у обичне (редовне) 
акције.

(3) Одлуке које се односе на продају ХоВ на берзи и 
другим уређеним јавним тржиштима обавезно садрже:

а) назив и адресу емитента, 
б) ознаку врсте и класе ХоВ,
в) доспијеће, висину камате, начин и рокове за исплату 

главнице и камате за дужничке ХоВ,
г) предмет продаје (број ХоВ и проценат од укупног 

броја емитованих ХоВ),
 д) почетну продајну цијену једне ХоВ и пакета ХоВ и
ђ) датум изношења ХоВ на берзу или друго уређено 

тржиште.
(4) Одлуке које се односе на продају ХоВ прихватањем 

понуде за преузимање обавезно садрже:
а) назив акционарског друштва на које се понуда одно-

си и датум истека понуде за преузимање,
б) име и презиме / назив понуђача,
в) датум почетка и вријеме трајања понуде,
г) предмет продаје прихватањем јавне понуде за пре-

узимање (проценат укупног капитала емитента и број ак-
ција у власништву фонда) и

д) цијену акције.

Члан 11.
На основу oдлука из члана 10. лица која овласти дирек-

тор ИРБРС потписују и овјеравају уписницу ХоВ и дају на-
лог за куповину/продају ХоВ.

Члан 12.
Ступањем на снагу ових правила престају да важе Пра-

вила пласмана средстава за подршку финансијском сектору 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 99/14, 23/16, 
28/16, 118/18, 64/19 и 90/20).

Члан 13.
Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1013/21 Предсједник
8. априла 2021. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

563
На основу члана 34. став 3. тачка 2) Закона о храни 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и чла-
на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 

ОДРЕЂЕНЕ КОНТАМИНАНТЕ У ХРАНИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се максимално дозвоље-

не количине за одређене контаминанте у храни.

Члан 2.
Контаминант је материја штетна за здравље људи, која 

није намјерно додана храни, а чије је присуство у храни 
посљедица поступака током производње (укључујући 
радње спроведене у ратарству, сточарству и ветеринарској 
медицини), прераде, припреме, третирања, паковања, тран-
спорта или складиштења те хране или посљедица загађења 
околине.

Члан 3.
(1) Одредбе овог правилника не примјењују се на кон-

таминанте који су предмет посебних прописа.
(2) Стране материје као што су дијелови инсеката, жи-

вотињска длака и слично нису обухваћени овим правилни-
ком.

Члан 4.
(1) Максимално дозвољене количине одређених конта-

минаната у појединим врстама хране налазе се у Прилогу 
овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Максимално дозвољене количине одређених конта-
минаната у храни примјењују се на јестиви дио хране, осим 
ако овим правилником није другачије прописано.

(3) Храну која садржи контаминанте у количинама 
изнад максимално дозвољене количине није дозвољено 
стављати на тржиште.

Члан 5.
(1) За сушену, разријеђену, прерађену храну или мје-

шовите производе за које овим правилником или посебним 
прописом нису одређене максимално дозвољене количине 
одређених контаминаната узима се у обзир сљедеће:

1) промјена концентрације контаминаната узрокована 
поступцима сушења или разрјеђивања,

2) промјена концентрације контаминаната узрокована 
прерадом,

3) релативни садржај састојака у производу,
4) аналитичка граница квантификације.
(2) Субјекат у пословању са храном у поступку службе-

не контроле обезбјеђује и образлаже употребу специфичног 
фактора концентрације или фактора разрјеђења за поступке 
сушења, разблаживања, прераде или мијешања хране.

(3) Ако субјекат у пословању са храном не образложи 
употребу специфичног фактора концентрације или фактора 
разрјеђења или ако се сматра да је фактор неодговарајући 
у погледу оправданости, одређивање тог фактора спроводи 
се на основу расположивих података и с циљем максимал-
не заштите здравља људи и животиња.

Члан 6.
(1) Храна која садржи контаминанте изнад максимално 

дозвољених количина прописаних овим правилником не 
може се користити као састојак хране, нити се смије мије-
шати са храном која прекорачује максимално дозвољене 
количине контаминаната.
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(2) Храна која се сортира или се на неки други начин фи-

зички (механички) обрађује ради смањења садржаја контами-
наната, дефинисаним у Прилогу овог правилника, не смије 
се мијешати са храном намијењеном за непосредну исхрану 
људи или са храном која се користи као састојак друге хране.

(3) Храну која садржи микотоксине, дефинисане у дије-
лу 2. Прилога овог правилника, није дозвољено подвргава-
ти хемијским поступцима детоксикације.

Члан 7.
(1) Кикирики, остале сјеменке уљарица, орашасти пло-

дови, сушено воће, рижа и кукуруз, који не испуњавају 
одредбе о максимално дозвољеним количинама афлатокси-
на из т. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10. и 2.1.11. у дијелу 2. 
Прилога овог правилника, могу се ставити на тржиште под 
условом да:

1) нису намијењени за директну исхрану људи или за 
употребу као састојак у храни,

2) су у складу са максималним дозвољеним количинама 
прописаним у т. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9. и 2.1.12. При-
лога овог правилника,

3) су подвргнути обради која укључује сортирање или 
други поступак физичке (механичке) обраде и да након те 
обраде нису прекорачене максимално дозвољене количине 
контаминаната прописане т. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10. 
и 2.1.11. Прилога овог правилника, те да таквом обрадом не 
настају друге штетне материје или контаминанти,

4) је на производима јасно означена њихова намјена и 
сљедећа напомена: “Производ мора бити подвргнут сорти-
рању или другој врсти физичке обраде да би се смањила 
контаминација афлатоксинима прије употребе за исхрану 
људи или коришћења као састојак хране”.

(2) Напомена из става 1. тачка 4) овог члана наводи се 
на декларацији сваког појединачног паковања или на ори-
гиналном пратећем документу производа.

(3) На сваком појединачном паковању и у оригиналном 
пратећем документу производа из става 1. овог члана нала-
зи се неизбрисиви идентификациони код пошиљке.

Члан 8.
(1) На декларацији свакoг појединачног паковања и у 

оригиналном пратећем документу за кикирики, сјеменке 
других уљарица и њихове производе и житарице наводи се 
намјена ових производа.

(2) Оригинални пратећи документ из става 1. овог чла-
на везан је за пошиљку идентификационим кодом, који се 
наводи на сваком појединачном паковању.

(3) Пословна дјелатност примаоца пошиљке, која се на-
води у оригиналном пратећем документу, мора да буде у 
складу са предвиђеном намјеном пошиљке.

(4) У изузетним случајевима, ако је на производима из 
става 1. овог члана наведено да нису намијењени само за 
исхрану људи, максимално дозвољене количине афлато-
ксина утврђене у т. 2.1.5. и 2.1.11. дијела 2. Прилога овог 
правилника примјењују се за сав кикирики, сјеменке дру-
гих уљарица и производе добијене од њих и житарице које 
се стављају на тржиште.

(5) За кикирики и сјеменке других уљарица који су 
намијењени преради изузеће утврђено у тачки 2.1.1. 
дио 2. Прилога овог правилника примјењује се само на 
кикирики и сјеменке других уљарица на којима је јасно 
назначена употреба, уз навод: “Производ намијењен 
дробљењу и производњи рафинисаног биљног уља”, 
који треба да се налази на сваком појединачном пако-
вању и у оригиналном пратећем документу, а крајње 
одредиште ових производа може бити само погон за 
дробљење.

Члан 9.
Ако зелена салата није произведена у заштићеном про-

стору и ако није обиљежена као “зелена салата произведена 
у затвореном простору”, примјењују се максималне дозво-
љене количине утврђене у Прилогу овог правилника за зе-
лену салату произведену на отвореном.

Члан 10.
Узорковање и анализе за службену контролу максимал-

но дозвољених количина прописаних у Прилогу овог пра-
вилника врше се у складу са прописима којима се утврђују 
методе узорковања и анализе за службену контролу одређе-
них контаминаната у храни.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилникa престаје да се 

примјењује Правилник о количинама пестицида и других 
отровних материја, хормона, антибиотика и микотоксина 
(“Службени лист СФРЈ”, бр. 59/83 и 79/87).

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-526/21
30. марта 2021. године Министaр,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ

Максимално дозвољена количина за одређене контаминанте у храни
Дио 1. Нитрати

Тачка Храна(1) Максимално дозвољена количина (mg NO3/kg) 

1.1.
Свјежи шпинат
(Spinacia oleracea)(2) 3.500

1.2.
Конзервисани,
дубокосмрзнути или смрзнути шпинат

2.000

1.3.
Свјежа зелена салата (Lactuca sativa L.) произведе-
на у затвореном простору и на отвореном, изузев 
зелене салате наведене у тачки 1.4. овог дијела

Берба од 1. октобра до 
31. марта

Произведена у затвореном простору 5.000

Произведена на отвореном 4.000

Берба од 1. априла до 
30. септембра

Произведена у затвореном простору 4.000

Произведена на отвореном 3.000

1.4. Зелена салата, врста Iceberg 
Произведена у затвореном простору 2.500

Произведена на отвореном 2.000

1.5. Рукола (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica 
tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Берба од 1. октобра до 31. марта 7.000

Берба од 1. априла до 30. септембра 6.000
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1.6. Прерађена храна на бази житарица и храна за бебе, 
дојенчад и малу дјецу(3) (4) 200

Дио 2. Микотоксини

Тачка Храна(1) Максимално дозвољена количина
(μg/kg) 

2.1. Афлатоксини B1 Сума B1, B2, G1 И G2 M1

2.1.1.

Кикирики и друге сјеменке(30) који ће се подвргнути сортирању 
или другој физичкој обради прије употребе за исхрану људи или 
за коришћење као састојак хране, са изузетком кикирикија и дру-
гих сјеменки уљарица за дробљење ради производње рафиниса-
ног биљног уља

8(5) 15(5) -

2.1.2.
Бадеми, пистације и коштице кајсије који ће се подвргнути сорти-
рању или другој физичкој обради прије употребе за исхрану људи 
или за коришћење као састојак хране

12(5) 15(5) -

2.1.3.
Љешници и бразилски ораси који ће се подвргнути сортирању 
или другој физичкој обради прије употребе за исхрану људи или 
за коришћење као састојак хране

8(5) 15(5) -

2.1.4.
Орашасти плодови, изузев орашастих плодова из т. 2.1.2. и 2.1.3. 
овог дијела, који ће се подвргнути сортирању или другој физичкој 
обради прије употребе за исхрану људи или за коришћење као 
састојак хране

5(5) 10(5) -

2.1.5.

Кикирики и друге сјеменке уљарица(30) и производи из њихове 
прераде намијењени за исхрану људи или за коришћење као 
састојак хране, са изузетком:
- сирових биљних уља намијењених за рафинисање,
- рафинисаних биљних уља

2(5) 4(5) -

2.1.6. Бадеми, пистације и коштице кајсије намијењени за непосредну 
исхрану људи или за коришћење као састојак хране(31) 8(5) 10(5) -

2.1.7. Љешници и бразилски ораси намијењени за непосредну исхрану 
људи или за коришћење као састојак хране(31) 5(5) 10(5) -

2.1.8.
Орашасти плодови, осим орашастих плодова из т. 2.1.6. и 2.1.7. 
овог дијела и производи од њих, намијењени за непосредну 
исхрану људи или за коришћење као састојак хране 

2(5) 4(5) -

2.1.9.
Сушено воће, осим сушених смокви, које ће се подвргнути сорти-
рању или другој физичкој обради прије употребе за исхрану људи 
или за коришћење као састојак хране

5 10 -

2.1.10.
Сушено воће, осим осушених смокви, као и производи из њихове 
прераде намијењени за непосредну исхрану људи или за ко-
ришћење као састојак хране

2 4 -

2.1.11.
Све житарице и сви производи добијени од њих, укључујући 
и прерађене производе од житарица, осим хране наведене у т. 
2.1.12, 2.1.15. и 2.1.17. овог дијела

2 4 -

2.1.12.
Кукуруз и рижа који ће се подвргнути сортирању или другој фи-
зичкој обради прије употребе за исхрану људи или за коришћење 
као састојак хране

5 10 -

2.1.13. Сирово млијеко(6), термички обрађено млијеко и млијеко за про-
изводњу млијечних производа - - 0,050

2.1.14.

Сљедеће врсте зачина:
- Capsicum spp. (сушени плодови зачина, цијели или мљевени, 
укључујући и чили, чили у праху, кајенски бибер и паприку),
- Piper spp. (плодови зачина, укључујући бијели и црни бибер),
- Myristica fragrans (мушкатни орашчић),
- Zingiber offi cinale (ђумбир),
- Curcuma longa (куркума),
- мјешавине зачина које садрже један или више претходно наведе-
них зачина

5 10 -

2.1.15. Прерађена храна на бази житарица и храна за бебе, дојенчад и 
малу дјецу(3) (7) 0,10 - -

2.1.16.
Формула за дојенчад и формуле након дојења, укључујући почет-
но и прелазно млијеко за
дојенчад(3) (4)

- - 0,025

2.1.17. Храна за посебне медицинске потребе(3) (8) намијењена посебно за 
дојенчад 0,10 - 0,025

2.1.18. Сушене смокве 6 10 -
2.2. Охратоксин А

Тачка Храна
Максимално дозвољена количина за охратоксин А

(μg/kg)
2.2.1. Непрерађене житарице 5
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2.2.2.
Сви производи добијени од непрерађених житарица, као и пре-
рађени производи од житарица и житарице за непосредну исхра-
ну људи, осим производа наведених у т. 2.2.9, 2.2.10. и 2.2.13. 
овог дијела

3

2.2.3. Суво грожђе (све врсте) 10
2.2.4. Пржена зрна кафе и мљевена пржена кафа, осим инстант кафе 5
2.2.5. Инстант кафа 10

2.2.6. Вино (укључујући пјенушаво вино, осим ликерских вина и вина с 
јачином алкохола не мањом од 15% vol) и воћно вино(9) 2

2.2.7. Ароматизовано вино, ароматизована пића на бази вина и аромати-
зовани коктели на бази вина(10) 2

2.2.8.
Сок од грожђа, реконституисани концентровани сок од грожђа, 
нектар од грожђа, шира и реконституисана концентрована шира 
намијењена за непосредну исхрану људи(11)

2

2.2.9. Прерађена храна на бази житарица и храна за бебе, дојенчад и 
малу дјецу(3) (7) 0,50

2.2.10. Храна за посебне медицинске потребе(3) (8) намијењена посебно за 
дојенчад 0,50

2.2.11.

Зачини, укључујући сушене зачине
- Piper spp. (плодови, укључујући бијели и црни папар)
- Myristica fragrans (мушкатни орашчић)
- Zingiber offi cinale (ђумбир)
- Curcuma longa (куркума)

15

Capsicum spp. (сушени плодови, цијели или самљевени, укљу-
чујући чили, чили у праху, фефероне (кајенска паприка) и папри-
чицу

20

Мјешавине зачина које садрже један или више претходно наведе-
них зачина 15

2.2.12.
Слатки коријен, сладић
(Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza infl ate) и друге врсте

2.2.12.1. Коријење слатког коријена (сладића), састојак за биљну инфузију 20

2.2.12.2. Екстракт слатког коријена (сладића)(32) који се користи у храни, 
нарочито у пићима и слаткишима 80

2.2.13. Пшенични глутен који се не продаје непосредно потрошачу 8
2.3. Патулин

Тачка Храна
Максимално дозвољена количина за патулин

(μg/kg)

2.3.1. Воћни сокови, реконституисани концентровани воћни сокови и 
воћни нектари(11) 50

2.3.2. Алкохолна пића(12), јабуковача и друга ферментисана пића добије-
на од јабука или пића која садрже сок од јабуке 50

2.3.3.
Чврсти производи од јабуке, укључујући компот од јабука, пире 
од јабука намијењен за исхрану људи, уз изузетак хране која је 
наведена у т. 2.3.4. и 2.3.5. овог дијела

25

2.3.4.
Сок од јабуке и чврсти производи од јабуке, укључујући компот 
од јабука и кашу од јабука за дојенчад и малу дјецу(3), који су озна-
чени и продају се као такви(4)

10

2.3.5 Храна за бебе, осим прерађене хране на бази житарица за дојен-
чад и малу дјецу(3) (4) 10

2.4. Деоксиниваленол(13)

Тачка Храна
Максимално дозвољена количина за деоксиниваленол

(μg/kg)
2.4.1. Непрерађене житарице(14), осим дурум пшенице, зоби и кукуруза 1.250
2.4.2. Непрерађена дурум пшеница и зоб(14) 1.750

2.4.3. Непрерађени кукуруз(14), са изузетком непрерађеног кукуруза на-
мијењеног за прераду мокрим мљевењем(27) 1.750

2.4.4.
Житарице намијењене за директну исхрану људи, брашно од жи-
тарица, мекиње као крајњи производ који се нуди на тржишту за 
директну исхрану људи и клице, са изузетком хране која је наве-
дена у т. 2.4.7, 2.4.8. и 2.4.9. овог дијела

750

2.4.5. Тјестенина (сува)(15) 750

2.4.6. Хљеб (укључујући мале пекарске производе), пециво, кекс, снек-
производи од житарица и житарице за доручак 500

2.4.7. Прерађена храна на бази житарица и храна за бебе, дојенчад и 
малу дјецу(3) (7) 200

2.4.8.

Мљевене фракције кукуруза с величином честица > 500 микрона, 
које спадају под CN код 1103 13 или 1103 20 40, као и други про-
изводи добијени мљевењем кукуруза с величином честице преко 
500 микрона, који се не користе за директну исхрану људи, а спа-
дају под CN код 1 904 10 10 

750 
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2.4.9.

Мљевене фракције кукуруза с величином честица ≤ 500 микрона, 
које спадају под CN код 1102 20, као и други производи добијени 
мљевењем кукуруза с величином честица од или испод 500 ми-
крона, који се не користе за директну исхрану људи, а спадају под 
CN 1 904 10 10

1.250 

2.5. Зеараленон(13)

Тачка Храна
Максимално дозвољена количина

(μg/kg)
2.5.1. Непрерађене житарице(14), осим кукуруза 100

2.5.2. Непрерађени кукуруз(14), са изузетком непрерађеног кукуруза на-
мијењеног за прераду мокрим мљевењем 350

2.5.3.
Житарице намијењене за директну исхрану људи, брашно од жи-
тарица, мекиње као крајњи производ који се нуди на тржишту за 
директну исхрану људи и клице, са изузетком хране која је наве-
дена у т. 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9. и 2.5.10. овог дијела

75

2.5.4. Рафинисано кукурузно уље 400

2.5.5.
Хљеб (укључујући мале пекарске производе), пециво, кекс, снек-
производи и житарице за доручак, осим снек-производа од куку-
руза и житарица за доручак на бази кукуруза

50

2.5.6. Кукуруз намијењен за директну исхрану људи, снек-производи од 
кукуруза и житарице за доручак на бази кукуруза 100

2.5.7. Прерађена храна на бази житарица (осим прерађене хране на бази 
кукуруза) и храна за бебе, дојенчад и малу дјецу(3) (7) 20

2.5.8. Прерађена храна на бази кукуруза за дојенчад и малу дјецу(3) (7) 20

2.5.9.

Мљевене фракције кукуруза с величином честице > 500 микро-
на, које спадају под CN код 1103 13 или 1103 20 40, као и други 
производи добијени мљевењем кукуруза с величином честице > 
500 микрона, који се не користе за директну људску употребу, а 
спадају под CN код 1904 10 10

200

2.5.10.

Мљевене фракције кукуруза с величином честице ≤ 500 микрона, 
које спадају под CN код 1102 20, као и други производи добијени 
мљевењем кукуруза с величином честице ≤ 500 микрона, који се 
не користе за директну људску употребу, а спадају под CN код 
1904 10 10

300

2.6. Фумонизини

Тачка Храна
Максимално дозвољена количина за фумонизини

(μg/kg)
Сума B1 и B2

2.6.1. Непрерађени кукуруз(14), са изузетком непрерађеног кукуруза на-
мијењеног за прераду мокрим мљевењем(27) 4.000

2.6.2.
Кукуруз намијењен за директну исхрану људи, храна на бази ку-
куруза намијењена за директну исхрану, са изузетком хране која 
је наведена у т. 2.6.3. и 2.6.4. овог дијела

1.000

2.6.3. Житарице за доручак на бази кукуруза и грицкалице на бази ку-
куруза 800

2.6.4. Прерађена храна на бази кукуруза и храна за бебе, дојенчад и 
малу дјецу(3) (7) 200

2.6.5.

