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На основу члана 127. став 2. Закона о раду (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 1/16, 66/18, 91/21 - Одлука 
Уставног суда Републике Српске и 119/21) и члана 43. ст. 1. 
и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на Петој сједници, одржаној 26.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

ЗА 2023. ГОДИНУ

I
Најнижа плата у Републици Српској за 2023. годину 

утврђује се у висини од 700,00 конвертибилних марака у 
нето износу.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
примјењиваће се на обрачун плата од 1. јануара 2023. го-
дине.

Број: 04/1-012-2-167/23 Предсједник
26. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 84а. ст. 1. и 2. Закона о пензијском и инва-

лидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 134/11, 82/13, 96/13 - Одлука Уставног суда Републике 
Српске, 103/15, 111/21, 15/22 и 132/22) и члана 43. ст. 1. и 3. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на Пе-
тој сједници, одржаној 26.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВАНРЕДНОМ УСКЛАЂИВАЊУ ОПШТЕГ БОДА И 

ПЕНЗИЈА

I
Општи бод се ванредно усклађује почевши од 1. јануара 

2023. године, тако да се повећава за 0,18%.

II
Пензије остварене до 31. децембра 2022. године ванред-

но се усклађују почевши од 1. јануара 2023. године, тако да 
се повећавају за 0,18%.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-169/23 Предсједник
26. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 85. став 4. и члана 85а. став 2. Закона 

о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13, 96/13 - Одлу-
ка Уставног суда Републике Српске, 103/15, 111/21, 15/22 
и 132/22) и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на Петој сједници, одр-
жаној 26.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗНОСА НАЈНИЖЕ ПЕНЗИЈЕ

I
Одређују се износи најниже пензије, у смислу члана 85. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању, од 1. јануа-
ра 2023. године, како слиједи:
- најнижа пензија из члана 85. став 2. 
 Закона износи .................................................275,29 КМ,
- најнижа пензија из члана 85. став 3. 
 тачка а) износи ...............................................330,37 КМ,
- најнижа пензија из члана 85. став 3. 
 тачка б) износи ...............................................385,44 КМ,
- најнижа пензија из члана 85. став 3. 
 тачка в) износи ...............................................440,55 КМ,
- најнижа пензија из члана 85. став 3. 
 тачка г) износи ...............................................550,69 КМ.

II
Исплата најниже пензије у складу са тачком 1. ове одлу-

ке почиње од 1. јануара 2023. године.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-168/23 Предсједник
26. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

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

www.slglasnik.org

Четвртак, 26. јануар 2023. године
БАЊА ЛУКА

Број 8 Год. XXXII

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

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

Аtos bank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

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

БПШ Банка а.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

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



 

2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 26.1.2023.

203
На основу члана 4. став 1. и члана 43. ст. 1. и 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 30. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), Влада Републике Српске, 
на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА ПРОПИСА

I
Овом одлуком уређују се циљ, појам, спровођење про-

цјене утицаја прописа, органи надлежни за спровођење и 
контролу процјене утицаја прописа, садржај Обрасца про-
цјене утицаја нацрта, односно приједлога закона и садржај 
Обрасца процјене утицаја приједлога уредбе и правилника, 
те остала питања у вези са спровођењем процјене утицаја 
прописа.

II
Циљ спровођења процјене утицаја прописа (у даљем 

тексту: ПУП) је стварање предуслова за израду квалитет-
нијих прописа примјеном методологије ПУП-а, подсти-
цањем међуинституционалне сарадње и укључивањем јав-
ности током израде прописа.

III
ПУП представља процес који обухвата низ логичких 

корака заснованих на релевантним чињеницама и доказима 
којима се анализира потреба за доношењем новог прописа, 
односно измјена и допуна постојећег прописа, анализирају 
и процјењују позитивни и негативни утицаји прописа на 
економију, друштво и животну средину, трошкови и ко-
ристи примјене прописа, те налазе оптимална рјешења за 
постизање дефинисаних циљева.

IV
Формалност је сагласност, одобрење, дозвола, лицен-

ца, увјерење или други акт који је потребан за обављање 
одређене дјелатности, а који издају министарства и други 
републички органи управе када поступају поводом захтјева 
заинтересованог лица.

V
1) ПУП се спроводи на сљедеће прописе:
- на нацрте и приједлоге закона и
- на уредбе и правилнике којима се разрађују формал-

ности.
2) ПУП се не спроводи на прописе:
- који се доносе по хитном поступку,
- који се односе на техничке стандарде,
- којима се врше техничке исправке,
- који су у вези са усвајањем буџета Републике Српске и
- уредбе и правилнике којима се не разрађују формал-

ности.

VI
1) Модел стандардних трошкова је модел којим се изра-

чунава административно оптерећење, односно трошак по-
везан са добијањем одређене формалности.

2) ПУП је саставни дио поступка израде прописа и обу-
хвата сљедеће методолошке кораке:

- утврђивање полазне основе, односно садашњег стања,
- идентификацију проблема који се прописом жели 

ријешити,
- постављање циљева који се предложеним прописом 

желе постићи,
- утврђивање могућих опција за рјешавање проблема и 

постизање циљева,

- израду квалитативне и квантитативне анализе тро-
шкова и користи сваке опције,

- израду компаративне анализе предложених опција и 
избор оптималне опције,

- процјену утицаја формалности примјеном модела 
стандардних трошкова, гдје је то могуће,

- спровођење консултација,
- утврђивање механизма и показатеља за извјештавање, 

праћење прописа и вредновање очекиваних резултата спро-
вођења прописа.

3) ПУП је детаљно разрађен у Методолошком при-
ручнику за процјену утицаја прописа Министарства при-
вреде и предузетништва (у даљем тексту: Министарство).

VII
1) Обрађивачи прописа, у смислу ове одлуке, јесу ми-

нистарства и други републички органи управе.
2) У току спровођења ПУП-а обрађивач прописа је ду-

жан да обави консултације у складу са смјерницама којима 
се регулише начин и поступак спровођења консултација у 
изради прописа и других општих аката у Републици Срп-
ској.