Мљевене фракције кукуруза с величином честице > 500 микро-
на, које спадају под CN код 1103 13 или 1103 20 40, као и други 
производи добијени мљевењем кукуруза с величином честице > 
500 микрона, који се не користе за директну људску употребу, а 
спадају под CN код 1904 10 10 

1.400

2.6.6.

Мљевене фракције кукуруза с величином честице ≤ 500 микрона, 
које спадају под CN код 1102 20, као и други производи добијени 
мљевењем кукуруза с величином честице ≤ 500 микрона, који се 
не користе за директну људску употребу, а спадају под CN код 
1904 10 10

2.000

2.7. T-2 i HT-2 токсини(13)

Тачка Храна
Максимално дозвољена количина за T-2 и HT-2 токсини

(μg/kg)
Сума T-2 и HT-2 токсина 

2.7.1. Непрерађене житарице(14) и производи од житарица
2.8. Цитринин

Тачка Храна
Максимално дозвољена количина за цитринин

(μg/kg)

2.8.1.
Додаци исхрани на бази риже ферментисане црвеним квасцем
Monascus purpureus

2.000

2.9. Склероциј главице ражи и алкалоиди главице ражи 
Тачка Храна Максимално дозвољена количина (μg/kg)

2.9.1. Склероције главице 
ражи

2.9.1.1. Непрерађене житарице(14), осим 
кукуруза и риже 0,5 g/kg(*)
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2.9.2. Алкалоиди главице 
ражи(**)

2.9.2.1. Непрерађене житарице(14), осим 
кукуруза и риже - 

2.9.2.2. Производи од мљевених житарица, 
осим од мљевеног кукуруза и риже - 

2.9.2.3. Хљеб (укључујући мале пекарске 
производе), колачи, кекси, снек-производи 
од житарица, житарице за доручак и тјес-
тенина

- 

2.9.2.4. Храна на бази житарица за дојен-
чад и малу дјецу - 

(*) Узорковање се спроводи у складу са прописом о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у 
храни. Анализа се спроводи микроскопским прегледом.
(**) Сума 12 алкалоида главице ражи: ергокристин/ергокристинин; ерготамин/ерготаминин; ергокриптин/ергокриптинин; ергометрин/
ергометринин; ергозин/ергозинин; ергокомин/ергокоминин.

Дио 3. Метали

3.1. Олово

Тачка Храна(1) Максимално дозвољена количина за олово
(mg/kg влажне масе)

3.1.1. Сирово млијеко(6), термички обрађено млијеко и млијеко за производњу 
млијечних производа 0,020

3.1.2. Почетна и прелазна храна за 

дојенчад 

стављена на тржиште као прах (3) (20) 0,050
стављена на тржиште у течном стању(3) 

(20) 0,010

3.1.3. Прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад и малу дјецу(3) 

(20), осим оне из тачке 3.1.5. овог дијела 0,050

3.1.4.
Храна за посебне медицинске 
потребе(3), искључиво намијење-
на за дојенчад и малу дјецу

стављена на тржиште као прах(20) 0,050
стављена на тржиште у течном 
стању(20) 0,010

3.1.5
Пића за дојенчад и малу дјецу, 
означена и стављена на тржиште 
као таква, осим оних из т. 3.1.2. и 
3.1.4. овог дијела

стављена на тржиште у течном 
стању или за реконструкцију према 
упутствима произвођача, укљу-
чујући воћне сокове(4)

0,030

за припрему у облику инфузија или 
кувањем у кипућој течности(20) 1,50

3.1.6. Месо (осим изнутрица) говеда, оваца, свиња и перади(6) 0,10
3.1.7. Изнутрице говеда, оваца, свиња и перади(6) 0,50
3.1.8. Мишићно месо риба(16) (17) 0,30
3.1.9. Главоношци(41) 0,30
3.1.10. Љускари(18) (33) 0,50
3.1.11. Шкољкаши(18) 1,50
3.1.12. Житарице и махунарке 0,20

3.1.13. Поврће, осим лиснатих купусњача, туровца, лиснатог поврћа и свјежег 
биља, гљива, морске траве и плодовитог поврћа(19) (42) 0,10

3.1.14.
Лиснате купусњаче, туровац, лиснато поврће, осим свјежег биља и 
сљедећих гљива: Agaricus bisporus (племенита печурка или шампињон), 
Pleurotus ostreatus (буковача), Lentinula edodes (shitake)(19)

0,30

3.1.15. Плодовито поврће
слатки кукуруз(19) 0,10
осим слатког кукуруза(19) 0,05

3.1.16. Воће, осим бруснице, рибизле, бобица зове и плодова обичне планике(19) 0,10

3.1.17. Бруснице, рибизле, бобице зове и плодови обичне плaнике (арбутус 
бобице)(19) 0,20

3.1.18. Масти и уља, укључујући млијечну маст 0,10

3.1.19.
Воћни сокови, реконститу-
исани концентровани воћни 
сокови и воћни нектари

Искључиво од бобичастог и ситног 
воћа(11) 0,05

Од воћа, осим бобичастог и ситног 
воћа(11) 0,03

3.1.20.
Вино (укључујући пјенушаво 
вино, осим ликерских вина), 
јабуковача, крушковача и воћ-
но вино(9)

Производи произведени од плодова 
бербе од 2001. до 2015. године 0,20

Производи произведени од плодова 
бербе 2016. године и надаље 0,15

3.1.21.
Ароматизована вина, арома-
тизована пића на бази вина 
и ароматизовани коктели на 
бази вина(10)

Производи произведени од плодова 
бербе од 2001. до 2015. године 0,20

Производи произведени од плодова 
бербе 2016. године и надаље 0,15

3.1.22. Додаци исхрани(29) 3
3.1.23. Мед 0,10
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3.2. Кадмијум

Тачка Храна(1) Максимално дозвољена количина за кадмијум
(mg/kg влажне масе)

3.2.1.
Поврће и воће, осим корјенастог и гомољастог поврћа, лиснатог поврћа, 
свјежег зачинског биља, лиснатих купусњача, стабљичастог поврћа, 
гљива и морске траве(19)

0,050

3.2.2.
Корјенасто и гомољасто поврће (осим целера корјенаша, пастрњака, 
туровца и хрена), стабљичастог поврћа (осим целера)(19)

За кромпир највеће допуштене количине односе се на огуљени кромпир 
0,10

3.2.3.
Лиснато поврће, свјеже зачинско биље, лиснате купусњаче, целер, 
целеркорјенаш, пастрњак, туровац, хрен и сљедеће гљиве(19): Agaricus 
bisporus (племенита печурка или шампињон), Pleurotus ostreatus (буко-
вача), Lentinula edodes (shitake)

0,20

3.2.4. Гљиве, осим наведених у тачки 3.2.3. овог дијела(19) 1
3.2.5. Зрна житарица, осим пшенице и риже 0,10

3.2.6.
– Зрна пшенице и зрна риже
– Пшеничне мекиње и пшеничне клице за непосредну исхрану људи
– Зрна соје

0,20

3.2.7. Одређени какао и чоколад-
ни производи(38)

Млијечна чоколада са < 30% укупне суве 
материје какао дијелова 0,10

Чоколада са < 50% укупне суве материје 
какао дијелова; млијечна чоколада са ≥ 30% 
укупне суве материје какао дијелова

0,30

Чоколада са ≥ 50% укупне суве материје 
какао дијелова 0,80

Какао прах који се продаје крајњем потро-
шачу или као састојак заслађеног какао 
праха који се продаје крајњем потрошачу 
(чоколадни напитак)

0,60

3.2.8. Месо (осим изнутрица) говеда, оваца, свиња и перади(6) 0,050
3.2.9. Коњско месо, осим изнутрица(6) 0,20
3.2.10. Јетра говеда, оваца, свиња, перади и коња(6) 0,50
3.2.11. Бубрег говеда, оваца, свиња, перади и коња(6) 1

3.2.12. Мишићно месо риба(16) (17), осим врста наведених у т. 3.2.13, 3.2.14. и 
3.2.15. овог дијела 0,050

3.2.13.
Мишићно месо сљедећих риба(16) (17):
скуша (Scomber species), туна (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, 
Euthynus species), Sicyopterus lagocephalus

0,10

3.2.14.
Мишићно месо сљедећих риба(16) (17):
туне врста Auxis species

0,15

3.2.15.

Мишићно месо сљедећих риба(16) (17):
инћун (Engraulis species),
сабљарка (Xiphias gladius),
сардина (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16.
Љускари(18), мишићно месо из клијешта и абдомена(33). У случају ракова 
и раковима сличних љускара
(Brachyura и Anomura), мишићно месо из клијешта 

0,50

3.2.17. Шкољкаши(18) 1
3.2.18. Главоношци (без утробе)(18) 1

3.2.19.

Почетна храна за дојенчад и прелазна храна(3) (20)

- храна за дојенчад у праху произведена од бјеланчевина крављег млије-
ка или хидролизата бјеланчевина 0,010 

- храна за дојенчад у течном облику произведена од бјеланчевина кра-
вљег млијека или хидролизата бјеланчевина 0,005 

- храна за дојенчад у праху произведена од изолата бјеланчевина соје, 
самих или у мјешавини са бјеланчевинама крављег млијека 0,020

- храна за дојенчад у течном облику произведена од изолата бјеланчеви-
на соје, самих или у мјешавини са бјеланчевинама крављег млијека 0,010

3.2.20. Прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад и малу дјецу (3) (20) 0,040

3.2.21. Додаци исхрани(29), осим додатака исхрани наведених у тачки 3.2.22. 
овог дијела 1

3.2.22.
Додаци исхрани(29) који се искључиво или углавном састоје од суве 
морске траве, производа добијених од морске траве или од сушених 
шкољкаша

3

3.3. Жива

Тачка Храна(1) Максимално дозвољена количина за живу
(mg/kg влажне масе)

3.3.1.

Производи рибарства(18) и мишићно месо рибе(16) (17), осим меса риба и 
производа рибарства наведених у тачки 3.3.2. овог дијела
Максимално дозвољена количина живе за љускаре односи се на месо из 
додатака – клијешта и абдомена(33)

У случају ракова и раковима сличних љускара (Brachyura и Anomura), 
максимално дозвољена количина односи се на месо из кракова

0,50
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3.3.2.

Месо сљедећих риба(16) (17):
– грдобине (Lophius sp.),
– атлантски сом (Anarhichas lupus),
– паламида (Sarda sarda),
– јегуље (Anguilla sp.),
– звездоока (Hoplostethus species),
– гренадира (Coryphaenoides rupestris),
– велика плоча (Hippoglossus hippoglossus),
– кингклип (Genypterus capensis),
– марлине (Makaira sp.),
– патарача (Lepidorhombus sp.),
– трље (Mullus sp.),
– ружичаста јегуља (Genypterus blacodes),
– штука (Esox lucius),
– атлантска пастирица (Orcynopsis unicolor),
– уготица (Trisopterus minutus),
– португалски морски сом (Centroscymnus coelolepis),
– ражe (Raja sp.),
– шкарпинe (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus),
– лепезаста сабљарка (Istiophorus platypterus),
– сабљарке (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo),
– aрбунa (Pagellus species),
– све врсте морских паса,
– локардe (Lepidocybium fl avobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus 
serpens),
– јесетрe (Acipenser sp.),
– сабљарка (Xiphias gladius),
– туне (Thunnus sp., Euthynnus sp., Katsuwonus pelamis)

1

3.3.3. Додаци исхрани(29) 0,10
3.4. Калај (неоргански)

Тачка Храна(1)
Максимално дозвољена количина за калај (неор-

гански)
(mg/kg влажне масе)

3.4.1. Храна у лименој амбалажи, осим пића 200
3.4.2. Пића у лименој амбалажи, укључујући сокове од воћа и поврћа 100

3.4.3.
Храна за бебе и прерађена храна на бази житарица за дојенчад и малу 
дјецу у лименој амбалажи, изузев сушених производа и производа у 
праху(3) (20)

50

3.4.4.
Почетне и прелазне формуле за дојенчад у лименој амбалажи, укљу-
чујући почетно и прелазно млијеко за дојенчад, изузев сушених про-
извода и производа у праху(3) (20)

50

3.4.5. Храна за посебне медицинске потребе(3) (20) намијењена специјално за 
дојенчад, осим сушених производа и производа у праху 50

3.5. Арсен (неоргански)(39) (40)

Тачка Храна(1)
Максимално дозвољена количина за арсен (неор-

гански)
(mg/kg влажне масе)

3.5.1. Мљевена рижа која није дјелимично скувана (прокувана) (полирана или 
бијела) 0,20

3.5.2. Дјелимично скувана (прокувана) рижа и љуштена рижа 0,25
3.5.3. Вафли од риже, обланде од риже, крекери од риже и кекс од риже 0,30
3.5.4. Рижа намијењена за производњу хране за дојенчад и малу дјецу(3) 0,10

Дио 4. 3-монохлорпропандиол (3-МЦПД), естри масних киселина 3-МЦПД-а и глицидил естери масних киселина

4.1. 3-монохлорпропандиол (3-МЦПД)

Тачка Храна(1)
Максимално дозвољена количина за 3-монохлорпропандиол 

(3-МЦПД)
(μg/kg)

4.1.1. Хидролизирани протеин поврћа(21) 20
4.1.2. Умак од соје(21) 20

4.2. Глицидил естери масних киселина изражени као глицидол

Тачка Храна(1)
Максимално дозвољена количина глицидил естери масних 

киселина, изражени као глицидол
(μg/kg)

4.2.1.
Биљна уља и масти који се стављају на тржиште за крајњег 
корисника или за употребу као састојак хране, осим хране из 
тачке 4.2.2. овог дијела

1.000
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4.2.2. Биљна уља и масти намијењени производњи дјечје хране и 
прерађене хране на бази житарица за дојенчад и малу дјецу(3) 500

4.2.3.
Почетна храна за дојенчад, прелазна храна за дојенчад и храна 
за посебне медицинске потребе намијењена дојенчади и малој 
дјеци (у праху)(3) (20)

50

4.2.4.
Почетна храна за дојенчад, прелазна храна за дојенчад и храна 
за посебне медицинске потребе намијењена дојенчади и малој 
дјеци (течна)(3) (20)

6

4.3. Сума 3-монохлорпропандиол (3-МЦПД), естри масних киселина 3-МЦПД-а, изражен као 3-МЦПД

Тачка Храна(1)

Максимално дозвољена количина за суму 3-монохлорпро-
пандиол (3-МЦПД), естри масних киселина 3-МЦПД-а, 

изражен као 3-МЦПД
(μg/kg)

4.3.1.

Биљна уља и масти, рибља 
уља и уља из других морских 
организама који се стављају 
на тржиште за крајњег ко-
рисника или за употребу као 
састојак хране и припадају 
сљедећим категоријама, осим 
хране из тачке 4.3.2. и дјеви-
чанског маслиновог уља ((*))

уља и масти од кокосовог ора-
ха, кукуруза, уљане репице, 
сунцокрета, соје, палминих 
коштица и маслиновог уља (од 
рафинираног маслиновог уља 
и дјевичанског маслиновог 
уља) ((*)), те мјешавине уља и 
масти с уљима и мастима само 
из ове категорије

1.250

остала биљна уља (укључујући 
уља комине маслина ((*))), 
рибља уља и уља из других 
морских организама, те мјеша-
вине уља и масти са уљима и 
мастима само из ове категорије

2.500

мјешавина уља и масти из 
претходне двије наведене ка-
тегорије

4.3.2.
Биљна уља и масти, рибља уља и уља из других морских ор-
ганизама намијењени производњи дјечје хране и прерађене 
хране на бази житарица за дојенчад и малу дјецу(3)

750

4.3.3.
Почетна храна за дојенчад, прелазна храна за дојенчад и храна 
за посебне медицинске потребе намијењена дојенчади и малој 
дјеци(3) (20) и храна за малу дјецу(20) ((**)) (у праху)

125

4.3.4.
Почетна храна за дојенчад, прелазна храна за дојенчад и храна 
за посебне медицинске потребе намијењена дојенчади и малој 
дјеци(3) (20) и храна за малу дјецу(20) ((**)) (течна)

15

Дио 5. Диоксини и ПЦБ(22)

Тачка Храна

Максимално дозвољена количина

Сума диоксина 
(WHO - PCDD/F- 

TEQ)(23)

Сума диоксина и 
ПЦБ-a налик ди-

оксинима
(WHO - PCDD/F – 

PCB – TEQ)(23)

Сума ПЦБ 28, ПЦБ 
52, ПЦБ 101, ПЦБ 

138, ПЦБ 153 и ПЦБ 
180

(ICES - 6)(23)

5.1.

Месо и производи од меса (осим јестиве изнутрице) од 
сљедећих животиња(6):
- говеда и овце 2,5 pg/g масти(24) 4 pg/g масти(24) 40 ng/g масти(24)

- перад 1,75 pg/g масти(24) 3 pg/g масти(24) 40 ng/g масти(24)

- свиње 1 pg/g масти(24) 1,25 pg/g масти(24) 40 ng/g масти(24)

5.2.

Јетра копнених животиња из тачке 5.1, осим јетре ова-
ца и производа добијених из јетре оваца

0,30 pg/g влажне 
масе

0,50 pg/g влажне 
масе 3 ng/g влажне масе

Јетра оваца и производи добијени од јетре оваца 1,25 pg/g влажне 
масе 2 pg/g влажне масе 3 ng/g влажне масе

5.3.

Месо риба и производи рибарства(17) (25), осим:
- изловљених јегуља,
- изловљене грбаве мале ајкуле (Squalus acanthias),
- изловљених слатководних риба, осим диадромних 
врста риба из слатководног узгоја,
- рибље јетре и производа од рибље јетре,
- уља из морских организама.
Максимално дозвољена количина за ракове примјењује 
се на месо из додатака – клијешта и абдомена(33). 
У случају ракова, те краткорепаца и средњорепаца 
(Brachyura и Anomura), максимално дозвољена количи-
на примјењује се на месо из клијешта

3,5 pg/g влажне масе 6,5 pg/g влажне масе 75 ng/g влажне масе

5.4
Мишићно месо дивље слатководне рибе, осим ди-
адромних врста риба уловљених у слаткој води и про-
изводи од њих(17)

3,5 pg/g влажне масе 6,5 pg/g влажне масе 125 ng/g влажне масе

5.4.1. Месо изловљене грбаве мале ајкуле (Squalus acanthias) 
и производи добијени од ње(25) 3,5 pg/g влажне масе 6,5 pg/g влажне масе 200 ng/g влажне масе
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5.5. Месо јегуље (Anguilla anguilla) и производи добијени 
од ње 3,5 pg/g влажне масе 10 pg/g влажне масе 300 ng/g влажне масе

5.6. Рибља јетра и производи од ње, осим уља из морских 
организама из тачке 5.7. - 20 pg/g влажне 

масе(28)
200 ng/g влажне 

масе(28)

5.7.
Морска уља (уље из тијела рибе, уље из рибље јетре 
и уља из других морских организама) намијењена за 
исхрану људи

1,75 pg/g масти 6 pg/g масти 200 ng/g масти

5.8. Сирово млијеко(6) и млијечни производи(6), укључујући 
маслац 2,5 pg/g масти(24) 5,5 pg/g масти(24) 40 ng/g масти(24)

5.9. Кокошја јаја и производи од јаја(6) 2,5 pg/g масти (24) 5 pg/g масти(24) 40 ng/g масти(24)

5.10.

Масти сљедећих животиња:
- говеда и овце 2,5 pg/g масти 4 pg/g масти 40 ng/g масти
- перад 1,75 pg/g масти 3 pg/g масти 40 ng/g масти
- свиње 1 pg/g масти 1,25 pg/g масти 40 ng/g масти

5.11. Мијешане животињске масти 1,5 pg/g масти 2,50 pg/g масти 40 ng/g масти
5.12. Биљна уља и масти 0,75 pg/g масти 1,25 pg/g масти 40 ng/g масти
5.13. Храна за дојенчад и малу дјецу(4) 0,1 pg/g влажне масе 0,2 pg/g влажне масе 1 ng/g влажне масе

Дио 6. Полициклични ароматски угљиководици

6.1. Бензо(а)пирен, бензо(а)антрацен, бензо(б)флуорантен и кризен

Тачка Храна

Максимално дозвољена количина (μg/kg)

Бензо(а)пирен
Сумабензо(а)пирена, бенз(а)

антрацена, бензо(б)флуорантен и 
кризена(34)

6.1.1.
Уља и масти (осим какао маслаца и кокосовог уља) на-
мијењених за непосредну исхрану људи или као састојак 
хране

2 10

6.1.2. Какао зрно и производи од њега, осим производа из тачке 
6.1.11. 5 μg/kg масти 30 μg/kg масти

6.1.3. Кокосово уље намијењено за непосредну исхрану људи или 
као састојак хране 2 20

6.1.4. Димљено месо и димљени месни производи 2 12

6.1.5.