VIII
Обрађивач анализира и процјењује очекиване утицаје на:
1) републички буџет и буџете јединица локалне само-

управе, на основу сљедећих критеријума:
- позитивни и негативни ефекти увођења прописа на 

буџет,
- извори и методе осигурања средстава,
- трошкови које сносе органи власти који су надлежни 

за спровођење прописа;
2) пословање, на основу сљедећих критеријума:
- директни и индиректни трошкови поштовања прописа 

које сносе привредни субјекти, са посебним нагласком на 
трошкове које сносе мала и средња предузећа,

- равномјеран економски регионални развој,
- функционисање тржишта и тржишне конкуренције,
- административна оптерећења и трошкови увођења 

нове, измјене и укидања постојеће формалности, примје-
ном модела стандардних трошкова,

- други очекивани утицаји на пословање, уколико су 
оцијењени значајним;

3) социјални статус грађана, на основу сљедећих кри-
теријума:

- запосленост, тржиште рада, права која се односе на 
стандарде и квалитет радног мјеста и пензиони систем,

- приступ социјалној заштити, социјална укљученост и 
заштита посебно рањивих друштвених група или поједи-
наца,

- право на здравствену заштиту,
- заштита потрошача,
- заштита људских права,
- приступ образовним установама и култури,
- други очекивани социјални утицаји, уколико су 

оцијењени значајним;
4) животну средину, на основу сљедећих критеријума:
- клима и квалитет ваздуха,
- квалитет воде и водних ресурса, квалитет и употреба 

земљишта,
- коришћење енергије, обновљиви и необновљиви извори,
- управљање отпадом,
- биоразличитост (биљни и животињски свијет),
- заштита и безбједност хране, заштита од утицаја ге-

нетски модификованих организама, заштита од утицаја хе-
микалија,
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- други очекивани утицаји на животну средину, уколико 

су оцијењени значајним.

IX
Обрађивач у току израде нацрта, односно приједлога 

прописа процјењује и утицај преузетих одредаба ЕУ про-
писа у домаће законодавство у складу са критеријумима из 
тачке VIII ове одлуке.

X
1) Прије достављања на одборе, а ради уврштавања на 

дневни ред сједнице Владе, обрађивач прописа, с циљем 
прибављања мишљења, доставља Министарству у мате-
ријалној форми нацрт, односно приједлог закона са уредно 
попуњеним Обрасцем процјене утицаја нацрта, односно 
приједлога закона (у даљем тексту: Образац 1), односно 
приједлог уредбе или правилника са уредно попуњеним 
Обрасцем процјене утицаја приједлога уредбе и правилни-
ка (у даљем тексту: Образац 2).

2) Изузетно од подтачке 1) ове тачке, уколико се правил-
ник не упућује на одборе ради уврштавања на дневни ред 
сједнице Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада), 
обрађивач је дужан да прибави мишљење Министарства 
прије него што такав подзаконски пропис буде донесен.

3) Обрасце из подтачке 1) ове тачке овјерава и потпи-
сује обрађивач прописа.

4) Министарство даје у писаној форми мишљење о спро-
веденом ПУП-у, у року од седам дана од дана пријема нацр-
та, односно приједлога прописа и уредно попуњених обра-
заца из подтачке 1) ове тачке, а у складу са овом одлуком.

XI
1) Када Влада оцијени да је потребно или на иниција-

тиву обрађивача закона, спроводи се ПУП са опширном и 
детаљном анализом трошкова и користи и процјеном мо-
гућих утицаја закона ради унапређења предметне области.

2) За спровођење ПУП из подтачке 1) ове тачке Влада 
доноси одлуку и формира радну групу, у чијем раду обаве-
зно учествује представник Министарства.

3) Министарство координира процесом из подтачке 1) 
ове тачке.

4) Након спроведеног процеса ПУП из подтачке 1) ове 
тачке, обрађивач прописа израђује извјештај о спроведеном 
процесу ПУП (у даљем тексту: Извјештај) и доставља га 
Влади на усвајање.

5) Извјештај садржи све методолошке кораке, анализе 
и процјене у складу са овом одлуком, као и препоруке за 
унапређење предметне области.

6) Усвојени Извјештај јавно је доступан на интернет 
адреси обрађивача прописа и Јединственој контакт тачки 
за пословање.

XII
1) Прије достављања на одборе, ради уврштавања на 

дневни ред сједнице Владе, обрађивач прописа доставља 

у материјалној форми нацрт, односно приједлог закона, на 
којем је спроведен процес ПУП-а из тачке XI ове одлуке, 
Министарству на давање мишљења.

2) Министарство даје мишљење у писаној форми у року 
од седам дана од дана пријема нацрта, односно приједлога 
закона и констатује степен прихваћених препорука датих у 
Извјештају из подтачке 4) тачке XI ове одлуке.

XIII
1) Ex post анализа је процес који омогућава сагледавање 

стварних позитивних и негативних, директних и индирект-
них ефеката које пропис производи током примјене, како 
би се утврдило да ли је неопходно предузети додатне или 
корективне мјере за постизање претходно дефинисаних 
циљева.

2) Ex post анализу прописа спроводи обрађивач закона 
након три године примјене закона.

3) Ex post анализом се, између осталог, разматрају сље-
дећа питања:

- усклађеност закона и пратећих подзаконских аката са 
актуелним кретањима у привреди, друштву, заштити жи-
вотне средине и другим питањима из предметне области,

- ефекти закона и пратећих подзаконских аката током 
спровођења и

- ниво остварености постављених циљева.
4) Еx post анализа спроводи се на начин да учини 

видљивим евентуална одступања између законом дефини-
саних циљева и остварених резултата спровођења закона, 
уз давање препорука за унапређење спровођења закона или 
његову измјену и допуну.

XIV
Обрасци 1 и 2 налазе се у Прилогу ове одлуке и чине 

њен саставни дио.

XV
1) Током спровођења процеса ПУП-а Министарство 

пружа обрађивачу прописа стручну помоћ, а што укључује 
и давање смјерница за попуњавање образаца 1 и 2.

2) Министарство, по потреби, сачињава извјештај о 
спровођењу ове одлуке и доставља га Влади на разматрање.

XVI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступ-
ку израде прописа (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 21/19).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-55/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

ПРИЛОГ
ОБРАЗАЦ 1

ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НАЦРТА/ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА
Обрађивач нацрта/приједлога закона:
Ресор/одјељење/одсјек: 
Контакт особа (име и број телефона): 
Назив нацрта/приједлога закона:

I - УСКЛАЂЕНОСТ ЗАКОНА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА И ДРУГИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
1. Да ли је нацрт/приједлог закона усклађен са стратешким документима Републике Српске (узети у обзир и Агенду УН 2030 - Циљеве 
одрживог развоја)?
Навести документе.
Одговор:
2. Да ли се нацрт/приједлог закона усклађује с правном тековином Европске уније?
Укратко описати предмет одредаба нацрта/приједлога закона које се усклађују с прописима Европске уније.
Одговор:
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II - АНАЛИЗА СТАЊА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА

Описати постојеће стање у предметној области.

Идентификовати проблеме у примјени постојећег закона у пракси. Уколико предметна област није нормативно регулисана, описати 
проблем због којег је потребно донијети закон.

Навести субјекте који су погођени проблемом (привредна друштва и предузетници, породична пољопривредна газдинства и задруге, 
радници и пензионери, пружаоци услуга и потрошачи, борци, мањине, посебно осјетљиве друштвене групе, органи управе, правосуд-
ни органи, јавне установе, јединице локалне самоуправе и други субјекти).

Одговор:

III - ЦИЉЕВИ

Полазећи од идентификованог проблема, описати општи циљ и посебне циљеве који се желе постићи доношењем нацрта/приједлога 
закона, имајући у виду да циљеви морају да буду конкретни, мјерљиви, оствариви, релевантни и временски одређени.
Одговор:

IV - ОПЦИЈЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Образложити на који начин би могао да се ријеши идентификовани проблем и постигну циљеви, полазећи од наведених опција, и то за 
сваку појединачно. Образложити предности и недостатке опција и зашто је изабрана опција оптимално рјешење.
1. Опција “Status quo” (без промјене)
Образложити опцију не мијењати ништа (“Status quo”), узимајући у обзир могући развој ситуације, очекиване трендове у предметној 
области и могуће посљедице уколико се задржи постојеће стање и не предузме промјена.
Одговор:
2. Опција - Нерегулаторна мјера (ненормативна мјера, без доношења закона)
Образложити опцију, односно могуће рјешење идентификованог проблема и постизање циљева без доношења закона (информације, 
кампање и др. инструменти).
Одговор:
3. Опција - Регулаторна мјера (нормативна мјера, доношење закона)
Образложити опцију, односно рјешење идентификованог проблема и постизање циљева доношењем новог закона или измјеном/допу-
ном постојећег закона.
Одговор:

V - АНАЛИЗА И ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА
Описно и квантитативно (гдје је то могуће) изразити позитивне и негативне директне и индиректне утицаје нацрта/приједлога закона, 
с посебним освртом на утицај одредаба нацрта/приједлога закона које се усклађују са одредбама прописа Европске уније и посебним 
освртом на утицај нацрта/приједлога закона на мала и средња предузећа, у дијелу:
А) Економски утицаји,
Б) Социјални утицаји и
В) Утицаји на животну средину.
А) ЕКОНОМСКИ УТИЦАЈИ
А1. Утицаји на јавне буџете 

1. Образложити утицаје нацрта/приједлога закона на републички буџет и буџете јединица локалне самоуправе (какав је утицај на јавне 
приходе и расходе).
Одговор:

2. Образложити из којих извора финансирања ће бити обезбијеђена средства за спровођење нацрта/приједлога закона и колико сред-
става је потребно.
Одговор:

3. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на трошкове органа власти који су надлежни за спровођење и надзор закона (додатни 
људски ресурси, опрема, информациони систем и др.).
Одговор:

А2. Утицаји на пословање

1. Да ли нацрт/приједлог закона утиче на привреду - привредне субјекте?
Одговор:

2. Образложити на које привредне субјекте нацрт/приједлог закона утиче (мале, средње, велике) и да ли има изузетака.
Одговор:

3. Образложити на које привредне дјелатности (секторе) се нацрт/приједлог закона односи.
Одговор:
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4. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на оперативне трошкове и пословање привредних субјеката са аспекта:
- повећања или смањења директних трошкова пословања (порези, накнаде, таксе...),
- увођења индиректних (структуралних) трошкова пословања изазваних прилагођавањем нацрту/приједлогу закона (нпр. трошкови 
пререгистрације, нових радних мјеста и сл.),
- увођења олакшица, нпр. за мала предузећа (поједностављено извјештавање, одложена примјена, умањење пореске основице итд.),
- трошкова и доступности средстава (сировине, машине, радна снага, енергија итд.),
- приступа финансирању (приступ кредитима и другим изворима средстава).
Одговор:

5. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на економски развој појединих подручја (равномјерни регионални развој) у Републи-
ци Српској.
Одговор:

6. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на функционисање тржишта и тржишну конкуренцију у погледу:
- прилива инвестиција,
- отварања нових привредних субјеката или затварања постојећих,
- препрека за трговину (слободно кретање робе и услуга),
- прекограничних токова улагања, слободног кретања капитала и др.
Одговор:

7. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на иновације и истраживања у контексту:
- подстицања/спречавања академских и индустријских истраживања и развоја,
- лакшег увођења и ширења нових технологија и метода производње,
- заштите права интелектуалне својине (патенти, заштитни знакови, ауторска и друга права),
- подстицања веће продуктивности/ефикасности коришћења ресурса и др.
Одговор:

8. Образложити друге очекиване утицаје, уколико су оцијењени значајним.
Одговор:

9. Административне процедуре
9.1. Да ли је нацртом/приједлогом закона прописано:
- издавање нове формалности* и/или
- измјена постојеће формалности?
* Формалност је дозвола, лиценца, сагласност, потврда или други акт који је потребан за обављање одређене дјелатности.
Одговор:

Уколико је одговор на питање 9.1. потврдан, за сваку формалност одговорити на сљедећа питања.
9.1.1. Навести назив формалности.
Одговор:

9.1.2. У коју сврху се издаје формалност?
Објаснити који јавни интерес се штити и која права субјект остварује прибављањем формалности.
Одговор:

9.1.3. Уколико је нацртом/приједлогом закона прописана измјена формалности, образложити разлог и начин на који се мијења (нпр. 
спајање/раздвајање формалности, смањење/повећање броја субјеката који подлијежу формалности, укидање/смањење/повећање накнаде 
и таксе, скраћење/продужење рока за издавање формалности, скраћење/продужење периода важења формалности, мање/више докумената 
који се прилажу уз захтјев и другачија форма, једноставнија/сложенија процедура обнављања формалности, доступност обрасца захтјева, 
могућност подношења захтјева електронским путем, надлежни орган који издаје формалност и други начин измјене формалности).
Одговор:

9.1.4. Навести који документи се прилажу ради издавања формалности. Да ли се могу прибавити по службеној дужности? Да ли се већ 
налазе у евиденцији органа?
Одговор:

9.1.5. На који начин ће нова формалност или измјена формалности утицати на трошкове привредних субјеката и грађана? Да ли је 
извршен обрачун административног трошка издавања формалности и на који начин? Да ли је трошак оправдан?
Образложити на који начин ће нова/измијењена формалност или укидање формалности повећати/смањити трошкове пословања:
- повећање/смањење износа таксе и накнаде,
- више/мање докумената који се прилажу уз захтјев,
- сложенији/једноставнији поступак издавања формалности,
- дужи/краћи рок за издавање формалности,
- дужи/краћи период важења формалности и др.
Одговор:
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9.1.6. Да ли је израђен образац захтјева за издавање нове/измијењене формалности?
Одговор:

9.1.7. Да ли јавност (пословна заједница, грађани...) оправдава издавање нове формалности и/или измјену постојеће формалности?
Одговор:

9.2. Да ли је нацртом/приједлогом закона прописано укидање постојеће формалности?
Навести формалности.
Одговор:

Б) СОЦИЈАЛНИ УТИЦАЈИ

1. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на тржиште рада и запошљавање са аспекта:
- отварања нових радних мјеста или затварања постојећих,
- флуктуације и расположивости радне снаге,
- утицаја на поједине професије и занимања и старосне групе радника и др.
Одговор:

2. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на стандарде и права која се односе на квалитет посла:
- здравље, безбједност и достојанство радника,
- права и обавезе радника и послодаваца,
- приступ радника или лица која траже посао стручном или сталном усавршавању и преквалификацији и др.
Одговор:

3. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на социјално укључивање и заштиту посебно осјетљивих група и појединаца (дјеца, 
малољетна лица, жене, старији, инвалиди, незапослени и др.), једнак третман и могућности и недискриминацију (на основу пола, ет-
ничког поријекла, религије или увјерења, инвалидитета, старости и сл.).
Одговор:

4. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на потрошаче и домаћинства у погледу:
- животног стандарда и цијена које плаћају потрошачи,
- квалитета и доступности робе и услуга које купују,
- информисања и заштите потрошача и др.
Одговор:

5. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на јавно здравље и здравствену заштиту са аспекта:
- корисника здравствене заштите (приступ систему здравства, право на здравствену заштиту),
- квалитета и доступности услуга здравствене заштите,
- исхране, окружења, фактора повезаних са стилом и квалитетом живота и др.
Одговор:

6. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на социјалну заштиту са аспекта:
- корисника социјалне заштите,
- квалитета и доступности услуга социјалне заштите и др.
Одговор:

7. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на образовање у погледу:
- образовног система и образовних установа,
- приступа образовању и квалитета образовања и др.
Одговор:

8. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на културу у погледу:
- очувања културног насљеђа,
- приступа културним ресурсима и др.
Одговор:

9. Образложити друге очекиване утицаје нацрта/приједлога закона (уколико се процијене значајним):
- право избора, учешће у управљању,
- право на поштено суђење и право на одбрану,
- безбједност, приватност, слобода појединца и др.
Одговор:
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В) УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на климу и ваздух, имајући у виду емисију гасова и супстанци у атмосферу који би 
могли да утичу на здравље људи, усјеве, грађевине и стање животне средине.
Одговор:

2. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на водне ресурсе у погледу количине, квалитета, доступности и заштите вода.
Одговор:

3. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на земљиште и ресурсе са аспекта квалитета, загађености, коришћења, заштите и 
ерозије земљишта.
Одговор:

4. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на обновљиве и необновљиве изворе енергије (коришћење и управљање, заштита и 
очување ресурса, мјере подстицаја и сл.).
Одговор:

5. Какав је утицај нацрта/приједлога закона на животну средину у контексту:
- производње, управљања и прераде отпада (чврстог, комуналног, пољопривредног, индустријског и др. отпада),
- ризика по животну средину (вјероватноћа или спречавање пожара, експлозија, кварова, несрећа, неовлашћеног или случајног ши-
рења организама који су страни животној средини),
- заштите и безбједности хране, заштите од утицаја ГМО, хемикалија и др.
Одговор:

6. Образложити утицај нацрта/приједлога закона на биљни и животињски свијет, имајући у виду биолошки диверзитет, заштићене или 
угрожене врсте, здравље и добробит животиња, станишта и еколошки осјетљива подручја.
Одговор:

VI - КОНСУЛТАЦИЈЕ 

1. Да ли су обављене консултације са заинтересованом јавношћу?
Навести институције и субјекте с којима су обављене консултације и начин на који су консултације обављене (јавна расправа, консул-
тације путем интернета, радионица, фокус група, упитник и сл.).
Одговор:

2. Да ли су консултације утицале на текст нацрта/приједлога закона?
Одговор:

3. Које примједбе и сугестије су узете у обзир и уграђене у текст нацрта/приједлога закона?
Образложити разлоге због којих су примједбе и сугестије прихваћене.
Одговор:

4. Које примједбе и сугестије нису узете у обзир и уграђене у текст нацрта/приједлога закона?
Образложити разлоге због којих примједбе и сугестије нису прихваћене.
Одговор: 

VII - СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА И ВРЕДНОВАЊЕ ЕФЕКАТА

1. Ко је одговоран за примјену закона?
Одговор:

2. Образложити на који начин ће се пратити примјена закона.
Одговор:

3. На основу којих показатеља ће се вредновати ефекти примјене закона?
Да ли су утврђени показатељи за праћење и вредновање очекиваних резултата? На основу којих показатеља ће се моћи утврдити да ли 
су остварени општи и посебни циљеви?
Одговор:

4. Да ли је нацртом/приједлогом закона утврђено доношење подзаконских прописа и у којем року?
Одговор:

Датум: М. П.
Потпис одговорног лица
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ОБРАЗАЦ 2

ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА ПРИЈЕДЛОГА УРЕДБЕ/ПРАВИЛНИКА
Обрађивач приједлога уредбе/правилника: 
Надлежни ресор/одјељење/одсјек: 
Контакт особа (име и број телефона): 
Назив приједлога уредбе/правилника: 
Правни основ за доношење уредбе/правилника: 

I - АНАЛИЗА СТАЊА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА
Описати постојеће стање у предметној области и проблеме у примјени због којих је потребно уредити предметну област доношењем 
нове уредбе/правилника или измјене/допуне постојеће уредбе/правилника.
Одговор:

II - ЦИЉЕВИ

Полазећи од идентификованог проблема, описати циљ који се жели постићи доношењем уредбе/правилника.
Одговор:

III - ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ФОРМАЛНОСТИ

1. Да ли је приједлогом уредбе/правилника прописано издавање нових формалности и/или измјена постојећих формалности или се 
укидају постојеће формалности*?
* Формалност је дозвола, лиценца, сагласност, потврда или други акт који је потребан за обављање одређене дјелатности.

Означити одговор (подебљати).

- Нова формалност     - Укидање постојеће формалности

- Измјена постојеће формалности   - Нема промјене

Уколико је приједлогом уредбе/правилника прописано издавање нових формалности и/или измјена постојећих формалности и/или 
укидање постојећих формалности, одговорити на питања у дијелу:
- IIIa - Издавање нове формалности,
- IIIб - Измјена постојеће формалности,
- IIIв - Укидање постојеће формалности.
IIIa - ИЗДАВАЊЕ НОВЕ ФОРМАЛНОСТИ
За сваку формалност одговорити на питања у наставку.
Навести назив формалности.
Одговор:

А. Неопходност формалности
1. У коју сврху орган издаје формалност?
Описати који јавни интерес се штити и која права субјект остварује прибављањем формалности.
Одговор:

2. Који субјекти подлијежу обавези прибављања формалности?
Навести дјелатности и лица на која се односи (физичко лице / предузетник / правно лице).
Одговор:

3. Уколико је могуће, навести очекивани број захтјева за прибављање дате формалности на годишњем нивоу.
Одговор:

Процјена неопходности Означити одговор Да/Не 
(подебљати).