Мишићно месо димљене рибе, димљени производи рибар-
ства(17) (26), осим производа рибарства наведених у т. 6.1.6. и 
6.1.7. овог дијела;
Максимална количина за димљене љускавце (Crustaceae) 
примјењује се на мишићно месо из кракова и абдомена(33);
Када се ради о димљеним раковима и раковима сличним 
љускарима (краткорепи морски ракови - Brachyura и десе-
тероношци Anomura), онда се примјењује на мишићно месо 
из кракова

2 12

6.1.6.

Димљене папалине и конзервисане димљене папалине(17) (36) 
(Sprattus sprattus); димљена балтичка харинга дужине ≤ 14 
cm и конзервисана димљена балтичка харинга дужине ≤ 14 
cm(17) (36) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (сушени 
бонито, Katsuwonus pelamis); шкољкаши (свјежи, охлађени 
или замрзнути)(18); термички обрађено месо и термички 
обрађени производи од меса(35) који се продају крајњем по-
трошачу

5 30

6.1.7 Шкољкаши(26) димљени 6 35

6.1.8. Прерађена храна на бази житарица и храна за бебе, дојенчад 
и малу дјецу(3) (20) 1 1

6.1.9. Формуле за дојенчад и формуле након дојења, укључујући 
почетно и прелазно млијеко за дојенчад(3) (20) 1 1

6.1.10. Храна за посебне медицинске потребе(3) (20) намијењена по-
себно за дојенчад и малу дјецу 1 1

6.1.11. Какао влакна и производи добијени од њих намијењени за 
употребу као састојак хране 3 15

6.1.12. Чипс од банане 2 20

6.1.13.

Додаци исхрани који садрже ботаничке састојке и њихове 
препарате(29) (*) (**);
Додаци исхрани који садрже прополис, матичну млијеч, 
спирулину или њихове препарате(29) 

10 50

6.1.14. Сушено зачинско биље 10 50
6.1.15. Сушени зачини, осим кардамона и сушеног Capsicum spp. 10 50

6.1.16. Прашци од хране биљног поријекла за производњу пића, 
осим производа наведених у т. 6.1.2. и 6.1.11. овог дијела(44) 10 50

(*) Ботанички препарати су препарати добијени од ботаничких материја (нпр. читаве биљке, дијелови биљака, разломљене или просјеч-
не биљке) разним поступцима (нпр. пресовање, екстракција, фракционисање, дестилација, концентрисање, сушење и ферментација). 
Овом дефиницијом обухваћене су уситњене биљке или биљке у праху, дијелови биљака, алге, гљиве, лишајеви, тинктуре, екстракти, 
етерична уља (осим биљних уља из тачке 6.1.1), истиснути сокови и прерађени ексудати.
(**) Максимална дозвољена количина не примјењује се на додатке исхрани који садржавају биљна уља. Биљна уља која се употребља-
вају као састојак у додацима исхрани требала би бити у складу са максимално дозвољеном количином из тачке 6.1.1. 
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Дио 7. Меламин и његови структурни аналози

7.1. Меламин

Тачка Храна
Максимално дозвољена количина за меламин

(mg/kg)

7.1.1. Храна, осим формула за дојенчад и формула након 
дојења(37) 2,5

7.1.2. Формула за дојенчад и формула након дојења у праху 1

Дио 8. Својствени биљни токсини

8.1. Ерука киселина, укључујући ерука киселину везану у масти

Тачка Храна 
Максимално дозвољена количина за ерука киселину, укљу-

чујући ерука киселину везану у масти
(g/kg)

8.1.1. Биљна уља и масти, осим уља подланка, уља горуши-
це и уља борача 20

8.1.2. Уље подланка, уље горушице и уље борача 50
8.1.3. Горушица (зачин) 35

8.2. Тропански алкалоиди(45)

Тачка Храна(1) Максимално дозвољена количина (mg/kg)
Атропин Скополамин

8.2.1. Прерађена храна на бази житарица и дјечја храна за 
дојенчад и малу дјецу која садржи просо, сирак, хељду 
или производе добијене од њих(20)

1 1

8.3. Цијановодонична киселина, укључујући цијановодичну киселину везану у цијаногене гликозиде

Тачка Храна(1)

Максимално дозвољена количина за цијановодоничну киселину, 
укључујући цијановодичну киселину везану у цијаногене гли-

козиде
(μg/kg)

8.3.1.
Непрерађена цијела, дробљена, мљевена, гњечена и 
сјецкана језгра кајсије стављена на тржиште за крајњег 
потрошача(43)

20

Дио 9. Перклорат

Тачка Храна(1) Максимално дозвољена количина за перклорат
(μg/kg)

9.1.
Воће и поврће, осим: 0,050
- Cucurbitaceae и кеља 0,10
- лиснатог поврћа и биља 0,50

9.2. Чај (Camellia sinensis) сушен, биљне и воћне инфузије, 
сушене 0,75

9.3.

Почетна храна за дојенчад, прелазна храна за дојенчад, 
храна за посебне медицинске потребе намијењена 
дојенчади и малој дјеци и храна за малу дјецу(3) (4) 

0,01

Дјечја храна(3) (4) 0,02
Прерађена храна на бази житарица(3) (4) (29) 0,01

Дио 10. Остали метали: aрсен (As) и никл (Ni)

10.1. Арсен (As)

Тачка Храна 
Максимално дозвољена количина за aрсен (As)

(mg/kg)
10.1.1. Бомбони и гуме за жвакање 0,05
10.1.2. Чај (Теа sinensis) и домаћи чај 1
10.1.3. Чоколада и производи од чоколаде 0,5

10.1.3.1. Чоколада без шећера 1
10.1.3.2. Какао прах, какао погаче, какао маса и какао зрно 1
10.1.4. Свјеже и прерађене гљиве (самоникле и узгојене) 0,3

10.1.4.1. Суве самоникле и узгојене гљиве 1
10.1.5. Јаја и јаја у праху 0,1
10.1.6. Кафа и прерађевине од кафе 1
10.1.7. Квасац 0,5
10.1.8. Уља и масти, биљног и животињског поријекла, маргарин 

и маргарински намази 0,1

10.1.8.1. Нерафинисано уље, рибље уље и какао маслац 0,4
10.1.9. Месо говеда, оваца, свиња и перади, осим изнутрица 0,1
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10.1.9.1. Производи од меса говеда, оваца, свиња и перади 0,3
10.1.9.2. Изнутрице говеда, оваца, свиња и перади и њихови про-

изводи 0,5

10.1.10. Млијеко и млијечни производи 0,1
10.1.11. Сирће 0,2
10.1.12. Oсвјежавајућа безалкохолна пића и пиво 0,3
10.1.13. Воће и поврће 0,3

10.1.13.1. Сушено воће 0,5
10.1.13.2. Сушено поврће и концентрат парадајза 1
10.1.14. Производи од ракова 22,5
10.1.15. Со за људску исхрану 2
10.1.16. Сокови од воћа и поврћа 0,2
10.1.17. Шећер 1
10.1.18. Зачини 5
10.1.19. Сушени лук 2
10.1.20. Хмељ 2
10.1.21. Житарице и производи од житарица 0,5
10.1.22. Дјечја храна на бази воћа, поврћа и житарице за дојенчад 

и малу дјецу 0,1

10.2. Никл (Ni)

Тачка Храна
Максимално дозвољена количина за никл (Ni)

(mg/kg)

10.2.1. Уља и масти биљног поријекла, маргарин и маргарински 
намази 0,5

Напомене:
(1) Храна прописана у овим категоријама, односно воће, поврће и житарице, наведена је у складу са посебним прописом којим се 

уређују максимални нивои остатака пестицида у храни и у храни за животиње и на храни и на храни за животиње. То значи, inter alia, да је 
хељда (Fagopyrum sp.) укључена у житарице, а производи од хељде у производе од житарица. Максимално дозвољена количина утврђена 
за воће не примјењује се на орашасте плодове.

(2) Максимално дозвољена количина не примјењује се на свјежи шпинат који се прерађује и у расутом стању директно транспортује 
са поља у објекат за прераду.

(3) Категорије хране у складу са прописом којим се уређује храна за посебне прехрамбене потребе.
(4) Максималнo дозвољена количина односи се на производе који су спремни за употребу (који се нуде на тржишту као такви или 

реконституисани према упутствима произвођача).
(5) Максималнo дозвољена количина односи се на јестиви дио кикирикија и орашасте плодове. Ако се анализирају кикирики и ора-

шасти плодови у љусци, код израчунавања садржаја афлатоксина сматра се да се укупна контаминација односи на јестиви дио, осим у 
случају бразилског ораха.

(6) Категорије хране у складу са прописима којима се уређује хигијена хране животињског поријекла.
(7) Максималнo дозвољена количина односи се на суву материју. Сува материја одређује се у складу са прописом о методама узорко-

вања и анализама за службену контролу количине микотоксина у храни.
(8) За млијеко и млијечне производе максимално дозвољена количина односи се на производе спремне за употребу (који се стављају 

на тржиште као такви или су припремљени према упутству произвођача), те на суву материју у случају производа који нису млијеко или 
млијечни производи. Сува материја одређује се у складу са прописом о методама узорковања и анализама за службену контролу количине 
микотоксина у храни.

(9) Категорије хране у складу са прописом којим се уређује квалитет и други захтјеви за вино.
(10) Категорије хране у складу са прописом којим се уређују ароматизована вина, ароматизована пића на бази вина и ароматизовани 

коктели од производа вина. Максималнo дозвољена количина за охратоксин А (ОТА) који се примјењује на ова пића зависи од удјела вина 
и/или слатког вина од грожђа који се налази у готовом производу.

(11) Категорије хране у складу са прописом којим се уређује квалитет и други захтјеви за воћне сокове, воћне нектаре и сличне про-
изводе.

(12) Категорије хране у складу са прописом којим се уређује квалитет и други захтјеви за јака алкохолна пића.
(13) За потребе примјене максимално дозвољене количине за деоксиниваленол, зеараленон, Т-2 и HT- 2, утврђене у т. 2.4, 2.5. и 2.7. 

Прилога овог правилника, рижа није укључена у “житарицама” и производи од риже нису обухваћени производима од житарица.
(14) Максималнo дозвољена количина примјењује се на непрерађене житарице, које су стављене на тржиште за прву фазу прераде. 

Прва фаза прераде значи било коју физичку или термичку обраду зрна или на зрну, изузев сушења зрна. Процедуре чишћења, сортирања 
и сушења не сматрају се првом фазом прераде ако цијело зрно остане нетакнуто након чишћења и сортирања. Љуштење је чишћење жита-
рица снажним четкањем и/или рибањем. Ако се љуштење примјењује у присуству склероција главнице ражи, житарице се прије љуштења 
морају подвргнути првом кораку чишћења. Након љуштења, које се спроводи уз усисивач прашине, спроводи се разврставање по бојама 
прије мљевења. Системи интегралне производње и прераде означавају системе у којима су све улазне серије житарица очишћене, развр-
стане и обрађене у истом погону. У таквим системима интегралне производње и прераде максимално дозвољена количина примјењује 
се на непрерађене житарице након чишћења и разврставања, али прије прве фазе прераде. Субјекти у пословању са храном обезбјеђују 
усаглашеност са својим поступком у оквиру HАCCP, при чему се утврђује и спроводи ефикасан поступак праћења на тој критичној кон-
тролној тачки.

(15) Сува тјестенина је тјестенина која садржи до 12% воде.
(16) Риба која је наведена у овој категорији, како слиједи: риба, свјежа или охлађена, (изузев рибљих филета) и друго рибље месо 

(мљевено или не), свјеже или охлађено – да није смрзнуто. У случају када се ради о сушеној, разријеђеној, прерађеној и/или мјешовитим 
производима, примјењује се члан 5. ст. 1. и 2. овог правилника.

(17) Ако се рибе конзумирају цијеле, максимално дозвољена количина односи се на цијелу рибу.
(18) Категорије хране у складу са прописом којим се уређује област ветеринарства и рибарства. У случају сушених, разријеђених, 

прерађених и/или мјешовитих производа примјењује се члан 5. ст. 1. и 2. овог правилника. У случају јаковљеве капице (Pecten maximus) 
максималнo дозвољене количине односе се само на мишиће адукторе и полне ћелије.
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(19) Максималнo дозвољена количина односи се на воће и поврће послије прања и одвајања јестивих дијелова.
(20) Максималнo дозвољена количина односи се на готов производ.
(21) Максималнo дозвољена количина односи се на производ у течном облику који садржи 40% суве материје, што одговара дозвољеној 

количини од 50 μg/kg у сувој материји. Концентрација се прилагођава сразмјерно садржају суве материје у производу.
(22) Диоксин (сума полихлоридних дибензо-пара-диоксина (PCDD) и полихлорираних дибензо-фурана (PCDF), изражена као токсични 

еквивалент који је одредила Свјетска здравствена организација (WHO) користећи фактор еквивалентне токсичности (WHO - TEF)), те 
сума диоксина и диоксину сличних PCB-a (сума PCDD-a, PCDF-a и полихлорираних бифенила (PCB-a), изражена као токсични еквива-
лент WHO користећи факторе WHO-TEF)). WHO-ТEF за процјену ризика за здравље људи заснована је на закључцима засједања Mеђу-
народног програма за безбједност хемикалија (International Programme on Chemical Safety-IPCS) Свјетске здравствене организације, одр-
жаног у Женеви у јуну 2005. године (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian 
Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006).

Конгенер TEF-вриједност Конгенер TEF-вриједност
Dibenzo-p-dioksini (PCDDs) Диоксину слични PCB: Non-ortho PCB + Mono-orto PCB)

2,3,7,8 - TCDD 1 Non-orto PCB 
1,2,3,7,8 - PeCDD 1 PCB 77 0,0001
1,2,3,4,7,8 - HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003
1,2,3,6,7,8 - HxCDD 0,1 PCB 126 0,1
1,2,3,7,8,9 - HxCDD 0,1 PCB 169 0,03
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD 0,01
OCDD 0,0003

Dibenzofurani (PCDFs) Mono-orto PCB
2,3,7,8 - TCDF 0,1 PCB 105 0,00003
1,2,3,7,8 - PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003
2,3,4,7,8 - PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003
1,2,3,4,7,8 - HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003
1,2,3,6,7,8 - HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003
1,2,3,7,8,9 - HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003
2,3,4,6,7,8 - HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003
1,2,3,4,7,8,9 - HpCDF 0,01
OCDF 0,0003
Употријебљене скраћенице:
Т - тетра; Pe - пента; Hx - хекса; Hp - хепта; О - окта; CDD - хлородибензодиоксин; CDF - хлородибензофуран; CF - хлоробифенил.

(23) Максималнo дозвољена количина рачуна се на основу претпоставке да су све вриједности различитих конгенера које су испод 
лимита квантификације једнаке лимиту квантификације.

(24) Максимално дозвољена количина не примјењује се на храну која садржи < 2% масти. За храну која садржи < 2% масти, максимал-
но дозвољена количина је количина која се израчунава на основу количине производа који садржи 2% масти, према сљедећој формули: 
максимално дозвољена количина за храну која садржи мање од 2% масти = максимално дозвољена количина изражена на дозвољену 
количину масти за ту храну  0,02.

(25) Категорије хране: жива риба, свјежа или охлађена риба, смрзнута риба, рибљи филети и друго рибље месо (мљевено или не) које 
је свјеже, охлађено или смрзнуто, сушено, посољено или у сланом раствору, димљена риба (кувана или не) прије или током процеса ди-
мљења, брашно, каша и куглице од рибе, намијењени за исхрану људи, шкољкаши (у шкољци или ван шкољке), живи, свјежи, охлађени, 
смрзнути, сушени, сољени или у сланом раствору; шкољкаши, у шкољци, кувани на пари или у кључалој води (охлађени или неохлађени), 
смрзнути, сушени, сољени или у сланом раствору; брашно, каша и куглице од рибе намијењени за исхрану људи и мекушци (у шкољци 
или нису живи), свјежи, охлађени, смрзнути, сушени, посољени или у сланом раствору; водени бескичмењаци, осим шкољкаша или ме-
кушаца, живи, свјежи, охлађени, смрзнути, сушени, посољени или у сланом раствору; брашно, каша и куглице од водених бескичмењака, 
осим шкољкаша намијењених за људску употребу и шкољкаши, мекушци и други водени бескичмењаци, припремљени или заштићени, 
припремљена или заштићена риба, кавијар и замјена за кавијар припремљени од рибљих јаја, шкољкаши, мекушци и други водени бес-
кичмењаци припремљени или заштићени, осим рибље јетре из тачке 5.11. Прилога овог правилника.

(26) Храна која је наведена у овој категорији, сушена, посољена или у сланом раствору риба, димљена риба (кувана или не), прије или 
током процеса димљења, брашно, каша и куглице од рибе, намијењени за људску употребу, шкољкаши, у љусци, кувани на пари или у 
кипућој води (охлађени или неохлађени), смрзнути, сушени, посољени или у сланом раствору; каша и куглице од рибе, намијењени за 
људску употребу и мекушци (у шкољци или нису живи), свјежи, охлађени, смрзнути, сушени, посољени или у сланом раствору; водени 
бескичмењаци, осим шкољкаша или мекушаца, живи, свјежи, охлађени, смрзнути, сушени, посољени или у сланом раствору; брашно, 
каша и куглице од водених бескичмењака, осим шкољкаша, намијењени за људску употребу и шкољкаши, мекушци и други водени бес-
кичмењаци, припремљени или заштићени.

(27) Изузетак се примјењује само за кукуруз за који је утврђено да је намијењен само за прераду мокрим мљевењем (производња ск-
роба).

(28) У случају конзервисане рибље јетре максимално дозвољена количина примјењује се на читав јестиви садржај конзерве.
(29) Максимално дозвољена количина  односи се на додатке исхрани који се стављају у промет.
(30) Сјеменке уљарица с тарифним ознакама CN 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 и производи добијени од њих са ознаком CN 

1208; сјеменке диње спадају у оквир ознаке ех 1207 99.
(31) Ако се добијени/прерађени производи добијају/прерађују искључиво или скоро искључиво од одређеног језграстог воћа и ора-

шастих плодова, максимално дозвољене количине које су утврђене за одговарајуће језграсто воће и орашасте плодове примјењују се и 
на њихове добијене/прерађене производе. У другим случајевима за добијене/прерађене производе примјењује се члан 5. ст. 1. и 2. овог 
правилника.
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564
На основу члана 69. став 3. Закона о ловству (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O 

ПРОГРАМУ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА 
ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Члан 1.
У Правилнику o програму, начину и условима полагања 

ловачког испита (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 66/14) у члану 10. став 1. мијења се и гласи:

“(1) Ловац приправник по истеку приправничког стажа 
(у даљем тексту: кандидат) ловачком удружењу доставља 
сљедеће:

1) пријаву за полагање ловачког испита, која се налази 
у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни дио,

2) дневник ловца приправника у којем је уписано 
закључно позитивно мишљење ментора и предавача са њи-
ховим потписима, а што је уједно и доказ о успјешно завр-
шеном приправничком стажу и обуци из теорије.”.

Члан 2.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Ловачко удружење доставља Савезу захтјев са списком 

кандидата за полагање ловачког испита и прилаже за сваког 
кандидата попуњену пријаву из члана 10. став 1. тачка 1) 
овог правилника, коју је потписао и овјерио предсједник 
ловачког удружења и потписао кандидат.”.

Члан 3.
У члану 20. у ставу 2. образац увјерења о положеном 

ловачком испиту, који се налази у Прилогу 3, замјењује се 
новим Прилогом 3, који чини саставни дио овог правил-
ника.

Члан 4.
Послије члана 26. додаје се нови члан 26а, који гласи:

“Члан 26а.
(1) С циљем ревизије евиденције ловаца, Савез ће до 31. 

децембра 2021. године организовати полагање ванредних 
ловачких испита за сљедеће категорије:

1) дугогодишње чланове ловачког удружења који не 
посједују увјерење о положеном ловачком испиту одржа-
ном до 1991. године, а који нису у могућности да ловачком 
удружењу чији су чланови доставе било који доказ да су 
положили ловачки испит или да су били чланови ловачког 
удружења до 1. јануара 1991. године (чланску легитимацију 
из тог периода, уплатницу о чланарини, записник о пола-
гању ловачког испита, оружни лист, трофејни лист и сл.),

2) лица која су примљена у ловачко удружење у периоду 
од 1. јануара 1991. године до 31. децембра 1994. године, а 
која нису доставила ловачком удружењу чији су чланови 
валидно увјерење о положеном ловачком испиту, чију ва-
лидност утврђује Савез.

(2) Ловачка удружења доказе за дугогодишње чланове 
из става 1. тачка 1) овог члана дужна су доставити Саве-
зу ради верификације и увођења у евиденцију из члана 26. 
овог правилника.

(3) Лица из става 1. овог члана која приступе полагању 
ванредног ловачког испита у року прописаном ставом 1. 
овог члана ослобођена су од услова и обавеза прописаних 
чл. 6, 7, 8, 9. и 10. овог правилника, а за њих ловачко удру-
жење доставља Савезу захтјев за полагање ванредног ло-
вачког испита са списком лица за полагање и за свако лице 
појединачно доказ о дугогодишњем чланству или доказ за 
верификацију.

(4) Ловачко удружење дужно је за лица која не поступе 
у складу са ставом 1. овог члана или не положе ванредни 
ловачки испит у прописаном року промијенити статус у ло-
вац-приправник са свим правима и обавезама које му при-
падају по законским прописима.”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-200/21
29. марта 2021. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

(32) Максимално дозвољена количина примјењује се на чист и неразријеђен екстракт, при чему се 1 kg екстракта добије од 3 kg до 4 kg 
коријења слатког коријена.

(33) Месо из клијешта и абдомена. Из ове дефиниције искључен је цефалоторакс љускара. У случају ракова и раковима сличних љус-
кара (Brachyura и Anomura), месо из клијешта.

(34) Доње границе концентрације израчунавају се под претпоставком да су вриједности граница квантификације за све четири супстан-
це једнаке нули.

(35) Месо и месни производи који су били подвргнути термичкој обради која је потенцијално доводе до формирања ПАХ, односно само 
печење и месо са роштиља.

(36) Када се анализирају производи из конзерве, анализира се садржај цијеле лименке. Када би се одредила највећа допуштена количи-
на контаминаната у цјелокупном производу, примјењује се члан 5. став 1. тачка 3) и члан 5. став 2. овог правилника.

(37) Максимално дозвољена количина не примјењује се на храну за коју се може доказати да је количина меламина већа од 2,5 mg/kg 
посљедица употребе циромазина као инсектицида. Количина меламина не смије прећи количину циромазина.

(38) За одређене какао и чоколадне производе примјењују се дефиниције наведене у пропису којим се уређује квалитет и други захтјеви 
за какао производе, чоколадне производе, производе сличне чоколадним и крем производе.

(39) Сума As (III) и As (V).
(40) Рижа, љуштена рижа, мљевена рижа и дјелимично кувана рижа, како је дефинисано у Codex стандарду 198–1995.
(41) Максимално дозвољена количина односи се на животињу кoја се ставља на тржиште без утробе.
(42) За кромпир  максимална дозвољена количина односи се на огуљени кромпир.
(43) Непрерађени производи, у складу са прописима о хигијени хране.
(44) Производња пића односи се на употребу фино уситњеног праха који треба умијешати у пића.
(45) Наведени тропански алкалоиди јесу атропин и скополамин. Атропин је рацемична смјеса (-)-хиосциамина и (+)-хиосциамина од 

којих само (-)-енантиомер хиосциамина показује антиколинергичко дјеловање. Будући да због аналитичких разлога није увијек могуће 
разликовати енантиомере хиосциамина, утврђују се највеће допуштене количине атропина и скополамина.
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ПРИЛОГ 3.

ПРИЛОГ 4.
Ловачко удружење: ...........................
Сједиште/Општина: ..........................

ПРИЈАВА
ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

КАНДИДАТ:  .........................................................................................
                                                    (Име, име родитеља, презиме)
ЈМБ:  .......................................................................................................

Рођен/-а ............................. године у .....................................................
Мјесто боравка: ............................., улица и број ...............................
Школска спрема:  ..................................................................................
1. Пријављујем се за полагање ловачког испита први пут (II, … 
пут*) и прилажем овјерен дневник ловца приправника.
2. Пријављујем се за полагање ловачког испита из законодавне 
и нормативне области први пут (II … пут) и прилажем овјерену 
фото-копију увјерења о положеном ловачком испиту у Федерацији 
БиХ / иностранству.
* За кандидата који се пријављује за полагање ловачког испита други пут 
или више пута овјерени дневник ловца приправника налази се у архиви ло-
вачког удружења.

У .................................................. (датум, мјесто, година)

ПРЕДСЈЕДНИК ЛУ    КАНДИДАТ
....................................    .......................
(потпис и печат)**        (потпис)**

** Обавезно.
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На основу члана 72. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) 
и члана 6. Закона о вјештацима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 74/17), министар 
правде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЛАСТ ГЕОДЕЗИЈЕ 
РАДИ УТВРЂИВАЊА ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА, 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И 
ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

I
За чланове Комисије из области геодезије именују се:
1. Слободан Зец, помоћник министра у Ресору право-

суђа, Министарства правде Републике Српске, предсједник 
Комисије,

2. Неда Благојевић, инспектор за послове судске и ту-
жилачке управе у Ресору правосуђа, Министарства правде 
Републике Српске, замјеник предсједника Комисије,

3. Зоран Гаврић, стручњак из геодетске области, члан 
Комисије,

4. Момчило Фржовић, стручњак из геодетске области, 
члан Комисије,

5. Сања Туцикешић, стручњак из геодетске области, 
члан Комисије.

II
За секретара Kомисије именује се Јелена Поповић.

III
Мандат Комисије траје једну годину.

IV
Комисија има право на накнаду за рад, која се утврђује 

посебним рјешењем.

V
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.020/111-31/21
26. фебруара 2021. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.
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На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) 
и члана 6. Закона о вјештацима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 74/17), министар 
правде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА, ПОСТУПАЊЕ ПО 
ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

I
За чланове Комисије за грађевинску област именују се:
1. Слободан Зец, помоћник министра у Ресору право-

суђа Министарства правде Републике Српске, предсједник 
Комисије,

2. Неда Благојевић, инспектор за послове судске и ту-
жилачке управе у Ресору правосуђа Министарства правде 
Републике Српске, замјеник предсједника Комисије,

3. Драган Јевтић, стручњак за грађевинску област, члан 
Комисије,

4. Слободан Станаревић, стручњак за грађевинску 
област, члан Комисије.

5. Предраг Милекић, стручњак за грађевинску област, 
члан Комисије.

II
За секретара Kомисије именује се Јелена Поповић.

III
Мандат Комисије траје једну годину.
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IV

Комисија има право на накнаду за рад, која се утврђује 
посебним рјешењем.

V
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 08.020/111-31/21
26. фебруара 2021. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

567
На основу члана 72. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) 
и члана 6. Закона о вјештацима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 74/2017), министар 
правде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ИЗ САОБРАЋАЈНЕ 

ОБЛАСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ 
ВЈЕШТАКА, ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И 

ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

I
За чланове Комисије за област саобраћаја именују се:
1. Слободан Зец, помоћник министра у Ресору право-

суђа Министарства правде Републике Српске, предсједник 
Комисије,

2. Неда Благојевић, инспектор за послове судске и ту-
жилачке управе у Ресору правосуђа Министарства правде 
Републике Српске, замјеник предсједника Комисије,

3. Дане Драшковић, стручњак за саобраћајну област, 
члан Комисије,

4. Недељко Вучен, стручњак за саобраћајну област, 
члан Комисије.

II
За секретара Kомисије именује се Јелена Поповић.

III
Мандат Комисије траје једну годину.

IV
Комисија има право на накнаду за рад, која се утврђује 

посебним рјешењем.

V
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.020/111-31/21
26. фебруара 2021. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

568
На основу члана 72. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) 
и члана 6. Закона о вјештацима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 74/17), министар 
правде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЛАСТ АРХИТЕКТУРЕ 

И УРБАНИЗМА РАДИ УТВРЂИВАЊА ПРИЈЕДЛОГА 
ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА, ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИМЈЕДБАМА 

ЗА РАД И ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

I
За чланове Комисије за област архитектуре и урбанизма 

именују се:

1. Слободан Зец, помоћник министра у Ресору право-
суђа Министарства правде Републике Српске, предсједник 
Комисије,

2. Неда Благојевић, инспектор за послове судске и ту-
жилачке управе у Ресору правосуђа Министарства правде 
Републике Српске, замјеник предсједника Комисије,

3. Стеван Јовановић, стручњак за архитектуру и урба-
низам, члан Комисије,

4. проф. др Миленко Станковић, стручњак за архи-
тектуру и урбанизам, члан Комисије.

II
За секретара Kомисије именује се Јелена Поповић.

III
Мандат Комисије траје једну годину.

IV
Комисија има право на накнаду за рад, која се утврђује 

посебним рјешењем.

V
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.020/111-31/21
26. фебруара 2021. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

Уставни суд Републике Српске
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 40. став 5. и члана 60. став 
1. т. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на 
сједници одржаној 31. марта 2021. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да Одлука о паркирању у граду Бијељини 

(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 22/06, 23/07, 
3/11 и 7/14) и Правилник о јавним паркиралиштима у граду 
Бијељини (“Службени гласник општине Бијељина”, број 
24/07 и “Службени гласник града Бијељина”, бр. 17/15 и 
21/17) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и 
Законом о комуналним дјелатностима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 124/11 и 100/17).

О б р а з л ож е њ е
Игор Дукић из Бијељине, кога заступа Ђорђе Васић, 

адвокат из Бијељине, дао је Уставном суду Републике Срп-
ске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 
уставности и законитости члана 13а. Одлуке о паркирању у 
граду Бијељини (“Службени гласник општине Бијељина”, 
бр. 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14) и чл. 18, 19. и 20. Правилника о 
јавним паркиралиштима у граду Бијељини (“Службени гла-
сник општине Бијељина”, број 24/07 и “Службени гласник 
града Бијељина”, бр. 17/15 и 21/17). У иницијативи се на-
води да је оспореном одредбом предметне одлуке доплатна 
карта за паркирање возила одређена супротно прописаном 
начину коришћења јавног паркиралишта, јер по мишљењу 
даваоца иницијативе овако дефинисана доплатна карта 
представља уговорну казну за возача и није у сагласности 
са чланом 16. став 1. Закона о комуналним дјелатности-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/11 и 
100/17), те чланом 270. став 3. и чланом 271. став 2. Зако-
на о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 
29/78, 39/85 и 57/89 и “Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 17/93, 3/96 и 39/03). У погледу предметног пра-
вилника у иницијативи се наводи да оспорене норме овог 
акта нису у сагласности са Законом о комуналним дјелатно-
стима и наведеном Одлуком о паркирању у граду Бијељи-
ни, јер из овог закона и Одлуке произлази да се блокирање 
возила може извршити само уколико је возило непрописно 
паркирано. Поред тога, давалац иницијативе сматра да је 
оспорено прописивање из предметног правилника у су-
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протности са чланом 17. став 1. Закона о стварним правима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), јер блокирање возила 
власника ограничава у праву да возило држи у посједу и 
да га користи. Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди 
да оспорене норме предметне одлуке и Правилника нису 
у сагласности са законом и чланом 108. Устава Републике 
Српске.

Одговор на иницијативу у погледу оспорене одлуке до-
ставила је Скупштина града Бијељине, а у односу на оспо-
рени правилник одговор је достављен од стране градоначе-
лника Бијељине. У оба одговора, који су по свом садржају 
готово идентични, наводи се да су оспорени акти у ције-
лости сагласни релевантним одредбама Закона о комунал-
ним дјелатностима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 124/11 и 100/17). Прије свега, истиче се да према 
овом закону јединица локалне самоуправе обезбјеђује ор-
ганизовано обављање комуналних дјелатности, те да упра-
вљање јавним просторима за паркирање возила обухвата 
одржавање, чишћење, постављање саобраћајне сигнализа-
ције на јавним површинама или објектима изграђеним за 
паркирање моторних возила, као и уклањање, премјештање 
и блокирање непрописно паркираних возила. Надаље, у од-
говору се износи став да се корисник јавног паркиралишта, 
који се није придржавао прописаних услова за коришћење 
паркиралишта, не може сматрати прописно паркираним, 
тако да је овакво поступање супротно члану 17. став 1. За-
кона о стварним правима. У вези с тим, доносиоци оспо-
рених аката сматрају да се на овај начин ограничава право 
својине титулара својине над добром од јавног интереса, 
због чега је субјекат који је овлашћен да управља јавном 
површином законом овлашћен да са добра од јавног инте-
реса, чија је намјена јавно паркирање, искључи сваког ко га 
неовлашћено користи. Поред тога, наводи се да доплатна 
карта не представља казну него накнаду за цјелодневно ко-
ришћење паркинг-мјеста, односно цијену за неовлашћено 
коришћење јавне површине, коју би, да није било неовла-
шћеног паркирања, други корисници могли користити.

Одлуку о паркирању у граду Бијељини (“Службени 
гласник општине Бијељина”, бр. 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14) 
донијела је Скупштина општине Бијељина на основу члана 
2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима 
у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Хер-
цеговине”, број 6/06), члана 2. став 3. Закона о комуналним 
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 11/95, 18/95 и 51/02) и члана 35. алинеја 2. Статута Оп-
штине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
бр. 5/05, 6/05 и 6/06). Оспореном одредбом члана 13а. ове 
одлуке прописано је: да је корисник који не изврши обавезе 
предвиђене чланом 13. ове одлуке дужан да плати доплатну 
карту, да је корисник паркирања дужан поступити по при-
мљеном налогу и платити доплатну карту у року од 8 (осам) 
дана од дана пријема налога, те да ће, ако корисник јавног 
паркиралишта не плати доплатну карту, ЈП “Дирекција за 
изградњу и развој града” Бијељина против њега покренути 
судски поступак.

Правилник о јавним паркиралиштима у граду Бијељи-
ни (“Службени гласник општине Бијељина”, број 24/07 и 
“Службени гласник града Бијељина”, бр. 17/15 и 21/17) 
донио је начелник општине Бијељине на основу члана 2. 
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у 
Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херце-
говине”, број 6/06), Одлуке о паркирању у граду Бијељи-
ни (“Службени гласник општине Бијељина”, број 22/06), 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о паркирању у 
граду Бијељини (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број 23/07) и члана 51. Статута Општине Бијељина (“Слу-
жбени гласник општине Бијељина”, бр. 5/05, 6/05 и 6/06). 
Оспореним одредбама овог правилника прописано је: да је 
корисник који чини повреде из члана 17. овог акта дужан 
да плати доплатну карту; да налог за плаћање доплатне кар-
те издаје овлашћени контролор; да када контролор није у 
могућности да уручи налог кориснику, причврстиће га на 
паркирано возило испод брисача, чиме се сматра да је до-
става извршена; да оштећење или уништење налога нема 
утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање до-

платне карте; да се возило за које је исписана доплатна кар-
та снима фотографским апаратом ради доказивања учиње-
ног преступа (члан 18), да је корисник паркирања дужан 
да плати доплатну карту у року од 8 (осам) дана од дана 
уручења; те да ако корисник јавног паркиралишта не плати 
доплатну карту, ЈП “Дирекција за изградњу и развој гра-
да” Бијељина против њега покренуће поступак утуживања 
код суда, као стварно и мјесно надлежног органа (члан 19), 
да ће се кориснику који учини било коју повреду услова 
коришћења паркиралишта из члана 17. Правилника, а има 
више од једне неплаћене доплатне карте, извршити блоки-
рање возила направом за блокирање точкова возила, а на 
основу налога за тај посао овлашћеног контролора или 
комуналног полицајца; да ће се кориснику паркирања који 
чини повреде из члана 17. овог правилника, а чије је возило 
регистровано у другој држави, извршити блокирање возила 
након издавања доплатне карте (члан 20).

У поступку оцјењивања уставности и законитости 
оспорене одредбе Одлуке о паркирању у граду Бијељини 
Суд је имао у виду релевантне норме Закона о комуналним 
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
11/95, 18/95 и 51/02), који је био на снази у вријеме доно-
шења ове одлуке и означен је као правни основ за њено 
доношење. Према члану 1. овог закона њиме се утврђују 
комуналне дјелатности од посебног друштвеног интереса 
и начин обезбјеђивања посебног друштвеног интереса, ор-
ганизација обављања комуналних дјелатности и начин њи-
ховог финансирања. Чланом 2. став 1. дефинисане су кому-
налне дјелатности од посебног друштвеног интереса које 
су предмет регулисања овог закона, међу које није уврште-
на дјелатност управљања јавним просторима за паркирање 
возила. Према ставу 2. члана 2. овог закона скупштина 
општине може одлуком утврдити као дјелатност од посеб-
ног друштвеног интереса и друге комуналне дјелатности, 
поред оних које су утврђене у ставу 1. овог члана, ако су 
те дјелатности незамјенљив услов живота и рада грађана, 
предузећа или рада других организација.

Поред тога, у конкретном случају Суд је узео у обзир 
и одредбе важећег Закона о комуналним дјелатности-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/11 и 
100/17), чијим ступањем на снагу је престао да важи Закон 
о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 11/95, 18/95 и 51/02). Овим законом утврђе-
не су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса 
и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, органи-
зација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања (члан 1), прописано је да је комунална дјелат-
ност од посебног јавног интереса, у смислу овог закона, и 
управљање јавним просторима за паркирање возила (члан 
2. став 1. тачка д), те да управљање јавним просторима за 
паркирање возила обухвата одржавање, чишћење, поста-
вљање саобраћајне сигнализације на јавним површинама 
или објектима изграђеним за паркирање моторних возила, 
као и уклањање, премјештање и блокирање непрописно 
паркираних возила (члан 3. тачка ђ).

Уређујући питање обављања комуналних дјелатности, 
овим законом прописано је: да јединица локалне самоупра-
ве обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелат-
ности и да скупштина јединице локалне самоуправе својом 
одлуком детаљније прописује услове и начин обављања 
комуналних дјелатности, материјалне, техничке и друге 
услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање ко-
муналних објеката, услове за коришћење и престанак ко-
ришћења комуналне услуге, јединицу обрачуна за сваку 
врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних услу-
га (члан 6. став 1. т. а), б), д) и е); да одлуку из става 1. овог 
члана доноси скупштина јединице локалне самоуправе 
(члан 6. став 2); да корисник комуналне услуге користи ту 
услугу у складу са одредбама овог закона (члан 9а. став 1); 
да је давалац комуналне услуге дужан да обезбиједи трај-
но и несметано пружање комуналних услуга корисницима 
комуналне услуге под условима, на начин и према норма-
тивима који су прописани законом и другим прописима, 
затим исправност и функционалност комуналних објеката 
и уређаја, одређени квалитет комуналних услуга (члан 13. 
став 1); да корисник плаћа утврђену цијену за пружену ко-
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муналну услугу на основу рачуна који испоставља давалац 
комуналне услуге и који има снагу вјеродостојне исправе 
(члан 16. став 2); да је јединица локалне самоуправе дужна 
да усклади прописе о вршењу комуналних дјелатности са 
одредбама овог закона и донесе прописане одлуке у року 
од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона (члан 
41. став 1); те да су јединице локалне самоуправе дужне 
да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 
закона ускладе одлуку из члана 6. став 2. овог закона са 
одредбама овог закона (члан 41. став 2).