- Да ли је формалност неопходна? Да Не

- Да ли је могуће смањити број субјеката који подлијежу обавези прибављања формалности? Да Не
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Б. Економичност формалности
1. Накнада и такса* за издавање формалности
Навести назив и износ накнаде и таксе и правне акте којима су прописане накнада и такса.

Назив накнаде и таксе Износ Правни основ

* Накнада је плаћање за коришћење добра од општег интереса и служи за покриће трошкова одржавања или ревитализације добра.
Такса је плаћање за услугу органа републичког или локалног нивоа власти и служи за покриће трошкова које орган сноси у пружању 
услуге.

2. Трошкови које сноси орган за издавање формалности
Трошкови рада

Број запослених који ће бити ангажовани на издавању формалности
Стручна спрема запослених
Просјечно вријеме које ће запослени ефективно утрошити на издавање фор-
малности (у сатима)

Остали трошкови

Врста трошка Износ
нпр.

- излазак на терен
- ангажовање трећих лица итд. 

Процјена економичности Означити одговор Да/Не 
(подебљати).

- Да ли је износ накнаде и таксе за издавање формалности примјерен трошковима које сноси орган 
за издавање формалности? Да Не

В. Сложеност формалности
1. Документи који се достављају ради издавања формалности
Навести назив сваког документа, институцију која издаје документ, форму у којој се документ доставља, број страница документа и 
цијену коштања документа.

Редни 
број Назив документа Институција која издаје 

документ
Оригинал / овјере-
на копија / копија

Број страница 
документа

Цијена коштања до-
кумента (процјена)

2. На који период се издаје формалност? (трајно, обнавља се...)
Одговор:

Процјена сложености Означити одговор Да/Не 
(подебљати).

- Да ли су прецизно прописани документи који се достављају
ради издавања формалности и форма у којој се достављају (оригинал, овјерена копија, копија)?

Да Не

- Да ли су неопходни сви документи који се достављају ради издавања формалности? Да Не

- Да ли се документи који се достављају ради издавања формалности
могу прибављати по службеној дужности? 

Да Не

Напомена: Уколико се захтијева достављање докумената које издаје иста институција која издаје и формалност, формалност је по-
требно поједноставити.

- Да ли се може поједноставити форма докумената који се достављају
ради издавања формалности (копија, на увид и сл.)?

Да Не

- Да ли се период важења формалности може укинути или продужити? Да Не

- Да ли се може поједноставити процедура обнављања формалности? Да Не

- Да ли је прописан образац захтјева за издавање формалности? Да Не

- Да ли је образац захтјева за издавање формалности јавно и електронски доступан? Да Не

- Да ли се захтјев за издавање формалности и документи могу
поднијети електронским путем? Да Не
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Г. Финална процјена утицаја издавања нове формалности
Узимајући у обзир одговоре на претходна питања у дијелу IIIа, описно образложити на који начин ће нова формалност утицати на 
привредне субјекте или грађане, јавну управу или друге утицаје.
Одговор:
IIIб - ИЗМЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕ ФОРМАЛНОСТИ
За сваку формалност одговорити на питања у наставку.

Навести назив формалности и број ријешених захтјева у претходној години.
Одговор:

1. Образложити начин измјене формалности (нпр. спајање/раздвајање формалности, смањење/повећање броја субјеката који подлије-
жу формалности, укидање/смањење/повећање накнаде и таксе, скраћење/продужење рока за издавање формалности, скраћење/проду-
жење периода важења формалности, мање/више докумената који се прилажу уз захтјев и другачија форма, једноставнија/сложенија 
процедура обнављања формалности, доступност обрасца захтјева, могућност подношења захтјева електронским путем, надлежни 
орган који издаје формалност и други начин измјене формалности).
Одговор:

2. Образложити утицај измјене формалности на трошкове привредних субјеката или грађана (повећање/смањење трошкова, нпр. по-
већање/смањење износа таксе и накнаде, више/мање докумената који се прилажу уз захтјев, сложенији/једноставнији поступак издава-
ња формалности, дужи/краћи рок за издавање формалности, дужи/краћи период важења формалности и др.).
Одговор:

3. Образложити утицај измјене формалности на јавну управу (нпр. унапређење управљања подацима, смањење или повећање прихода 
у буџету, смањење или повећање ефикасности рада).
Одговор:

4. Образложити остале утицаје (ако је примјењиво).
Одговор:

IIIв - УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ФОРМАЛНОСТИ
За сваку формалност одговорити на питања у наставку.

Навести назив формалности.
Одговор:

Образложити разлог укидања формалности и на који начин ће укидање формалности утицати на привредне субјекте или грађане и 
јавну управу.
Одговор:

IV - КОНСУЛТАЦИЈЕ

1. Да ли су обављене консултације са заинтересованом јавношћу?
Навести институције и субјекте с којима су обављене консултације и објаснити на који начин су обављене консултације (јавна распра-
ва, консултације путем интернета, радионица, фокус група, упитник и сл.).
Одговор:

2. У којој мјери су резултати консултација утицали на текст приједлога уредбе/правилника?
Одговор:

V - СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ/ПРАВИЛНИКА И ВРЕДНОВАЊЕ ЕФЕКАТА

1. Ко је одговоран за примјену уредбе/правилника?
Одговор:

2. Образложити на који начин ће се пратити примјена уредбе/правилника.
Одговор:

3. Да ли су утврђени показатељи за праћење и вредновање очекиваних резултата? На основу којих показатеља ће се моћи утврдити да 
ли су остварени циљеви?
Одговор:

Датум: М. П.
Потпис одговорног лица
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 7. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 
2022. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике Српске, на Трећој 
сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА СОЦИЈАЛНО 

ЗБРИЊАВАЊЕ РАДНИКА

I
Одобрава се исплата средстава за социјално збриња-

вање радника у износу од 3.355.355,66 КМ за уплату допри-
носа за пензијско и инвалидско осигурање за 1.141 радника 
из 36 предузећа који су процесом стечаја или ликвидације 
предузећа остали без запослења.

II
Средства из тачке I Одлуке распоређују се:
- Фонду ПИО Републике Српске у износу од 3.355.355,66 

КМ, од чега је износ од 3.157.184,35 КМ за уплату допри-
носа за пензијско и инвалидско осигурање за 1.121 радника 
из 21 предузећа, и то: “Неимарство” а.д. из Требиња, ДП 
“Пластика” из Бање Луке, ЈКП “Романијски божур” а.д. из 
Сокоца, ЈП “Градска чистоћа” из Љубиња, ЈКП “Градина” 
д.о.о. из Калиновика, “Синтетик” а.д. из Бање Луке, ЈП 
“Шамац-стан” из Шамца, ЗЗ “Дивин” са п.о. из Билеће, 
ЗЗ “Ратко Перић” п.о. из Прибоја, ЈДП “Височник” из Хан 
Пијеска, ЈП “Српски радио Модрича” из Модриче, ЈКП “Ја-
вор” д.о.о. из Хан Пијеска, ОЗЗ “Невесиње” из Невесиња, 
“Унаметал” а.д. из Новог Града, ЈП “Градска топлана” из 
Брода, “Енергоинвест” ЗДП “Петролинвест” из Источног 
Сарајева, “Енергоинвест” расклопна опрема а.д. из Источ-
ног Сарајева, А.д. “Бромет” из Брода, ЈКП “Екоком” из Ло-
пара, ЈУ Спортско-културни центар из Брода и “Техногас - 
фабрика техничких гасова Добој” а.д. из Велике Буковице, 
док је износ од 198.171,31 КМ предвиђен за уплату допри-
носа за пензијско и инвалидско осигурање за 20 радника 
из 15 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда 
ПИО Републике Српске, отворен до 31.12.2022. године (у 
складу са Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-
012-2-189/22, од 27. јануара 2022. године), а који са уплатом 
наведених средстава стичу услове за старосну пензију.

III
Средства из тачке I Одлуке обезбјеђују се из Буџета Ре-

публике Српске за 2022. годину са позиције 488100 - Про-
грам социјалног збрињавања радника, у оквиру Министар-
ства рада и борачко-инвалидске заштите (организациони 
код 2058), и то преносом средстава на:

- ЈРТ жиро рачун број: 555-000-0005368483 код Нова 
банка а.д. Бијељина у износу од 3.355.355,66 КМ.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство фи-
нансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-75/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 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 2022. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике Српске, на Пе-
тој сједници, одржаној 26.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству управе и локалне са-

моуправе (организациони код 1141) на План утрошка сред-
става - текући грантови удружењима од јавног интереса, са 
позиције 415200, за период 1. јануар - 31. децембар 2022. 
године у износу од 13.333,31 КМ.

II
Новчана средства из тачке I Одлуке додјељују се удру-

жењима од јавног интереса за редован рад и распоређују се 
на сљедећи начин:
- Савезу општина и градова Републике Српске, 
 Бијељина ......................................................5.333,31 КМ,
- Савезу националних мањина 
 Републике Српске, Бања Лука ...................4.800,00 КМ,
- Асоцијацији “Ствараоци Републике Српске” 
 Источно Сарајево, Пале .............................3.200,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-165/23 Предсједник
26. јануара 2023. године Владе,
Бањалук а Радован Вишковић, с.р.

206
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2022. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике Српске, на 
Четвртој сједници, одржаној 18.1.2023. 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 31.12.2022. године у укупном износу од 
1.022.877,18 КМ, и то са позиција:

- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме у 
износу од 716.512,68 КМ,

- 511700 - издаци за нематеријалну произведену имови-
ну у износу од 270.387,00 КМ,

- 513700 - издаци за нематеријалну непроизведену имо-
вину у износу од 35.977,50 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: 04/1-012-2-110/23 Предсједник
18. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.



 

12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 26.1.2023.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике 
Српске, на Четвртој сједници, одржаној 18.1.2023. 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 31.12.2022. године у укупном износу од 
206.119,66 КМ, и то са позиција:

- 415200 - текући грантови културе за националне 
мањине у износу од 6.100,00 КМ,

- 415200 - текући грантови културе у износу од 
200.019,66 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: 04/1-012-2-111/23 Предсједник
18. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета 

Републике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22) и члана 43. 
ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републи-
ке Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. 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 1344) на 
План утрошка средстава за период од 1.1. до 31.12.2022. го-
дине на позицији 415200 - остали текући грантови у земљи 
у износу од 72.503,21 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се у скла-

ду са “Програмом измирења обавеза по основу доприноса 
за пензијско и инвалидско осигурање запослених у јавним 
здравственим установама 2021-2026” у име и за рачун сље-
дећих јавних здравствених установа:

- ЈЗУ Болница Добој - 22.474,84 KM,
- ЈЗУ Болница Градишка - 14.963,87 KM,
- ЈЗУ Болница “Србија” - 23.061,82 KM, 
- ЈЗУ Болница Требиње - 5.273,85 КМ,
- ЈЗУ Дом здравља Трново - 6.728,83 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: 04/1-012-2-69/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике 
Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. 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 3710) на План утрошка средста-
ва за период 1.1 - 31.12.2022. године у укупном износу од 
632.839,80 КМ, и то са позиција:
- 414100 - субвенција каматне стопе за 
 стамбено кредитирање младих и 
 младих брачних парова ..........................324.383,77 КМ,
- 415200 - текући грант за активности 
 спортских савеза Републике Српске .......77.029,69 КМ,
- 415200 - текући грантови спортским 
 организацијама ........................................182.896,41 КМ,
- 415200 - текући грант за трошкове 
 систематских прегледа спортиста ...........32.711,44 KM,
- 415200 - текући грантови врхунским 
 и перспективним спортистима у 
 Републици Српској ...................................12.818,49 KM,
- 415200 - текући грантови спортским 
 организацијама лица са инвалидитетом 
 у Републици Српској ..................................3.000,00 КМ.

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: 04/1-012-2-61/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

210
На основу члана 43. ст. 1 и 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 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике 
Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству трговине и туризма 

(организациони код 1855) на План утрошка средстава у 
износу од 362.500,00 КМ за период 1.1 - 31.12.2022. године 
са позиције:
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- 414100 - субвенције нефинансијским субјектима у 

износу од 362.500,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоредиће се с циљем 

пружања финансијске подршке у реализацији активности 
А.д. Олимпијски центар “Јахорина” Пале.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

трговине и туризма и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-66/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

211
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике 
Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству рада и борачко-инва-

лидске заштите (организациони код 2058) на План утрошка 
средстава за изградњу и одржавање споменика, спомен-
обиљежја и војничких гробаља везаних за антифашистич-
ку и ослободилачку борбу током 20. вијека и Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске, и то:

- са позиције 415200 - текући грант за изградњу и одр-
жавање споменика, спомен-обиљежја и војничких гробаља 
за период 1.1 - 31.12.2022. године у укупном износу од 
50.000,00 КМ.