Како из цитираних законских одредаба произлази, ва-
жећи Закон о комуналним дјелатностима на другачији и 
свеобухватан начин уређује питање обављања комуналне 
дјелатности управљања јавним површинама за паркирање 
возила у односу на ранији Закон о комуналним дјелатности-
ма на основу којег је донесена оспорена одлука. Важећим 
законом је, прије свега, предметна комунална дјелатност 
предвиђена као комунална дјелатност од посебног јавног 
интереса, дефинисан је појам и садржина ове дјелатности, 
овлашћење за доношење одлуке о обављању комуналне 
дјелатности, те питања која се детаљније прописују одлу-
ком скупштине јединице локалне самоуправе о обављању 
комуналне дјелатности. Због тога је, по оцјени Суда, сход-
но императивној норми из члана 41. став 2. важећег Закона 
о комуналним дјелатностима, доносилац оспорене одлуке 
био дужан да у року од шест мјесеци од дана ступања на 
снагу овог закона ову одлуку усклади са одредбама овог за-
кона или да донесе нову одлуку којом ће уредити предмет-
ну материју. Како је пропустио да то учини, Суд је оцијенио 
да је у конкретном случају дошло до повреде члана 41. За-
кона о комуналним дјелатностима, односно да је оспорена 
одлука у цијелости довела до нарушавања начела закони-
тости из члана 108. став 2. Устава. У вези са наведеним, Суд 
сматра да се Одлука о измјени Одлуке о паркирању у граду 
Бијељини (“Службени гласник града Бијељина”, број 7/14), 
која је донесена на основу важећег Закона о комуналним 
дјелатностима и којом се мијења Цјеновник наплате пар-
кирања на подручју општине Бијељина, не може сматрати 
усклађивањем оспорене одлуке са овим законом.

Из истих разлога Суд је оцијенио да ни оспорени Пра-
вилник о јавним паркиралиштима у граду Бијељини није 
у сагласности са Законом о комуналним дјелатности-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/11 и 
100/17). Наиме, овим правилником детаљније се разрађују 
и конкретизују релевантне одредбе Одлуке о паркирању у 
граду Бијељини ради њихове примјене. Због тога, као и у 
погледу оспорене одлуке, која је, поред Закона о комунал-
ним дјелатностима, правни основ за доношење предметног 
правилника, Суд је оцијенио да ни овај акт није у сагла-
сности са Законом о комуналним дјелатностима јер сходно 
члану 41. овог закона доносилац Правилника није извршио 
његово усклађивање са тим законом нити је донио нови 
правилник.

Имајући у виду да из наведених разлога оспорена одлука 
и Правилник нису у сагласности са Законом о комуналним 
дјелатностима, Суд сматра да је беспредметно разматрати 
ове акте у односу на Закон о облигационим односима и За-
кон о стварним правима на које се указује у иницијативи.

Како је у току претходног поступка правно стање 
потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 
основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 
Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 
законитости оспорене одлуке и Правилника одлучио без 
доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног, одлучено је као у изреци ове 
одлуке.

Ову одлуку Уставни суд донио је у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 
Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. 
др Снежана Савић.

Број: У-21/20 Предсједник
31. марта 2021. године Уставног суда,
Бањалука Мр Џерард Селман, с.р.

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске и члана 40. став 5. и члана 60. став 
1. т. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на 
сједници одржаној 31. марта 2021. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да члан 16. ст. 5. и 6. Одлуке о јавном водо-

воду и јавној канализацији општине Прњавор (“Службени 
гласник општине Прњавор”, број 24/17) није у сагласности 
са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дје-
латностима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
124/11 и 100/17).

О б р а з л ож е њ е
“Производња Душанић” д.о.о Прњавор, које заступају 

Зоран Бубић и Бојана Дука Бубић, адвокати из Бање Луке, 
дало је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 
покретање поступка за оцјењивање уставности и закони-
тости члана 16. ст. 5. и 6. Одлуке о јавном водоводу и јавној 
канализацији општине Прњавор (“Службени гласник оп-
штине Прњавор”, број 24/17). У иницијативи се наводи да 
оспорене одредбе предметне одлуке нису у сагласности са 
Уставом Републике Српске, те са одредбама члана 2. став 1. 
тачка с), члана 13. став 1. тачка б), члана 16. став 1. и члана 
20. ст. 1. и 2. Закона о комуналним дјелатностима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 124/11 и 100/17). 
Наиме, како истиче давалац иницијативе, из наведених за-
конских одредби произлази да је давалац комуналне услуге 
дужан да обезбиједи исправност и функционалност кому-
налних објеката и уређаја, те да се средства за пружање 
комуналне услуге обезбјеђују из цијене комуналне услуге. 
Како мјерно мјесто и водомјер чине дио јавне комуналне 
инфраструктуре, давалац иницијативе сматра да давалац 
комуналне услуге треба да обезбиједи њихово исправно 
функционисање, те да сноси трошкове одржавања мјерног 
мјеста и водомјера. Насупрот томе, оспореним нормама ове 
одлуке, како се истиче, уведена је обавеза за корисника ко-
муналне услуге да плаћа мјесечну накнаду за одржавање 
мјерног мјеста и мјерног инструмента потрошње воде. 
Овакво прописивање, по мишљењу даваоца иницијативе, 
у супротности је са Законом о комуналним дјелатностима, 
чиме је истовремено дошло до повреде и члана 108. став 2. 
Устава Републике Српске.

У одговору на иницијативу, који је доставила Скуп-
штина општине Прњавор, наводи се да је иницијатива у 
цијелости неоснована, јер је оспорена одлука донесена у 
складу са овлашћењима из члана 6. и члана 7. став 1. Закона 
о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 124/11 и 100/17), те да су сагласно одредби 
члана 7. став 4. овог закона јавни водовод и канализација 
повјерени на управљање КП “Водовод” а.д. Прњавор. На-
даље, доносилац оспореног акта истиче да приликом одр-
жавања мјерног мјеста и мјерног инструмента овлашћено 
комунално предузеће има извјесне трошкове, због чега је 
оспореним одредбама Одлуке прописано да се за одржа-
вање мјерног мјеста и мјерног инструмента плаћа мјесечна 
накнада. У вези с тим, у одговору се наводи да се одржа-
вање мјерног мјеста и мјерног инструмента не може сма-
трати робом, па се не може урачунати у цијену утрошене 
воде, због чега се, сходно оспореним одредбама Одлуке, 
од корисника овај трошак наплаћује у виду мјесечне нак-
наде, у висини коју утврђује надзорни одбор комуналног 
предузећа које управља јавним водоводом и канализацијом. 
Слиједом наведеног, Скупштина општине Прњавор сматра 
да су наводи изнесени у иницијативи неосновани, те пре-
длаже да Суд дату иницијативу не прихвати.

Одлуку о јавном водоводу и јавној канализацији општи-
не Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, број 
24/17) донијела је Скупштина општине Прњавор на основу 
члана 6. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 124/11), члана 39. Зако-
на о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 97/16), члана 37. Статута Општине Прња-
вор (“Службени гласник општине Прњавор”, број 15/17) и 
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члана 161. став 1. и  члана 190. Пословника о раду Скуп-
штине општине Прњавор (“Службени гласник општине 
Прњавор”, број 21/17). Оспореним одредбама члана 16. ове 
одлуке прописано је: да се за одржавање мјерног мјеста и 
мјерног инструмента плаћа мјесечна накнада (став 5), те да 
висину накнаде из претходног става утврђује Надзорни од-
бор Предузећа уз сагласност Скупштине општине (став 6).

У поступку оцјењивања уставности и законитости 
оспорених одредаба предметне одлуке Суд је имао у виду 
да је Уставом Републике Српске утврђено да општина пре-
ко својих органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује 
обављање комуналних дјелатности (члан 102. став 1. тачка 
2), те да закони, статути, други прописи и општи акти морају 
бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи 
акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).

Надаље, Законом о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19) прописа-
но је да самосталне надлежности јединице локалне само-
управе обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење 
обављања комуналних дјелатности, у оквиру којих је про-
писана производња и испорука воде, у складу са законом, 
те оснивање привредних друштава, установа и других ор-
ганизација ради пружања услуга из њихове надлежности, 
уређење њихове организације и управљање (члан 18. тачка 
2) подт. 2. и 3), као и да скупштина јединице локалне са-
моуправе доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово 
аутентично тумачење (члан 39. став 2. тачка 2).

Поред тога, Законом о комуналним дјелатностима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/11 и 
100/17) утврђене су комуналне дјелатности од посебног 
јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног 
интереса, организација обављања комуналних дјелатности 
и начин њиховог финансирања (члан 1), те је прописано 
да су, поред осталих, комуналне дјелатност производње и 
испоруке воде и пречишћавање и одвођење отпадних вода 
дјелатности од посебног јавног интереса (члан 2. став 1. т. 
а) и б). Надаље, овим законом прописано је да производ-
ња и испорука воде обухвата сакупљање, пречишћавање 
и испоруку воде корисницима за пиће и друге потребе 
водоводном мрежом до мјерног инструмента корисника, 
укључујући и мјерни инструмент (члан 3. тачка б), те да 
се комуналним објектима сматрају грађевински објекти 
са уређајима, опремом и инсталацијама који служе за оба-
вљање комуналних дјелатности, као и сама постројења, 
опрема и инсталације које чине комуналну инфраструктуру 
или служе за производњу комуналног производа и врше-
ње комуналних услуга, грађевинско земљиште на којем су 
изграђени, те добра у општој употреби која служе за ове 
намјене (члан 3. тачка с). Уређујући обављање комунал-
них дјелатности, овим законом прописано је: да јединица 
локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање 
комуналних дјелатности и да скупштина јединице локалне 
самоуправе својом одлуком детаљније прописује: услове 
и начин обављања комуналних дјелатности, материјалне, 
техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу 
и одржавање комуналних објеката, услове за функциони-
сање и техничко-технолошко јединство система и уређаја, 
јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин 
наплате комуналних услуга (члан 6. т. а), б), в) и е); да одлу-
ку из става 1. члана 6. доноси скупштина јединице локалне 
самоуправе (члан 6. став 2), да корисник комуналне услуге 
користи ту услугу у складу са одредбама овог закона (члан 
9а. став 1), да је давалац комуналне услуге дужан да обе-
збиједи трајно и несметано пружање корисницима кому-
налне услуге под условима, на начин и према нормативима 
који су прописани законом и другим прописима, исправ-
ност и функционалност комуналних објеката и уређаја, 
одређени квалитет комуналних услуга и да је давалац кому-
налне услуге одговоран за штету коју проузрокује корисни-
цима ако не обезбиједи да се комунална услуга врши под 
наведеним условима (члан 13); да корисник плаћа утврђену 
цијену за пружену комуналну услугу на основу рачуна који 
испоставља давалац комуналне услуге, који има снагу вје-
родостојне исправе, и да је у случају спора између уговор-
них страна надлежан суд (члан 16. став 2); да се средства 
за обављање комуналних дјелатности индивидуалне кому-

налне потрошње обезбјеђују из цијене комуналних услу-
га (члан 20. став 1), те да се цијеном комуналних услуга 
обезбјеђују средства за покриће укупних расхода даваоца 
комуналне услуге и унапређивање постојећих комуналних 
објеката и уређаја према нормативима и стандардима у ко-
муналним дјелатностима и тржишним цијенама улазних 
трошкова (члан 20. став 2).

Из цитираних уставних и законских одредаба, по оцје-
ни Суда, произлази да су производња и испорука воде, као 
и пречишћавање и одвођење отпадних вода, дјелатности 
од посебног јавног интереса, да је јединица локалне са-
моуправе овлашћена да уређује и обезбјеђује обављање 
ових комуналних дјелатности, те да својим општим актом 
детаљно пропише услове и начин на који се грађанима 
пружа ова услуга, материјалне, техничке и друге услове за 
финансирање, развој, изградњу и одржавање објеката, као 
и услове за функционисање и техничко-технолошко једин-
ство система и уређаја.

Слиједом наведеног, Суд је оцијенио да је Скупшти-
на општине Прњавор била овлашћена да, са циљем спро-
вођења релевантних одредаба Закона о комуналним дјелат-
ностима, донесе оспорену одлуку, којом је уређена изград-
ња, управљање, одржавање и коришћење јавног водовода и 
јавне канализације на подручју општине Прњавор.

Међутим, по оцјени овог суда, оспореним прописи-
вањем из члана 16. ст. 5. и 6. предметне одлуке Скупштина 
општине Прњавор је изашла из оквира законских овлашће-
ња и прописала накнаду која није у сагласности са Законом 
о комуналним дјелатностима. Приликом ове оцјене Суд је, 
прије свега, имао у виду да комуналне објекте чине, између 
осталог, и сама постројења, опрема и инсталације комунал-
не инфраструктуре, те да је, према члану 13. став 1. тачка 
б) Закона о комуналним дјелатностима, давалац комуналне 
услуге дужан да обезбиједи исправност и функционалност 
комуналних објеката и уређаја. Поред тога, чланом 20. ст. 
1. и 2. овог закона прописано је да се средства за обављање 
комуналних дјелатности индивидуалне комуналне потро-
шње обезбјеђују из цијене комуналне услуге, те да се из ове 
цијене обезбјеђују и средства за покриће укупних расхода 
даваоца комуналне услуге и унапређење постојећих кому-
налних објеката и уређаја. Како из наведених законских 
одредаба произлази, мјерно мјесто и мјерни инструмент 
(водомјер) чине саставни дио комуналне инфраструктуре 
и средства за њихово одржавање обезбјеђују се из ције-
не комуналне услуге, односно у ту цијену улазе сви тро-
шкови које давалац ове комуналне услуге сноси приликом 
производње и испоруке воде. Због тога је, по оцјени Суда, 
комунално предузеће које је давалац комуналне услуге про-
изводње и испоруке воде дужно да из цијене коју плаћају 
крајњи корисници ове комуналне услуге обезбиједи одржа-
вање мјерног мјеста и мјерног инструмента, као и њихово 
исправно функционисање, без увођења посебне накнаде за 
њихово одржавање јер плаћање накнаде за комуналну дје-
латност индивидуалне комуналне потрошње није у сагла-
сности са Законом о комуналним дјелатностима. С обзиром 
на то да оспорене норме предметне одлуке нису у складу са 
овим законом, тиме је истовремено нарушено начело зако-
нитости из члана 108. став 2. Устава.

Како је у току претходног поступка правно стање 
потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 
основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 
Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 
оспорених одредаба предметне одлуке одлучио без доно-
шења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног, одлучено је као у изреци ове 
одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 
Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. 
др Снежана Савић.

Број: У-28/20 Предсједник
31. марта 2021. године Уставног суда,
Бањалука Мр Џерард Селман, с.р.
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Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 40. став 5. и члана 60. став 
1. т. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на 
сједници одржаној 31. марта 2021. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да Одлука о финансијској подршци поро-

дици за свако новорођено дијете на територији општине 
Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, број 1/20) 
није у сагласности са Уставом Републике Српске и Зако-
ном о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 97/16 и 36/19).

О б р а з л ож е њ е
Душан Перић из Бијељине дао је Уставном суду Ре-

публике Српске иницијативу за оцјењивање законитости 
Одлуке о финансијској подршци породици за свако но-
ворођено дијете на територији општине Угљевик, број: 
02/40-482/20, од 2. марта 2020. године (“Службени билтен 
општине Угљевик”, број 1/20). Давалац иницијативе сматра 
да начелник општине, сходно одредби члана 5. Закона о дје-
чијој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
114/17 и 122/18), није имао овлашћења да донесе оспорену 
одлуку, већ је то могла да уради само локална скупштина 
општине, због чега сматра да је наведена одлука у ције-
лости незаконита. У иницијативи се указује да је оспорена 
одлука слична општем акту о чијој је уставности и закони-
тости Уставни суд одлучио у предмету број У-19/19.

У одговору на наводе из иницијативе доносилац оспо-
реног акта указује на одредбе члана 17. став 2, чл. 24. и 25. 
и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), чл. 
5. и 10. Закона о дјечијој заштити (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 114/17 и 122/18), те члана 60. Статута 
Општине Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, 
број 7/18), сматрајући да није поступио супротно одредба-
ма наведених закона. Поред тога истиче да није прекорачио 
своја законска овлашћења и да је доношење оспорене одлу-
ке било с циљем предузимања мјера популационе политике 
на подручју општине Угљевик, као и да је иста донесена 
сагласно Одлуци Суда у предмету број У-19/19. Сходно на-
веденом, предлаже се да Суд не прихвати дату иницијативу.

Одлуку о финансијској подршци породици за свако 
новорођено дијете на територији општине Угљевик (“Слу-
жбени билтен општине Угљевик”, број 1/20) донио је на-
челник општине Угљевик на основу члана 82. став 3. За-
кона о локалној самоуправи Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 89. Статута 
Општине Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик”, 
број 7/18). Овом одлуком  прописују се начин, услови, 
критеријуми и поступак финансијске подршке породици 
с циљем унапређења популационе политике, тако што ће 
се финансијски стимулисати породице за свако новорођено 
дијете на територији општине Угљевик (члан 1), одређује 
да право на финансијску подршку остварују породиље са 
пребивалиштем на територији општине Угљевик (најмање 
шест мјесеци прије рођења дјетета) за свако новорође-
но дијете (члан 2), прописује да се право из члана 2. ове 
одлуке остварује исплатом једнократног новчаног давања 
по основу новорођеног дјетета на рачун породиље у износу 
од 400,00 КМ, ако су оба родитеља запослена, уколико се 
ради о првом или другом дјетету, од 500,00 КМ, ако је један 
родитељ незапослен, уколико се ради о првом или другом 
дјетету, од 600,00 КМ, ако су оба родитеља незапослена, 
уколико се ради о првом или другом дјетету, од 700,00 КМ, 
уколико се ради о трећем, четвртом и сваком сљедећем но-
ворођеном дјетету, без обзира на радни статус родитеља, 
као и да се средства за остваривање ове финансијске по-
дршке обезбјеђују у буџету Општине Угљевик (члан 3). 
Чланом 4. Одлуке прописан је начин подношења захтјева 
за остваривање права из члана 2. Одлуке, док је у члану 5. 
исте утврђена надлежност начелника да одлучује о оства-
ривању наведеног права. Чланом 6. Одлуке прописано је да 
породиље које су оствариле право на финансијску подршку 

на основу Правилника о финансијској подршци породиља-
ма на територији општине Угљевик (“Службени билтен оп-
штине Угљевик”, број 3/17) немају право на финансијску 
подршку у складу са овом одлуком. Чланом 7. овог општег 
акта одређено је да ова одлука (у Одлуци погрешно назна-
чено Правилник) ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном билтену општине Угљевик”.

У поступку оцјењивања уставности и законитости 
оспорене одлуке Суд је имао у виду да је Уставом утврђено: 
да се уставно уређење Републике темељи, између осталог, 
на владавини права, те на парламентарној демократији и 
подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7), да се др-
жавна власт у Републици организује на начелу подјеле вла-
сти (члан 69. став 1), да општина преко својих органа, у 
складу са законом, извршава законе, друге прописе и опште 
акте Републике чије извршавање је повјерено општини, те 
обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општи-
не (члан 102. став 1. тачка 6), док је ставом 2. овог члана 
Устава утврђено да се систем локалне самоуправе уређује 
законом. У складу са чланом 108. Устава, закони, статути, 
други прописи и општи акти морају бити у сагласности са 
Уставом, а прописи и други општи акти морају бити у са-
гласности са законом.

Суд је имао у виду да је Законом о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19) 
прописано: да је скупштина представнички орган, орган 
одлучивања и креирања политике јединице локалне само-
управе који, у смислу овог закона, има надлежност да до-
носи статут, као и одлуке и друга општа акта о обављању 
функција из области културе, образовања, спорта, здрав-
ства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, 
угоститељства и заштите животне средине (члан 39. став 
1. и став 2. т. 1. и 9), да органи јединице локалне самоупра-
ве у вршењу послова из своје надлежности доносе: статут, 
пословник, одлуке, правилнике, наредбе, рјешења, упут-
ства, закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове 
и програме, да скупштина, између осталог, доноси одлуке 
(члан 82. ст. 1. и 2).

Суд је узео у обзир да је Законом о дјечијој заштити 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17, 122/18 
и 107/19) прописано: да је дјечја заштита у смислу овог за-
кона дјелатност од општег интереса за Републику Српску, 
а чине је организоване активности којима се обезбјеђу-
ју: подршка за рађање дјеце и усклађивање рада и роди-
тељства, стварање основних услова за уједначавање нивоа 
задовољавања развојних потреба дјеце, помоћ породици 
са дјецом у остваривању њене репродуктивне, заштитне, 
васпитне и економске функције, побољшавање материјал-
ног положаја породица са дјецом, посебна финансијска 
подршка породици за рођење трећег дјетета (члан 2), да су 
у складу са овим законом носиоци дјечије заштите Репу-
блика и јединица локалне самоуправе, те да јединица ло-
калне самоуправе доноси годишњи и средњорочни програм 
дјечије заштите на основу демографске анализе и социјал-
ног стања становништва, доноси одлуку о проширеним 
правима из области дјечије заштите и обезбјеђује средства 
за реализацију проширених права (члан 5), да су права из 
дјечије заштите према овом закону: помоћ за опрему но-
ворођенчета, матерински додатак, додатак на дјецу, рефун-
дација накнаде плате за вријеме коришћења породиљског 
одсуства, рефундација накнаде плате за вријеме рада са по-
ловином пуног радног времена ради појачане његе дјетета 
до три године живота, рефундација накнаде плате за врије-
ме рада са половином пуног радног времена ради појачане 
његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју, задовољавање 
развојних потреба дјеце, пронаталитетна накнада за треће-
рођено и четврторођено дијете, накнада родитељу - његова-
тељу или његоватељу (члан 10).

Имајући у виду изложено, Суд је утврдио да дјечија 
заштита подразумијева скуп дјелатности и социјалних по-
литика у оквиру републичког и локалног нивоа финанси-
рања. Ријеч је о активностима из домена дјечије социјалне 
заштите које су усмјерене на смањење, односно отклањање 
стања ризика или потребе код дјеце или њихових породица. 
Садржај мјера заштите према породици, између осталог, 
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чини давање у новцу, а с циљем унапређења породичног 
живота кроз стварање услова за одговарајућу бригу о дјеци, 
и то путем компензирања увећаних финансијских давања 
узрокованих њиховим потребама. Иако се породична да-
вања, поготово када је ријеч о пронаталитетној политици, 
разликују од система социјалне помоћи, политика према 
породици је, према мишљењу Суда, неодвојиви дио укупне 
социјалне политике.

Узимајући у обзир наведено, као и да дјелатност со-
цијалне заштите обухвата, између осталог, мјере и актив-
ности за стварање услова за остваривање заштитне функ-
ције породице (члан 2. став 3. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12, 90/16, 
94/19 и 42/20), те имајући у виду да скупштина општине/
града, између осталог, доноси одлуке о обављању функција 
локалне самоуправе из области социјалне заштите (члан 
39. став 2. тачка 9) Закона о локалној самоуправи), Суд је 
утврдио да је у надлежности, у конкретном случају, Скуп-
штине општине Угљевик да пропише начин, услове, крите-
ријуме и поступак финансијске подршке породици с циљем 
унапређења популационе политике на територији општине 
Угљевик.

Како је оспорену Одлуку о финансијској подршци по-
родици за свако новорођено дијете на територији општине 
Угљевик донио начелник општине Угљевик, који према За-
кону о локалној самоуправи није овлашћен да својим актом 
уређује предметне односе, ова одлука, по оцјени Суда, у 
цјелини није у сагласности са наведени законом.

С обзиром на утврђену незаконитост оспореног општег 
акта, а која је посљедица прекорачења овлашћења начелни-
ка општине Угљевик, Суд је утврдио да су њоме повријеђе-
на начела зајемчена чланом 102. став 1. тачка 6) Устава, те 
чланом 108. Устава. Прописујући на оспорени начин, на-
челник општине Угљевик поступио је супротно и зајемче-
ним начелима владавине права и подјеле власти из члана 5. 
став 1. алинеје 4. и 7. и члана 69. став 1. Устава.

Узимајући у обзир раније утврђене разлоге неуставно-
сти и незаконитости оспореног општег акта, Суд је оције-
нио да остали наводи даваоца иницијативе нису од значаја 
за одлучивање у овој уставноправној ствари.

Како је у току претходног поступка правно стање потпу-
но утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ 
за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона 
о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету 
одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног, одлучено је као у изреци ове 
одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 
Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. 
др Снежана Савић.

Број: У-31/20 Предсједник
31. марта 2021. године Уставног суда,
Бањалука Мр Џерард Селман, с.р.

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске и члана 3, члана 37. став 1. тачка 
г), члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о 
Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 
31. марта 2021. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности 

и законитости члана 16. став 3. у дијелу који гласи “...путем 
ваучера (бонова)...”, став 4. т. 1), 2), 3) и 5) и став 5. Правил-
ника о приређивању интернет игара на срећу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 45/19, 64/19 и 104/19).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 4. тач-
ка 4. Правилника о приређивању интернет игара на срећу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/19, 64/19 и 
104/19).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 3. 
Правилника о приређивању интернет игара на срећу (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 45/19 и 64/19).

О б р а з л ож е њ е
Борис Стојановић из Бање Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 
покретање поступка за оцјењивање уставности и закони-
тости члана 1. Правилника о измјени и допуни Правилника 
о приређивању интернет игара на срећу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 64/19), којим је измијењен 
члан 16. ст. 3. и 4, те додат нови став 6. у истом члану Пра-
вилника о приређивању интернет игара на срећу (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 45/19), и члана 1. 
Правилника о измјени Правилника о приређивању интер-
нет игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 104/19), којим је у цјелини измијењен члан 16. Правил-
ника о приређивању интернет игара на срећу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 45/19 и 64/19), сматрајући 
да наведене одредбе нису у сагласности са чланом 108. 
Устава Републике Српске (у даљњем тексту: Устав), чланом 
92. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 22/19), чл. 4. и 6. Закона о унутрашњем 
платном промету (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 7/12, 92/12 и 58/19) и чланом 5. Закона о Агенцији за 
банкарство (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
59/13 и 4/17). Из навода садржаних у иницијативи произла-
зи да се истом, у суштини, тражи оцјењивање уставности и 
законитости члана 16. став 3. Правилника о приређивању 
интернет игара на срећу (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 45/19 и 64/19), са позивом на члан 3. Закона 
о Уставном суду Републике Српске, и то у дијелу којим је 
прописано да се уплатама електронским путем сматрају 
уплате у интернет играма на срећу које подразумијевају, 
између осталог, плаћање путем посредника (ваучери, бо-
нови), и члана 16. ст. 3, 4. и 5. Правилника о приређивању 
интернет игара на срећу (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 45/19, 64/19 и 104/19).

Давалац иницијативе истиче да прописивање којим је 
уведена могућност плаћања ваучерима или боновима, од-
носно могућност плаћања преко посредника у интернет 
играма на срећу, те којим је утврђено да посредник мора 
да испуни прописане услове да би добио одобрење за оба-
вљање послова посредовања у плаћању у овим играма, као 
и којим је овлашћено Министарство финансија да наведено 
увјерење изда, није у складу са чланом 92. Закона о игра-
ма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
22/19), према коме се плаћање у предметним играма може 
извршити искључиво безготовински преко банке или на 
други законом предвиђени начин, а не путем посредника. 
Такође, оспорено прописивање није у сагласности ни са чл. 
4. и 6. Закона о унутрашњем платном промету (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 7/12, 92/12 и 58/19), којим 
је предвиђено да само банке, уз одобрење Агенције за бан-
карство, и Поште Српске могу обављати послове платног 
промета, а не посредници који немају одобрење ове аген-
ције и који нису овлашћене организације за обављање по-
слова платног промета. Додатно, сагласно члану 5. Закона о 
Агенцији за банкарство, искључиво је та агенција овлашће-
на да издаје одобрења за обављање послова платног про-
мета, а не Министарство финансија, како је то предвиђено 
важећим чланом 16. Правилника.

У одговору који је Суду доставио доносилац Правил-
ника истиче се да су наводи из иницијативе нетачни, те 
да оспореним одредбама Правилника нису повријеђене 
одредбе Устава, због чега се предлаже да Суд иницијативу 
не прихвати.

Правилник о приређивању интернет игара на срећу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/19 и 64/19) 
и Правилник о приређивању интернет игара на срећу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/19, 64/19 и 
104/19) донио је министар финансија, на приједлог дирек-
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тора Републичке управе за игре на срећу, на основу члана 
93. став 4. Закона о играма на срећу (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 22/19) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18).

Чланом 16. став 3. Правилника о приређивању интер-
нет игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 45/19 и 64/19), у оспореном дијелу, прописано је да се 
уплатама електронским путем сматрају уплате у интернет 
играма на срећу које подразумијевају плаћање путем по-
средника (ваучери, бонови).

Оспореним чланом 16. ст. 3, 4. и 5. Правилника о при-
ређивању интернет игара на срећу (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 45/19, 64/19 и 104/19) је, у оспореном 
дијелу, прописано: да се плаћањем електронским путем у 
интернет играма на срећу сматра плаћање путем ваучера 
(бонова), мобилним плаћањем, плаћањем паметним кар-
тицама, те свим другим облицима електронског плаћања 
(став 3), да у случају када се плаћање врши електронски, 
путем посредника (ваучери, бонови, електронски или ди-
гитални новац, е-новчаник и слично), посредник у плаћању 
може бити правно лице које је дужно да прибави одобрење 
Министарства финансија, уз испуњавање сљедећих услова: 
обавезно је да посједује рачунарски систем који се може 
повезати са рачунарским системом Министарства финан-
сија у сврху праћења плаћања у интернет играма на срећу, 
дужно је да омогући да уплате у интернет играма на срећу 
буду тренутно видљиве приређивачу, играчу и Министар-
ству финансија, дужно је да има искуство у обављању 
услуга посредовања у плаћању у играма на срећу, да има 
сједиште у Републици Српској и да највећи обим посло-
ва обавља у Републици Српској, да је остварило промет од 
најмање 5.000.000 КМ у области посредовања у плаћању 
у играма на срећу у посљедњих годину дана (став 4), да 
одобрење за обављање услуга посредовања у плаћању у ин-
тернет играма на срећу Министарство даје рјешењем на пе-
риод од пет година, уз могућност продужења уколико прав-
но лице испуњава услове из става 4. овог члана (став 5).

У поступку оцјењивања уставности и законитости 
оспорених општих аката Суд је имао у виду да је Уставом 
утврђено: да Република уређује и обезбјеђује, између оста-
лог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 
својине, правни положај предузећа и других организација, 
основне циљеве и правце привредног развоја, као и друге 
односе од интереса за Републику (т. 6, 8. и 18. Амандмана 
XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава), као 
и да закони, статути, други прописи и општи акти морају 
бити у сагласности са Уставом, односно да прописи и дру-
ги општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 
108).

Суд је имао у виду да је Законом о играма на срећу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 22/19 и 131/20) 
прописано: да се овим законом уређују систем и услови 
приређивања игара на срећу, наградних и забавних игара, 
врсте игара на срећу, накнаде за приређивање тих игара, 
порез на добитке од игара на срећу и забавних игара, на-
градне и забавне игре, као и надзор над извршавањем оба-
веза из овог закона, прекршаји и санкције из области игара 
на срећу (члан 1), да је Министарство финансија надле-
жно за издавање лиценци за приређивање игара на срећу 
и одобрења рачунарских система за игре на срећу у скла-
ду са овим законом, те да је Републичка управа за игре на 
срећу (у даљем тексту: Управа), републички орган управе 
у саставу Министарства и обавља остале управне послове 
из области игара на срећу, у складу са овим законом и про-
писом којим се уређује републичка управа (члан 3. ст. 1. и 
2), да се у Републици Српској, у складу са одредбама овог 
закона, могу приређивати игре на срећу, наградне и забавне 
игре (члан 4. став 1), да се, у смислу овог закона, играма на 
срећу сматрају игре у којима учесници имају једнаке мо-
гућности стицања добитака уз посредну или непосредну 
уплату одређеног износа, а резултат игре искључиво или 
претежно зависи од случаја или неког неизвјесног догађаја 
у игри, да је приређивач ЈП “Лутрија Републике Српске” 
а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Лутрија), односно друго 

правно лице које на основу лиценце и одобрења има пра-
во приређивања игара на срећу, те да су интернет игре на 
срећу игре у којима се учествује путем глобалне интернет 
мреже (ГИМ) преко персоналних рачунара, мобилних теле-
фона и других сличних уређаја (члан 5. т. 1), 4) и 27)), да се 
уплате и исплате у интернет играма на срећу, трансакције 
и финансијско пословање у интернет играма на срећу врши 
преко банковних рачуна приређивача отворених у банци са 
сједиштем у Републици Српској или која има пословну је-
диницу у Републици Српској (члан 89. став 1), да регистро-
вани играч врши уплате за учествовање у интернет играма 
на срећу електронским путем тако да су видљиве тренутно 
након уплате, безготовински, путем безготовинског посло-
вања, свог банковног рачуна или картице за безготовинско 
плаћање (кредитне или дебитне картице), путем електрон-
ских трансфера или посебних рачуна отворених у банци, 
као и на други законом прописан начин који омогућава 
електронско пословање, да се под уплатама електронским 
путем, у смислу става 1. овог члана, сматрају уплате путем 
овлашћеног посредника за електронско плаћање, да ми-
нистар доноси правилник којим се прописују услови и по-
ступак под којим се даје овлашћење за обављање послова 
електронског плаћања (члан 92. ст. 1, 4. и 5), да министар, 
на приједлог директора Управе, доноси правилник којим 
прописује техничке услове, садржај правила и процедура и 
начин приређивања интернет игара на срећу (члан 93. став 
4).

Суд је узео у обзир да је Законом о унутрашњем плат-
ном промету (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
7/12, 92/12 и 58/19) прописано: да се под унутрашњим плат-
ним прометом у смислу овог закона подразумијева отвара-
ње и вођење рачуна учесника и плаћања између учесника у 
унутрашњем платном промету у конвертибилним маркама, 
да је плаћање извршење платних трансакција ради преноса 
средстава са једног рачуна на други рачун, уплате и испла-
те са рачуна, наплате са рачуна, обрачунско плаћање, као и 
други послови платног промета у складу са овим законом 
и прописима који уређују платне трансакције (члан 2. ст. 1. 
и 2), да су овлашћене организације за обављање послова 
платног промета (у даљем тексту: овлашћене организације) 
у смислу овог закона: банке са сједиштем у Републици Срп-
ској, филијале банака из Федерације Босне и Херцеговине и 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, које имају дозволу 
Агенције за банкарство Републике Српске, и други субјекти 
који обављају послове платног промета за овлашћене ор-
ганизације у складу са овим законом, да поред овлашће-
них организација из става 1. овог члана, Централна банка 
Босне и Херцеговине обавља послове унутрашњег платног 
промета у складу са Законом о Централној банци Босне и 
Херцеговине (члан 4), да овлашћене организације обављају 
сљедеће послове платног промета: отварају, воде и затва-
рају рачуне учесника, у складу са овим законом и другим 
прописима, воде евиденцију рачуна учесника, примају и 
провјеравају исправност налога за плаћање, извршавају 
налоге за плаћање и врше пренос средстава са једног ра-
чуна на други, извршавају платне трансакције путем теле-
комуникационих преноса, дигиталних или информационо-
технолошких уређаја, евидентирају платне трансакције на 
рачунима, обављају послове готовинског платног промета, 
врше услуге издавања и/или прихватања платних инстру-
мената и услуге новчаних пошиљки, обављају благајничко-
трезорске послове и обезбјеђују смјештај и чување готовог 
новца, извјештавају учеснике о промјенама и стању сред-
става на рачунима, врше поравнање међубанкарских нало-
га за плаћање у складу са законом и прописима који уређују 
платне трансакције, воде евиденције, достављају податке и 
извјештаје у складу са овим законом и другим прописима, 
архивирају и чувају документацију са подацима о платном 
промету и обављају и друге послове у складу са прописима 
(члан 5), да Предузеће за поштански саобраћај Републи-
ке Српске а. д. Бања Лука, путем својих организационих 
дијелова, може за овлашћене организације обављати сље-
деће послове платног промета: примати налоге за плаћање 
од физичких лица, обављати исплате физичким лицима 
за рачун пословних субјеката и физичких лица која имају 
рачуне код овлашћених организација, примати уплате го-



 

42 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 32 13.4.2021.

товог новца од физичких лица у корист рачуна пословних 
субјеката и физичких лица која врше плаћања преко рачуна, 
преузимати и отпремати готов новац овлашћеним органи-
зацијама и вршити обрачун са овлашћеним организацијама 
и примати уплате готовог новца од пословних субјеката, 
оствареног обављањем регистроване дјелатности, у корист 
рачуна тих пословних субјеката отворених код овлашћених 
организација (члан 6).

Суд је имао у виду да је Законом о Агенцији за бан-
карство Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 59/13 и 4/17) прописано: да банкарски систем 
Републике Српске (у даљем тексту: банкарски систем) чине 
банке, микрокредитне организације, штедно-кредитне ор-
ганизације и друге финансијске организације чије се осни-
вање и пословање уређује посебним законима којима је 
прописано да Агенција издаје дозволе или одобрења за рад, 
надзире пословање и врши друге послове у вези са њима, 
да је банка правно лице чије је оснивање, пословање, упра-
вљање, надзор и престанак рада уређено законом о банкама 
(члан 2. т. а) и б)), да је Агенција основана ради уређења и 
контроле банкарског система и при остваривању свог циља 
и извршавању задатака у складу са овим и другим закони-
ма самостално је и независно правно лице (члан 4. став 1), 
да су надлежности Агенције: доношење прописа којима се 
уређује рад банака, микрокредитних организација, штед-
но-кредитних организација, давалаца лизинга и других фи-
нансијских организација банкарског система, издавање и 
одузимање банкама дозволе за рад и других одговарајућих 
аката у складу са својим овлашћењима, посредни и непо-
средни надзор пословања банака, налагање мјера надзора 
и друге надлежности у складу са законом којим се уређују 
банке, те друге надлежности у складу са овим законом и 
другим законима (члан 5. став 1. т. б), в) и љ)).

Суд је узео у обзир да је Законом о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) 
прописано: да органи управе доносе правилнике, наредбе, 
упутства и друге опште акте, те да се правилником разрађу-
ју поједине одредбе закона или прописа Владе (члан 63. ст. 
1. и 2), да министар представља министарство, доноси про-
писе из члана 63. став 1. овог закона и рјешења у управним 
и другим појединачним стварима, одлучује о правима и ду-
жностима запослених у министарству и одлучује о другим 
питањима из дјелокруга министарства (члан 76. став 2).

Законом о Уставном суду Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12) је про-
писано: да Суд може оцјењивати уставност закона и устав-
ност и законитост прописа и других општих аката који су 
престали да важе, ако од престанка важења до покретања 
поступка није прошло више од годину дана (члан 3).

Суд констатује да је, у току овог поступка, ступио на 
снагу Закон о измјени и допунама Закона о играма на срећу 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 131/20), 
чијим чланом 3. је прописано да се у члану 92. Закона о 
играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 22/19) послије става 3. додају нови ст. 4. и 5, којима је 
прописано да се под уплатама електронским путем, у сми-
слу става 1. овог члана, сматрају уплате путем овлашћеног 
посредника за електронско плаћање, те да министар доноси 
правилник којим се прописују услови и поступак под којим 
се даје овлашћење за послове електронског плаћања.

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, 
Суд је утврдио да је прописујући на начин као у члану 16. 
став 3, став 4. т. 1, 2, 3. и 5. и став 5. Правилника о приређи-
вању интернет игара на срећу (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 45/19, 64/19 и 104/19), министар посту-
пио сагласно овлашћењу из члана 92. став 5. Закона о игра-
ма на срећу и донио правилник којим се прописују услови 
и поступак под којим се даје овлашћење за обављање по-
слова електронског плаћања и члана 93. став 4. (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 22/19 и 131/20), што је у 
складу са гаранцијама из члана 108. Устава.

Одређујући у члану 16. став 3. овог правилника да се 
плаћањем електронским путем у интернет играма на срећу, 
између осталог, сматра и плаћање путем ваучера или боно-
ва, као једним од облика безготовинског плаћања, министар 

је, према оцјени Суда, поступио сагласно одредби члана 92. 
став 1. Закона о играма на срећу, те законској обавези из 
члана 93. став 4. истог закона и уредио у домену овлашће-
ња техничке услове, садржај правила и процедура, те начин 
приређивања интернет игара на срећу.