II
За реализацију из тачке I ове одлуке задужује се Ми-

нистарство рада и борачко-инвалидске заштите.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-74/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

212
На основу члана 43. ст. 1. и 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 2022. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике Српске, на 
Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошака средстава Ми-

нистарству за научнотехнолошки развој, високо образо-
вање и информационо друштво (организациони код 1242) 

за период 1.1 - 31.12.2022. године у укупном износу од 
200.000,00 КМ, и то са позиција:
- 415200 - текући грант за активности 
 научних институција ................................50.000,00 КМ,
- 415200 - текући грант за промоцију 
 науке ...........................................................10.000,00 КМ,
- 415200 - текући грант за активности у 
 области технологије ..................................50.000,00 КМ,
- 415200 - текући грантови студентским 
 организацијама ..........................................90.000,00 КМ.

II
За реализацију Одлуке задужују се Министарство фи-

нансија и Министарство за научнотехнолошки развој, ви-
соко образовање и информационо друштво.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-72/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

213
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике 
Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству пољопривреде, шу-

марства и водопривреде (организациони код 1546) на План 
утрошка средстава са позиције 415200 - текући грант Фонду 
за спречавање заразних болести за период 1.1 - 31.12.2022. 
године у укупном износу од 195.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство 
финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-125/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

214
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Ре-
публике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Репу-
блике српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике 
Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Окру-

жном јавном тужилаштву Бања Лука (организациони код 
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1043) за период од 1.1.2022. до 31.12.2022. године, и то на 
позицији:
- 511300 - издаци за набавку постројења 
 и опреме .....................................................50.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Окружно јавно тужилаштво Бања Лука.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-45/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

215
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 
2022. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике Српске, на Трећој 
сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Републичком секретаријату за ра-

сељена лица и миграције (организациони код 0424) на 
План утрошка средстава за период 1.1 - 31.12.2022. године 
у укупном износу од 86.000,00 КМ, и то са позиција:

- 415200 - капитални грантови за финансирање поврат-
ка у Републику Српску у износу од 30.000,00 КМ,

- 415200 - капитални грантови за финансирање поврат-
ка у Федерацију БиХ у износу од 6.000,00 КМ,

- 415200 - остали капитални грантови у земљи у износу 
од 50.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Републички се-

кретаријат за расељена лица и миграције и Министарство 
финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-59/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Ре-
публике Српске за 2023. годину (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 112/22), Влада Републике Српске, на 
Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Средства у оквиру Владе Републике Српске (организа-

циони код 0405), предвиђена за 2023. годину, на позицији 
414100 - субвенције јавним медијима, у износу од 7.600.000 
КМ, распоређују се на сљедећи начин:

- Новинској агенцији Републике Српске СРНА а.д. 
Бијељина у износу од 3.600.000 КМ, и то 300.000 КМ мје-
сечно,

- Радио-телевизији Републике Српске, Бањалука, у 
износу од 4.000.000 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Генерални секре-

таријат Владе Републике Српске и Министарство финан-
сија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-76/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему 

јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 40. Закона о буџетском систе-
му Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 43. ст. 1. и 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЈЕНУ 
ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

ЈУ АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЈЕШАВАЊЕ РАДНИХ 
СПОРОВА ЗА 2022. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Другу измјену Програма рада и 

финансијског плана Јавне установе Агенција за мирно рје-
шавање радних спорова за 2022. годину.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-73/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на Трећој сједници, одр-
жаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња саобра-

ћајнице, јавних паркинг-простора и јавне гараже на лока-
литету Добриња IV, општина Источна Илиџа, па се у ту 
сврху може извршити потпуна експропријација непокрет-
ности означених као:

- к.ч. број: 2292/10, “Њива више куће”, ливада 2. класе, 
у површини од 627 m²,

- к.ч. број: 2292/13, “Њива више куће”, ливада 2. класе, 
у површини од 102 m²,

- к.ч. број: 2292/11, “Њива више куће”, ливада 2. класе, 
у површини од 315 m²,
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- к.ч. број: 2289/1, “Њива више куће”, воћњак 3. класе, 

у површини од 269 m²,
- к.ч. број: 2290/1, “Њива више куће”, воћњак 3. класе, 

у површини од 450 m²,
све уписане у П.л. број: 935/156 к.о. Добриња, посјед: Оп-
штина Источна Илиџа са дијелом 1/1;

- к.ч. број: 2290/2, “Њива више куће”, воћњак 3. класе, у 
површини од 10 m², уписана у Л.н. број: 16/3 к.о. Добриња, 
право својине: Лубура (Стево) Синиша са дијелом 1/1;

- к.ч. број: 2290/3, “Њива више куће”, воћњак 3. класе, 
у површини од 187 m²,

- к.ч. број: 2290/4, “Њива више куће”, воћњак 3. класе, 
у површини од 239 m²,

- к.ч. број: 2288, “Њива више куће”, кућа и зграда, у 
површини од 102 m², и двориште, у површини од 161 m²,
све уписане у П.л. број: 935/156 к.о. Добриња, посјед: Оп-
штина Источна Илиџа са дијелом 1/1;

- к.ч. број: 2294/2, “Дуга њива”, ливада 2. класе, у повр-
шини од 1333 m², уписана у Л.н. број: 159/1 к.о. Добриња, 
право сусвојине: Дедић (Шаћир) Фарук са дијелом 72/240, 
Дедић (Ахмед) Менсуд са дијелом 10/240, Дедић (Ахмед) 
Мирсад са дијелом 10/240, Дедић (Ахмед) Сенад са дије-
лом 10/240, Дедић (Мухарем) Џемила са дијелом 6/240, 
Дељанин (Јусуф) Енес са дијелом 18/240, Хејуб (Осман) 
Јасмина са дијелом 48/240, Карић (Абид) Адем са дијелом 
12/240, Мехмедика (Алија) Рабија са дијелом 12/240, Сефе-
ровић (Осман) Фатима са дијелом 24/240, Тахировић (Ју-
суф) Ениса са дијелом 18/240;

- к.ч. број: 2291/1, “Њива више куће”, њива 3. класе, 
у површини од 3229 m², уписана у Л.н. број: 16/3 к.о. До-
бриња, право својине: Лубура (Стево) Синиша са дијелом 
1/1;

- к.ч. број: 2291/2, “Њива више куће”, њива 3. класе, у 
површини од 132 m², уписана у П.л. број: 935/156 к.о. До-
бриња, посјед: Општина Источна Илиџа са дијелом 1/1;

- к.ч. број: 2291/3, “Њива више куће”, њива 3. класе, 
у површини од 1174 m², уписана у Л.н. број: 32/0 к.о. До-
бриња, право сусвојине: Трапара (Јове) Саша са дијелом 1/2 
и Трапара (Јове) Славиша са дијелом 1/2;