Такође, према оцјени Суда, одређујући да посредник 
у плаћању које се врши електронски може бити правно 
лице које је дужно да прибави одобрење Министарства 
финансија, министар на то министарство није пренио на-
длежности Агенције за банкарство, које подразумијевају 
уређење и контролу банкарског система (члан 4. став 1. За-
кона о Агенцији за банкарство Републике Српске), нити је, 
како то погрешно тврди давалац иницијативе, оспореним 
прописивањем из важећег члана 16. Правилника овластио 
Министарство финансија да издаје одобрења за обављање 
послова платног промета.

Овлашћење министарству да изда одобрење правним 
лицима за обављање послова посредовања у електронским 
плаћањима не подразумијева надлежност тог министарства 
да издаје или одузима дозволе за рад банкама и другим 
организацијама банкарског система из члана 5. Закона о 
Агенцији за банкарство Републике Српске. Имајући у виду 
одређење појма платног промета из члана 2. став 1. Закона 
о унутрашњем платном промету, Суд је утврдио да доноси-
лац оспореног правилника у члану 16. став 4. т. 1), 2), 3) и 
5) истог није утврдио услове на основу којих ће посредни-
ци у електронским плаћањима стећи статус овлашћених 
субјеката платног промета из члана 5. наведеног закона, већ 
је, искључиво, прописао услове на основу којих ова прав-
на лица могу добити одобрење министарства за обављање 
послова посредовања у електронским плаћањима у интер-
нет играма на срећу. Посредници у предметним плаћањима 
немају капацитет овлашћених организација за обављање 
послова платног промета у смислу члана 4, односно чла-
на 6. Закона о унутрашњем платном промету, већ, путем 
за то специјализованих интернетских платформи, омогућа-
вају безбједно одвијање трансакције у електронској форми 
између рачуна регистрованог играча и рачуна приређивача 
интернет игара на срећу.

Давалац иницијативе, према становишту Суда, погре-
шно поистовјећује послове обављања унутрашњег платног 
промета (чл. 2. и 5. Закона о унутрашњем платном проме-
ту), које могу обављати овлашћене организације из члана 
4. овог закона, те по њиховом овлашћењу, Предузеће за по-
штански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука (члан 
6. истог закона), са пословима посредовања у електрон-
ским плаћањима.

С обзиром на изложено, Суд је утврдио да је, пропи-
сујући услове за обављање послова посредовања у елек-
тронским плаћањима, доносилац оспореног акта поступио 
у складу са чланом 108. Устава, јер је њиме конкретизовао 
законске одредбе према којима се уплате регистрованих 
играча у интернет играма на срећу обављају електрон-
ским путем, а што подразумијева учешће посредника у тим 
плаћањима (члан 92. ст. 1. и 4. Закона о играма на срећу).

Поред овога, Суд је утврдио да је својом одлуком, број: 
У-9/20 од 24. фебруара 2021. године (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 19/21), одбијен приједлог за утвр-
ђивање неуставности и незаконитости члана 16. став 4. тач-
ка 4. Правилника о приређивању интернет игара на срећу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/19, 64/19 и 
104/19). С обзиром на то да је предметном одлуком одлуче-
но о уставности оспореног члана 16. став 4. тачка 4. наве-
деног правилника, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка 
г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), одлучио да 
иницијативу не прихвати у наведеном дијелу, будући да је 
већ одлучивао о истој ствари.

У погледу дијела иницијативе којим је оспорен члан 16. 
став 3. Правилника о приређивању интернет игара на срећу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/19 и 64/19), 
Суд је утврдио да је, између осталог, и наведена одредба 
Правилника измијењена чланом 1. Правилника о измјени 
Правилника о приређивању интернет игара на срећу, који 
је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у “Слу-
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жбеном гласнику Републике Српске”, број 104/19, од 6. де-
цембра 2019. године, а којим чланом је у цјелини мијењан 
члан 16. Правилника о приређивању интернет игара на 
срећу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/19 и 
64/19).

С обзиром на то да је оспорени члан 16. став 3. Правил-
ника о приређивању интернет игара на срећу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 45/19 и 64/19) у цијелости 
измијењен прије подношења ове иницијативе Суду, те иако 
је иницијатива, када је ријеч о наведеном дијелу, поднесе-
на унутар рока прописаног чланом 3. Закона о Уставном 
суду Републике Српске, Суд је, имајући у виду овлашћења 
из ове законске одредбе, одлучио да у овом дијелу исту не 
прихвати.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 
поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 
став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом 
предмету одлучио без доношења рјешења о покретању по-
ступка.

На основу изложеног, одлучено је као у изреци овог рје-
шења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 
Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. 
др Снежана Савић

Број: У-22/20 Предсједник
31. марта 2021. године Уставног суда,
Бањалука Мр Џерард Селман, с.р.

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске и члана 40. став 5. и члана 61. став 
1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на 
сједници одржаној 31. марта 2021. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности 

члана 15. Закона о ванпарничном поступку (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 36/09 и 91/16), члана 11. 
став 1. Закона о извршном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 
57/12, 67/13, 98/14 и 66/18), члана 24. Закона о кривич-
ном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
53/12, 91/17 и 66/18), чл. 11. и 12. Закона о ликвидационом 
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, број 
82/19), члана 13. Закона о парничном поступку (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 
49/09 и 61/13), члана 95. Закона о судовима Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12, 
44/15 и 100/17), члана 6. и члана 36. став 3. Закона о управ-
ним споровима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 109/05 и 63/16) и члана 79. ст. 1. и 2. и члана 112. Закона 
о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 63/14, 110/16 и 100/17).

О б р а з л ож е њ е
Стефан Мачкић из Бањалуке дао је Уставном суду Ре-

публике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности члана 15. Закона о ванпарничном 
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
36/09 и 91/16), члана 11. став 1. Закона о извршном по-
ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/03, 
85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18), чла-
на 24. Закона о кривичном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 53/12, 91/17, 66/18 и 82/19), чл. 11. 
и 12. Закона о ликвидационом поступку (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 82/19), члана 13. Закона о 
парничном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13), члана 95. 
Закона о судовима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 37/12, 44/15 и 100/17) и члана 6. и 
члана 36. став 3. Закона о управним споровима (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 63/16). Суду је 
накнадно достављена и допуна иницијативе у којој је дава-
лац иницијативу проширио и на члан 79. ст. 1. и 2. и члан 
112. Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 63/14, 110/16 и 100/17). У 
иницијативи и допуни иницијативе наводи се да је оспо-
реним законским одредбама прописано да у свим судским 
поступцима и пред свим судовима учествују само судије, а 
не и судије поротници. Истиче се да је чланом 95. Закона 
о судовима изричито искључена примјена чланова тог за-
кона, који предвиђају учешће судија поротника у суђењу, 
чиме су поротници искључени из свих поступака пред било 
којим судом. Из наведених разлога, по мишљењу даваоца 
иницијативе, наведене оспорене законске одредбе у супрот-
ности су са чланом 125. ст. 3. и 4. и чланом 108. став 1. 
Устава Републике Српске. Поред наведеног, истиче се да 
је члан 15. Закона о ванпарничном поступку у дијелу који 
гласи: “или нотар, као повјереник суда” у супротности са 
чланом 125. Устава, јер по мишљену даваоца иницијативе, 
према наведеној уставној одредби, судити могу само судије 
и судије поротници, а не и нотари. Предлаже се да Суд ини-
цијативу прихвати.

У одговору на иницијативу који је Суду доставила На-
родна скупштина Републике Српске наводи се да је зако-
нодавац, у складу са својим уставним овлашћењима, доно-
шењем и усвајањем Закона о судовима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12, 44/15 
и 100/17), уредио организацију, надлежност и функциони-
сање основних судова, окружних судова, окружних при-
вредних судова, Вишег привредног суда и Врховног суда 
Републике Српске, те да је истим законом прописано да 
судови суде као судије појединци или у вијећима судија, 
односно вијећима судија и судија поротника. Такође, пре-
лазним и завршним одредбама овог закона уређено је да 
се одредбе закона, којима се регулишу судије поротници, 
примјењују само на поступке који треба да се у складу са 
одредбама Закона о кривичном поступку Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/03, 11/04, 
115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 и 92/09) и 
Закона о парничном поступку (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09) спро-
веду по раније важећим прописима. Имајући у виду наве-
дено, у одговору се истиче да нису основани наводи ини-
цијативе о несагласности оспорених законских одредаба са 
чланом 125. Устава Републике Српске, јер исти даје право 
законодавцу да оцијени цјелисходност начина организације 
судовања, те сходно томе, процијени и законом пропише 
у којим случајевима учествују судије појединци и судска 
вијећа. Поред наведеног, истиче се да Уставни суд Републи-
ке Српске не може улазити у оцјену цјелисходности оспо-
раваног законског рјешења у погледу уређења положаја и 
потребе поротника у судским поступцима, јер је наведено 
искључива ствар законодавне политике Народне скупшти-
не Републике Српске. Предлаже се да Суд иницијативу не 
прихвати.

Оспореним чланом 15. Закона о ванпарничном поступ-
ку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 36/09 и 
91/16) прописано је: “У ванпарничном поступку у првом 
степену одлучује судија појединац или нотар, као повјере-
ник суда.”.

Оспореним чланом 11. став 1. Закона о извршном по-
ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/03, 
85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18) 
прописано је: “Извршни поступак у првом степену води и 
одлуке доноси судија појединац.”.

Оспореним чланом 24. Закона о кривичном поступку 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 53/12, 91/17 
и 66/18) прописано је: “У првом степену судови суде у 
вијећима састављеним од троје судија, а за кривична дје-
ла за која је прописана као главна казна новчана казна или 
казна затвора до десет година, у првом степену суди судија 
појединац (став 1). У другом и трећем степену суди вијеће 
састављено од троје судија (став 2). О захтјеву за заштиту 
законитости Врховни суд одлучује у вијећу састављеном од 
пет судија (став 3). Судија за претходни поступак, судија 
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за претходно саслушање, предсједник суда и предсједник 
вијећа одлучују у случајевима предвиђеним у овом закону 
(став 4). У вијећу састављеном од троје судија суд одлу-
чује о жалбама против рјешења када је то одређено овим 
законом и доноси друге одлуке ван главног претреса (став 
5). У вијећу састављеном од троје судија суд одлучује и о 
захтјеву за понављање поступка (став 6).”.

Оспореним чланом 11. Закона о ликвидационом по-
ступку (“Службени гласник Републике Српске”, број 82/19) 
прописано је да су органи ликвидационог поступка ликви-
дациони судија и ликвидациони управник, а чланом 12. 
истог закона прописано је да ликвидациони судија: води 
и управља ликвидационим поступком од дана подношења 
приједлога за отварање ликвидационог поступка до дана 
закључења ликвидационог поступка (тачка 1), има пра-
ва и обавезе у ликвидационом поступку прописане овим 
законом (тачка 2), врши надзор над радом ликвидационог 
управника у складу са овим законом (тачка 3), разрјешава 
дужности ликвидационог управника у складу са чланом 16. 
овог закона (тачка 4).

Оспореним чланом 13. Закона о парничном поступку 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/03, 85/03, 
74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) прописано је: “У првостепеном 
поступку и поступку по приједлогу за понављање поступка 
суди судија појединац (став 1). У другостепеном поступку 
и поступку одлучивања по ревизији суди вијеће од тројице 
судија (став 2).”.

Оспореним чланом 95. Закона о судовима Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12, 
44/15 и 100/17) прописано је: “Одредбе чл. 10, 65. и 66. овог 
закона, које се односе на судије поротнике, примјењују се 
само на поступке који треба да се, у складу са одредбама 
Закона о кривичном поступку Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 50/13, 115/04, 29/07, 
68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 и 92/09) и Закона о пар-
ничном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09), спроведу по раније 
важећим прописима.”.

Оспореним чланом 6. Закона о управним споровима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 63/15) 
прописано је: “У управним споровима суди судија поједи-
нац. Изузетно, у сложеним предметима за које су разлози 
погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање и/или 
погрешна примјена материјалног права, који су од утицаја 
за правично рјешавање управне ствари, суди вијеће од 
троје судија.”. Оспореним чланом 36. став 3. истог закона 
прописано је: “О захтјеву за ванредно преиспитивање одлу-
чује надлежни суд у вијећу од троје судија.”.

Оспореним чланом 79. ст. 1. и 2. Закона о прекршајима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 63/14, 110/16 и 100/17) прописано је: “У првом степену 
за прекршаје учињене у вријеме малољетства, без обзира 
на прописану новчану казну, суди судија као појединац 
(став 1). Када суди у другом степену, вијеће другостепеног 
суда састављено је од троје судија, одређених распоредом 
послова у том суду (став 2). ”.

Оспореним чланом 112. истог закона прописано је: 
“Прекршајни поступак у првом и другом степену води 
судија појединац, осим у случајевима предвиђеним овим 
законом, када одлучује вијеће (став 1). У прекршајном по-
ступку одлучује вијеће у саставу троје судија, у случаје-
вима прописаним овим законом, као и одредбама Закона 
о кривичном поступку Републике Српске које упућују на 
кривично вијеће (став 2).”.

У поступку оцјене уставности оспорених законских 
одредаба Суд је имао у виду да је Уставом Републике Срп-
ске утврђено: да Република Српска уређује и обезбјеђује, 
поред осталог, организацију, надлежност и рад државних 
органа (члан 68, који је замијењен Амандманом XXXII тач-
ка 10); да се државна власт у Републици Српској организује 
на начелу подјеле власти, а да судска власт припада судови-
ма (члан 69. став 1. и члан 69. став 5); да судску власт врше 
судови, који су самостални и независни и суде на основу 
Устава и закона (члан 121. ст. 1. и 2); да се оснивање, надле-

жност, организација и поступак пред судом утврђују зако-
ном (члан 122). Поред тога, чланом 125. Устава утврђено је 
да суд суди у вијећу (став 1), да се законом уређује у којим 
стварима суди судија појединац (став 2), да у суђењу уче-
ствују и судије поротници на начин утврђен законом (став 
3), те да се законом може прописати да у одређеним судови-
ма и у одређеним стварима у суђењу учествују само судије 
(став 4). Чланом 108. став 1. Устава је утврђено да закони, 
статути, други прописи и општи акти морају бити у сагла-
сности са Уставом.

Поред наведених уставних одредби, Суд је узео у обзир 
да је Законом о судовима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 37/12, 44/15 и 100/17) 
уређена организација, надлежност и функционисање 
основних судова, окружних судова, окружних привредних 
судова, Вишег привредног суда и Врховног суда Републи-
ке Српске (члан 1). Релевантним одредбама овог закона је 
прописано: да судску власт у Републици Српској врше су-
дови, који су самостални и независни у оквиру дјелокруга и 
надлежности одређене законом (члан 2); да судови суде као 
судије појединци или у вијећима судија, односно вијећи-
ма судија и судија поротника, а састав вијећа одређује се 
посебним законима (члан 10); да предсједник основног и 
окружног суда, након прибављеног мишљења Високог суд-
ског и тужилачког савјета, утврђује број судија поротника 
потребних за рад тог суда (члан 65. став 1); да судови воде 
евиденцију за сваког судију и судију поротника, у којој су 
садржани подаци о стручној спреми и искуству судије, као 
и остали подаци. Судија, односно судија поротник има пра-
во увида у свој досије и право да тражи исправку погре-
шних података (члан 66); да се одредбе чл. 10, 65. и 66. овог 
закона, које се односе на судије поротнике, примјењују 
само на поступке који треба да се, у складу са одредбама 
Закона о кривичном поступку Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 50/13, 115/04, 29/07, 
68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 и 92/09) и Закона о пар-
ничном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09), спроведу по раније 
важећим прописима (члан 95).

Полазећи од наведених уставних одредби, Суд је утвр-
дио да је законодавац, сагласно овлашћењу из члана 122. 
Устава, надлежан да законом утврди оснивање, надлежност, 
организацију и поступак пред судовима, те да је Законом о 
судовима Републике Српске уредио организацију, надле-
жност и функционисање основних судова, окружних судо-
ва, окружних привредних судова, Вишег привредног суда и 
Врховног суда Републике Српске. Истим законом прописао 
је да судови суде као судије појединци или у вијећима су-
дија, односно вијећима судија и судија поротника. Такође, 
прелазним и завршним одредбама Закона о судовима Репу-
блике Српске уређено је да се одредбе овог закона које се 
односе на судије поротнике примјењују само на поступке 
који треба да се, у складу са одредбама Закона о кривичном 
поступку Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 50/13, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 
80/09, 88/09 и 92/09) и Закона о парничном поступку (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 
63/07 и 49/09), спроведу по раније важећим прописима.

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, 
Суд је оцијенио да је оспорено законско рјешење у погледу 
уређења и потребе учешћа поротника у судским поступци-
ма ствар цјелисходности законодавца, односно законодавне 
политике Народне скупштине Републике Српске, о чему 
Уставни суд сходно члану 115. Устава Републике Српске 
није надлежан да одлучује. При томе, Суд је оцијенио да 
је законодавац, нормирајући као у оспореним одредбама 
закона, остао у границама Уставом зајамчених овлашћења. 
Наиме, законодавац је у прелазним и завршним одредба-
ма Закона о судовима Републике Српске прописао у којим 
поступцима се примјењују одредбе овог закона, које се од-
носе на судије поротнике. По оцјени Суда, овакво норми-
рање није несагласно члану 125. Устава Републике Српске, 
с обзиром на то да је овом уставном одредбом утврђено да 
се законом може прописати да у одређеним судовима и у 
одређеним стварима у суђењу учествују само судије, а како 
је то и прописано у оспореним законским одредбама на које 
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иницијатива указује. Стога, по оцјени Суда, у конкретном 
случају није повријеђено начело уставности из члана 108. 
став 1. Устава Републике Српске, те нису основани наво-
ди иницијативе о неуставности члана 15. Закона о ванпар-
ничном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 36/09 и 91/16), члана 11. став 1. Закона о извршном по-
ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/03, 
85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18), чла-
на 24. Закона о кривичном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 53/12, 91/17 и 66/18), чл. 11. и 12. 
Закона о ликвидационом поступку (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 82/19), члана 13. Закона о парнич-
ном поступку (“ Службени гласник Републике Српске”, бр. 
58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13), члана 95. Закона о 
судовима Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 37/12, 44/15 и 100/17), члана 6. и члана 36. 
став 3. Закона о управним споровима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 109/05 и 63/16) и члана 79. ст. 1. 
и 2. и члана 112. Закона о прекршајима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/14, 110/16 
и 100/17).

Имајући у виду стандард оцјене у поступку апстрактне 
контроле уставности из члана 115. Устава, паушални на-
води иницијативе о несагласности члана 15. Закона о ван-
парничном поступку у дијелу који гласи: “или нотар, као 
повјереник суда” нису од значаја за одлучивање овог суда у 
предметној ствари.

С обзиром да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 
поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 
став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), 
одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног, Суд је одлучио као у изреци овог 
рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 
Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. 
др Снежана Савић.

Број: У-32/20 Предсједник
31. марта 2021. године Уставног суда,
Бањалука Мр Џерард Селман, с.р.

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске и члана 37. став 1. тачка г), члана 
40. став 5. и члана 61. став 1. т. г) и д) Закона о Уставном 
суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. мар-
та 2021. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности 

члана 11. став 1. тачка 2), члана 36. став 4, члана 105. став 
4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 121. став 1. и члана 157. 
став 1. Закона о прекршајима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 63/14 и 110/16) и члана 
7. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о прекр-
шајима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 100/17).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за 
оцјењивање уставности члана 148. ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9. За-
кона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 63/14 и 110/16).

О б р а з л ож е њ е
Стефан Мачкић из Бање Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности члана 11. став 1. тачка 2), члана 36. 
став 4, члана 105. став 4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 
121. став 1, члана 148. ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9. и члана 157. став 
1. Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 63/14) и члана 7. у дијелу 
који се односи на став 1. члана 7. Закона о измјенама и до-

пунама Закона о прекршајима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 100/17). Оцјена устав-
ности оспорених одредби члана 11. став 1. тачка 2), члана 
36. став 4, члана 105. став 4, члана 120. став 1. тачка 1), 
члана 121. став 1, члана 148. ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9 и члана 157. 
став 1. Закона о прекршајима Републике Српске тражена је 
у односу на члан 128. став 1. Устава Републике Српске јер 
су, како наводи давалац иницијативе, оспореним законским 
одредбама овлашћени други органи за гоњење починилаца 
прекршаја, а не јавна тужилаштва која су, сагласно наведе-
ној уставној одредби, једино надлежна за гоњење учинила-
ца кривичних и других по закону кажњивих дјела. Оспоре-
ну одредбу члана 7. став 1. Закона о измјенама и допунама 
Закона о прекршајима Републике Српске давалац иниција-
тиве оспорава у односу на члан 5. став 1. алинеја 4, чл. 10. 
и 16, те члан 123. Устава, а као разлоге оспоравања наводи 
то што је оспореним прописивањем починилац прекршаја 
онемогућен да се, ради заштите својих права у прекршај-
ном поступку, жалбом или неким другим редовним или 
ванредним правним средством обрати Врховном суду Ре-
публике Српске, као највишем суду у Републици Српској. 
С обзиром на изложено, давалац иницијативе наводи да је 
оспореним законским одредбама, поред наведених устав-
них одредби, повријеђена и одредба члана 108. став 1. Уста-
ва, због чега предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе 
наведеног закона нису у сагласности са Уставом.

Народна скупштина Републике Српске дала је одговор 
на наводе из иницијативе, истичући да давалац иницијати-
ве произвољно и непотпуно тумачи одредбе Устава Репу-
блике Српске. У погледу оспоравања уставности одредби 
члана 11. став 1. тачка 2), члана 36. став 4, члана 105. став 
4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 121. став 1, члана 148. 
ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9. и члана 157. став 1. Закона о прекр-
шајима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 63/14 и 110/16) у одговору се наводи да се из 
садржине одредбе члана 128. став 1. Устава може закључи-
ти да јавна тужилаштва гоне учиниоце кривичних дјела, а 
да формулација “и других по закону кажњивих дјела” не 
искључује да и други овлашћени органи, када је то пропи-
сано законом, као што је у конкретном случају, могу гонити 
починиоце прекршаја, као других кажњивих дјела. У од-
говору се истиче да није у надлежности Уставног суда да 
преиспитује цјелисходност одређеног законског рјешења, 
нити да цијени становиште законодавца када је у питању 
постојање/непостојање општег интереса за усвајање одре-
ђеног законског рјешења. Надаље, у односу на оспоравање 
члана 7. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о 
прекршајима Републике Српске, у одговору се наводи да је 
досљедно примијењен члан 16. Устава, на који указује дава-
лац иницијативе, а којим се, између осталог, јемчи да свако 
има право на једнаку заштиту својих права у поступку пред 
судом и другим државним органима и организацијама, те 
да је свакоме зајемчено право на жалбу или друго правно 
средство против одлуке којом се рјешава о његовом праву 
или на закону заснованом интересу. У одговору се, такође, 
наводи да је законодавац доносећи предметни закон остао 
у границама Уставом зајемчених овлашћења, те се, руко-
вођен разлозима цјелисходности и заштите општег интере-
са, ставио у функцију очувања темељних уставних начела. 
Предлаже се да Суд не прихвати иницијативу.

Одредбама Закона о прекршајима Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/14 
и 110/16), које су оспорене иницијативом, прописано 
је чланом 11. став 1. тачка 2. да су овлашћени органи за 
покретање прекршајног поступка: надлежна министар-
ства и други органи Босне и Херцеговине (подтачка 1), 
Министарство унутрашњих послова, друга министарства 
и инспекцијски органи Републике Српске (подтачка 2), на-
длежни органи јединица локалне самоуправе (подтачка 3) 
и привредна друштва и друга правна лица која имају јавна 
овлашћења, а у чију надлежност спада непосредно изврше-
ње или надзор над извршењем закона или прописа којима 
су прописани прекршаји (подтачка 4); чланом 36. став 4. да 
овлашћени орган може изрећи прекршајну санкцију путем 
издавања прекршајног налога, у складу са поступком који 
је прописан овим законом; чланом 105. став 4. да се овла-
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шћења тужиоца, уређена Законом о кривичном поступку, 
сходно примјењују и на овлашћени орган у прекршајном 
поступку; чланом 120. став 1. тачка 1. да је странка у по-
ступку овлашћени подносилац захтјева; чланом 121. став 
1. да су овлашћени подносиоци захтјева за покретање 
прекршајног поступка овлашћени органи из члана 11. овог 
закона; чланом 148. да овлашћени орган издаје прекршај-
ни налог ако је прекршај из његове надлежности утврђен 
непосредним опажањем од овлашћеног службеног лица 
приликом вршења инспекцијског надзора и прегледа, као и 
увида у службену евиденцију надлежног органа, на основу 
података који су добијени уређајима за надзор или мјерења, 
прегледом документације, просторија и робе или на други 
законом прописан начин и на основу признања о почиње-
ном прекршају од окривљеног пред овлашћеним органом 
на лицу мјеста или у неком другом судском или управном 
поступку (став 1), да овлашћени орган може издати прекр-
шајни налог из става 2. овог члана и када је новчана казна 
прописана у распону или када се новчана казна израчуна-
ва коришћењем математичке формуле (став 3), да ако је 
новчана казна прописана у распону, овлашћени орган ће 
прекршајним налогом изрећи минимум прописане новчане 
казне (став 4), да овлашћени орган може, ако окривљени 
учини више прекршаја у стицају, прекршајним налогом 
изрећи јединствену новчану казну која је једнака збиру 
свих појединачних казни утврђених у минималном износу, 
а ако је за један или више извршених прекршаја прописана 
заштитна мјера, може изрећи заштитну мјеру - одузимање 
предмета, односно забрану управљања моторним возилом 
у најкраћем прописаном трајању (став 6), да ће суд захтјев 
за покретање прекршајног поступка за прекршај за који је 
прописана казна у одређеном износу, који је поднио овла-
шћени орган умјесто издавања прекршајног налога из става 
2. овог члана, рјешењем одбацити (став 7) и да је овлашће-
ни орган обавезан да одмах, без одгађања, а најдуже у року 
од осам дана, унесе прекршајни налог у регистар, а уко-
лико то не учини, суд ће по захтјеву за судско одлучивање 
сматрати да је овлашћени орган одустао од прекршајног 
гоњења и рјешењем обуставити прекршајни поступак (став 
9); чланом 157. да ће овлашћени подносилац захтјева, када 
није могуће издати прекршајни налог, у складу са чланом 
148. овог закона, поднијети захтјев за покретање поступка 
надлежном суду (став 1).

Оспореном одредбом члана 7. Закона о измјенама и 
допунама Закона о прекршајима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 100/17) прописано 
је да се у члану 218. у ставу 2. ријечи: “вијеће Врховног 
суда Републике Српске” замјењују ријечима: “друго вијеће 
истог другостепеног суда” (став 1).

Суд је имао у виду да је одредбама Устава на које ука-
зује давалац иницијативе, али и одредбама Устава које су, 
по оцјени Суда, од значаја за оцјену уставности оспорених 
одредби Закона о прекршајима Републике Српске утврђе-
но: да се уставно уређење Републике Српске темељи, изме-
ђу осталог, на владавини права (члан 5. став 1. алинеја 4), 
да су грађани Републике Српске равноправни у слободама, 
правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају 
исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, нацио-
налну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, 
рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго 
увјерење, друштвени положај или друго лично својство 
(члан 10), да свако има право на једнаку заштиту својих 
права у поступку пред судом и другим државним органом 
и организацијом, те да је свакоме зајамчено право на жалбу 
или друго правно средство против одлуке којом се рјешава 
о његовом праву или на законом заснованом интересу (члан 
16), да се слободе и права остварују, а дужности испуња-
вају непосредно на основу Устава, осим када је Уставом 
предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих 
утврђују законом, те да се законом може прописати начин 
остваривања појединих права и слобода само када је то 
неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), да 
Република уређује и обезбјеђује, између осталог, уставност 
и законитост, остваривање и заштиту људских права и сло-
бода, организацију, надлежности и рад државних органа и 
друге односе од интереса за Републику Српску, у складу 

са Уставом (т. 4, 5, 10. и 18. Амандмана XXXII на Устав 
Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава), да 
Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште 
акте (члан 70. став 1. тачка 2), да закони, статути, други 
прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уста-
вом (члан 108. став 2), да државни органи и организације 
које врше јавна овлашћења могу у појединачним стварима 
рјешавати о правима и обавезама грађана или примјењива-
ти мјере принуде и ограничења, само у законом прописа-
ном поступку у коме је свакоме дата могућност да брани 
своја права и интересе и да против донесеног акта изјави 
жалбу, односно употреби друго законом предвиђено правно 
средство (члан 111), да се оснивање, надлежности, органи-
зација и поступак пред судовима утврђују законом (члан 
122), да Врховни суд Републике Српске, као највиши суд у 
Републици Српској обезбјеђује јединствену примјену зако-
на (члан 123) и да је јавно тужилаштво самосталан државни 
орган који гони учиниоце кривичних и других по закону 
кажњивих дјела и улаже правна средства ради заштите за-
конитости, те да се оснивање, организација и надлежност 
јавног тужилаштва уређује законом (члан 128 ст. 1. и 2).

Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о прекр-
шајима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 63/14, 110/16 и 100/17) прописано да се овим 
законом уређују: појам прекршаја, услови за прописивање 
прекршаја и прекршајних санкција, прекршајна одговор-
ност, прекршајни поступак и поступак извршења прекр-
шајних санкција (члан 1), да су прекршаји противправна 
дјела која представљају кршење јавног поретка или пропи-
са о економском и финансијском пословању, утврђена зако-
ном или другим прописом, за која су одређена обиљежја и 
за која су прописане санкције (члан 2. став 1), да се против 
одлуке донесене у првом степену може изјавити жалба ако 
овим законом није другачије прописано (члан 108), да је 
жалба редовни правни лијек који се изјављује против прво-
степеног рјешења о прекршају, те да окривљени и подноси-
лац захтјева могу изјавити жалбу на рјешење о прекршају 
(члан 203), да ће другостепени суд размотрити жалбу на 
основу списа предмета, жалбе и одговора, без одржавања 
усменог претреса (члан 213. став 4), да о жалби против дру-
гостепене одлуке одлучује друго вијеће истог другостепе-
ног суда (члан 218. став 2), да су ванредни правни лијекови 
захтјев за понављање поступка и захтјев за заштиту закони-
тости (члан 219), да о захтјеву за понављање прекршајног 
поступка одлучује суд који је донио првостепену одлуку 
(члан 222) и да ће против правоснажних судских одлука ре-
публички тужилац подићи захтјев за заштиту законитости 
ако је повријеђен закон, и да се одредбе Закона о кривичном 
поступку које се односе на подизање захтјева за заштиту 
законитости и одлучивање о њему сходно примјењују на 
захтјев за заштиту законитости у прекршајном поступку 
(члан 225).

Суд је имао у виду и одредбе Закона о судовима Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
37/12, 44/15 и 100/17), и то члан 2, којим је прописано да 
судску власт у Републици Српској врше судови, који су са-
мостални и независни у оквиру дјелокруга и надлежности 
одређене законом, члан 31. став 3. тачка е, којим је прописа-
но да је окружни суд надлежан, између осталог, да одлучује 
о правним лијековима против одлука својих вијећа када је 
то законом одређено, члан 35. став 1. т. а. и б. према којим 
одредбама Врховни суд одлучује о редовним и ванредним 
правним лијековима против одлука окружних судова ако 
је то законом одређено, те тачка г. којом је прописано да 
Врховни суд заузима начелне ставове ради усаглашавања 
судске праксе о питањима за која оцијени да су од значаја за 
јединствену примјену закона у Републици Српској.

Полазећи од наведених одредаба Устава, Суд је утврдио 
да је у њима садржано овлашћење законодавца да уреди 
организацију, надлежности и рад државних органа, као и 
поступак пред судовима, а тиме и прекршајни поступак. У 
том смислу, по оцјени Суда, оспорено прописивање из чла-
на 11. став 2. овог закона, према коме су овлашћени органи 
за покретање прекршајног поступка надлежна министар-
ства и други органи Босне и Херцеговине, Министарство 
унутрашњих послова, друга министарства и инспекцијски 
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органи Републике Српске, надлежни органи јединица ло-
калне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица 
која имају јавна овлашћења, а у чију надлежност спада не-
посредно извршење или надзор над извршењем закона или 
прописа којима су прописани прекршаји, у оквиру је наве-
деног уставног овлашћења законодавца да уређује надле-
жности и рад државних органа, те поступак пред судовима. 
Питање које органе ће законодавац овластити за покретање 
прекршајног поступка у домену је законодавне политике 
и процјене цјелисходности у овој области, о чему Уставни 
суд, у смислу члана 115. Устава, није надлежан да одлучује.

Одредбе члана 36. став 4, члана 105. став 4, члана 120. 
став 1. тачка 1), члана 121. став 1. и члана 157. став 1. За-
кона о прекршајима, с обзиром на то да нису наведени по-
себни разлози због којих се оспоравају, већ су разлози дати 
у контексту разлога којима се оспоравају одредбе члана 11. 
став 1. тачка 2. овог закона, по оцјени Суда, такође, нису у 
несагласности са Уставом.

Наводи даваоца иницијативе да прописивање из одреда-
ба члана 11. став 1. тачка 2), члана 36. став 4, члана 105. став 
4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 121. став 1. и члана 157. 
став 1. Закона о прекршајима није у сагласности са одредбом 
члана 128. став 1. Устава не могу се, по оцјени Суда, прихва-
тити као основани. Устав је овом одредбом само утврдио по-
ложај јавног тужилаштва одређивањем да је оно самостални 
државни који гони учиниоце кривичних и других по закону 
кажњивих дјела и да улаже правна средства ради заштите 
законитости, али је одредбом тачке 10. Амандмана XXXII на 
Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 
овластио законодавца да уреди организацију, надлежности и 
рад државних органа. Чланом 122. Устав је овластио законо-
давца да уреди поступак пред судовима и другим државним 
органима. Тако је чланом 225. Закона о прекршајима предви-
ђено да јавни тужилац може поднијети захтјев за заштиту 
законитости против правоснажних судских одлука ако је 
повријеђен закон, чиме је законодавац одредио улогу јавног 
тужиоца у прекршајном поступку.

Давалац иницијативе, такође, оспоравајући уставност 
наведених одредби Закона о прекршајима у односу на 
члан 128. став 1. Устава указује на Одлуку овог суда, број: 
У-101/14, од 27. априла 2016. године, и став који је овај суд 
заузео приликом оцјењивања уставности члана 6. Закона о 
судовима Републике Српске. Међутим, указивање даваоца 
иницијативе на наведену одлуку Суд није сматрао основа-
ним, имајући у виду да се у том предмету није радило о 
оцјењивању одредби Закона о прекршајима, нити се радило 
о оцјењивању у односу на исте чланове Устава. У поме-
нутом предмету оцијењена је уставност члана 6. Закона о 
судовима у односу на члан 123. Устава и образложено је 
да уставне гаранције на које указује давалац иницијативе 
не значе да законитост сваке одлуке коју доноси суд мора 
бити испитана од стране Врховног суда као највишег суда 
у Републици Српској, већ подразумијевају да о жалби или 
другом правном средству одлучи надлежни суд, дакле суд 
који је законом установљен као надлежан. Уставни суд је 
цијенио да наводи подносиоца иницијативе о његовом ра-
нијем ставу не представљају уставноправне разлоге које 
треба цијенити у поступку оцјењивања сагласности оспо-
рених одредби Закона о прекршајима са Уставом и да исти 
не могу бити од утицаја на одлучивање о уставности ових 
одредби.

У односу на оспорену одредбу члана 7. став 1. Закона 
о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
100/17) и разлоге оспоравања њене сагласности са Уста-
вом, који су изнесени у иницијативи, Суд је утврдио да је 
Устав у члану 16. свима зајемчио право на једнаку заштиту 
права у поступку пред судом и другим државним органом 
или организацијом, као и право на жалбу или друго правно 
средство против одлуке суда којом се рјешава о његовом 
праву или на законом заснованом интересу, остављајући 
законодавцу другим својим одредбама (члан 49. став 2. 
тачка 10. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен 
члан 68. Устава и члан 122) да утврди који надлежни ор-
ган о томе одлучује. Одређивање који ће надлежни суд да 

одлучује о жалби против другостепене одлуке је, по оцјени 
Суда, ствар законодавне политике и процјене цјелисход-
ности појединих законских рјешења. Суд је оцијенио да 
оспореним прописивањем нису нарушена права окривље-
них из члана 16. Устава, имајући у виду да ће овлашћени 
подносилац захтјева издати прекршајни налог, а када није 
могуће издати прекршајни налог, да ће поднијети захтјев за 
покретање поступка надлежном суду, који доноси рјешење 
на које окривљени има право жалбе другостепеном суду. 
Одлучивање о жалби на одлуку другостепеног суда од стра-
не другог вијећа истог суда не може, само по себи, значити 
кршење принципа непристрасности суда. Суд је цијенио да 
нису основани наводи даваоца иницијативе о повреди чла-
на 123. Устава, из разлога што уставне гаранције на које 
указује давалац иницијативе не значе да законитост сва-
ке одлуке коју доноси суд мора бити испитана од стране 
Врховног суда, као највишег суда у Републици Српској, већ 
подразумијевају да о жалби или другом правном средству 
одлучи надлежни суд, дакле суд који је законом установљен 
као надлежан. С тим у вези, Суд је имао у виду и да је чла-
ном 35. тачка г) Закона о судовима Републике Српске про-
писано да Врховни суд Републике Српске заузима начелне 
ставове ради усаглашавања судске праксе о питањима за 
која оцијени да су од значаја за јединствену примјену зако-
на у Републици Српској, из чега, по оцјени суда, произлази 
да се Врховни суд стара о јединственој примјени права, не-
зависно од тога да ли је ванредни правни лијек уопште изја-
вљен. Имајући у виду наведено, одређивање који ће надле-
жни суд да одлучује о жалби против другостепене одлуке 
је, по оцјени Суда, ствар законодавне политике и процјене 
цјелисходности појединих законских рјешења, за које, пре-
ма члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан. Имајући 
у виду наведено, Суд је оцијенио да оспорени члан 7. став 
1. Закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Ре-
публике Српске није у несагласности са чланом 5. став 1. 
алинеја 4, чланом 123. и чланом 108. став 1. Устава.

Указивање даваоца иницијативе на повреду члана 10. 
Устава, Суд није прихватио као основано, јер наведена 
уставна одредба не подразумијева једнакост у апсолутном 
смислу, већ гарантује једнакост грађана који се налазе у 
истим правним ситуацијама.

У односу на дио иницијативе којим се оспоравају одред-
бе члана 148. ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9. Закона о прекршајима Ре-
публике Српске, Суд је утврдио да је већ одлучивао о устав-
ности члана 148. Закона о прекршајима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 63/14) и да 
Одлуком број: У-44/14, од 29. априла 2015. године (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 36/15), није при-
хватио иницијативу за оцјењивање уставности члана 148. 
Закона о прекршајима Републике Српске у цијелости, јер 
је оцијенио да оспорено прописивање није у несагласности 
са Уставом. Имајући у виду наведено, Суд, на основу члана 
37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 
92/12), није прихватио иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности члана 148. ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9. За-
кона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 63/14 и 110/16), јер је већ одлучивао 
о истој ствари.

Како је у току претходног поступка правно стање потпу-
но уређено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за 
одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о 
Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио 
без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног, Суд је одлучио као у изреци овог 
рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 
Ирена Мојовић, проф. др. Марко Рајчевић и академик 
проф. др Снежана Савић.

Број: У-42/20 Предсједник
31. марта 2021. године Уставног суда,
Бањалука Мр Џерард Селман, с.р.
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Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу одредбе члана 80. став 3. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), а у вези са одредбом члана 115. став 1. Закона 
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ 

ПРИЈЕЧАНИ, ГРАД БАЊАЛУКА, број: 21.04/951-1235/15, 
од 12.1.2017. године

1. У Рјешењу Републичке управе за геодетске и имо-
винско-правне послове Бањалука, број: 21.04/951-1235/15, 

од 12.1.2017. године, о потврђивању катастра непокрет-
ности за катастарску општину Пријечани, град Бањалука, 
објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
број 8/17, од 30.1.2017. године, мијења се тачка 2. диспо-
зитива Рјешења на начин да се брише: “.” и послије рије-
чи: “земљишна књига за к.о. Пријечани” додаје се: “, осим 
за парцеле које су означене као к.ч. број: 426/4 и к.ч. број: 
426/16”.

2. У преосталом дијелу Рјешење остаје неизмијење-
но.

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

Број: 21.04/951-1235/15
1. априла 2021. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.