- к.ч. број: 2281/27, “Јелав”, ливада 3. класе, у повр-
шини од 109 m², уписана у Л.н. број: 132/1 к.о. Добриња, 
право сусвојине: Радоња (Мирослава) Алекса са дијелом 
2/4, Радоња (Ранко) Невена са дијелом 1/4 и Сенић (Ранко) 
Мирјана са дијелом 1/4;

- к.ч. број: 2287/5, “Бара складови”, ливада 2. класе, у 
површини 882 m², уписана у Л.н. број: 116/1 к.о. Добриња, 
право сусвојине: Крешталица (Момчила) Сванимир са 
дијелом 1/2 и Зељаја (Саве) Вања са дијелом 1/2;

- к.ч. број: 2287/4, “Бара складови”, ливада 2. класе, у 
површини од 776 m², уписана у Л.н. број: 111/1 к.о. До-
бриња, право својине: Зељаја (Саве) Вања са дијелом 1/1;

- к.ч. број: 2281/28, “Јелав”, ливада 3. класе, у површи-
ни од 77 m², уписана у Л.н. број: 132/1 к.о. Добриња, право 
сусвојине: Радоња (Мирослава) Алекса са дијелом 2/4, Ра-
доња (Ранко) Невена са дијелом 1/4 и Сенић (Ранко) Мир-
јана са дијелом 1/4;

- к.ч. број: 2287/3, “Бара складови”, ливада 2. класе, у 
површини од 2161 m², уписана у Л.н. број: 115/1 к.о. До-
бриња, право својине: Хејуб (Осман) Јасмина са дијелом 
1/1;

- к.ч. број: 2287/7, “Бара складови”, ливада 2. класе, у 
површини од 460 m², уписана у Л.н. број: 143/0 к.о. До-
бриња, право сусвојине: Главаш (Драго) Драгана са дије-
лом 1/10, Гргић (Драго) Тамара са дијелом 1/10, Тодоро-
вић (Драго) Далиборка са дијелом 1/10, Трапара (Драго) 
Дејана са дијелом 1/10 и Трапара (Неђо) Борка са дијелом 
6/10;

- к.ч. број: 2287/8, “Бара складови”, ливада 2. класе, у 
површини од 158 m², уписана у Л.н. број: 146/1 к.о. До-
бриња, право својине: Главаш (Драго) Драгана са дијелом 
1/1;

- к.ч. број: 2287/9, “Бара складови”, ливада 2. класе, у 
површини од 927 m², уписана у Л.н. број: 21/1 к.о. Добриња, 
право својине: Кубатлија (Ђорђе) Наташа са дијелом 1/1.

II
Корисник експропријације је Општина Источна Илиџа.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-106/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 5. став 2. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 
и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на Трећој сједници, одржаној 
12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ

I
Утврђује се укидање статуса јавног добра у општој упо-

треби непокретности означене као к.ч. број: 2785/17 - некате-
горисани пут, површине 204 m², КО Модрича, уписана у Лист 
непокретности број: 109 за КО Модрича, у којем је са правом 
својине уписана Општина Модрича са дијелом 1/1, без терета.

II
Наведено земљиште из тачке I ове одлуке брисаће се 

као јавно добро у општој употреби у јавној евиденцији.

III
За спровођење ове одлуке задужује се Правобранила-

штво Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-64/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 5. став 2. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 
и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на Трећој сједници, одржаној 
12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ДОБРА У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ

I
Утврђује се укидање статуса јавног добра у општој упо-

треби земљишта означеног као к.ч. број: 1196/2, у нарави 
“Сеповци”, прилазни пут, површине 286 m², уписана у П.л. 
број: 138 КО Невесиње, на име Јавно добро - Путеви као 
посједник, а што по старом премјеру одговара к.ч. број: 
1502/5, уписаној у зк. ул. број: 2768 КО Невесиње, власни-
штво: Општина Невесиње са 1/1 дијела.
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II
Наведено земљиште из тачке I ове одлуке брисаће се 

као дио јавног добра у општој употреби у јавним евиден-
цијама и уписаће се са правом својине у корист Општине 
Невесиње са 1/1 дијела.

III
За спровођење ове одлуке задужује се Правобранила-

штво Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-65/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу чл. 23. и 52. и члана 348. став 6. Закона о 

стварним правима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 107/19, 1/21 
и 119/21) и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на Трећој сједници, одр-
жаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

I
Влада Републике Српске преноси право својине на 

Општину Невесиње на непокретности по катастарској еви-

денцији означеној као к.п. број: 135/17, “Сеповци”, њива 1. 
класе, површине 370 м², уписана у П.л. број: 997/535, к.о. 
Невесиње, која по земљишнокњижној евиденцији одговара 
парцели број: 1502/4, њива, површине 370 м², уписаној у зк. 
уложак број: 2238 к.о. СП Невесиње као власништво Репу-
блике Српске у дијелу 1/1.

II
Право својине Републике Српске на непокретности из 

тачке I ове одлуке преноси се на Општину Невесиње без 
накнаде, a за потребе спровођења Регулационог плана 
“Војни логор”.

III
Међусобна права и обавезе о преносу права својине на 

непокретности из тачке I ове одлуке између Владе Републи-
ке Српске и Општине Невесиње регулисаће се уговором, 
који ће у име Владе Републике Српске потписати министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Правобранила-

штво Републике Српске, Сједиште замјеника Требиње, Ре-
публичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручна јединица Невесиње и Општина Невесиње.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-121/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 

Влада Републике Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА НАД ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА

I
Преноси се право власништва над основним средствима, медицинском опремом и превозним средствима са Мини-

старства здравља и социјалне заштите на Јавну здравствену установу Болница Зворник, у оквиру пројекта “Изградња и 
опремање новог објекта, реконструкција, адаптација и опремање постојећег објекта ЈЗУ Болница Зворник”, у укупном 
износу од 2.910.493,81 КМ са ПДВ-ом, без накнаде.

II
Основна средства из тачке I ове одлуке преносе се на Јавну здравствену установу Болница Зворник, и то:
1) медицинска и лабораторијска опрема у вриједности 2.634.373,87 КМ са ПДВ-ом,
2) остала постројења и опрема (намјештај) у вриједности 30.770,99 КМ са ПДВ-ом и
3) комуникациона и рачунарска опрема у вриједности 245.348,95 КМ са ПДВ-ом.
Табела 1 - Основна средства за пренос

Редни 
бр. 

Одлука
Назив Јединица 

мјере Количина
Цијена по је-
диници мјере 
са ПДВ-ом

Вриједност са 
ПДВ-ом

1. Микроскоп комад 1 29.574,09 29.574,09

2. Централни мониторинг систем са 7 пацијент монитора и главним 
контрол. монитором комплет 1 128.583,00 128.583,00

3. CTG апарат комад 3 14.695,20 44.085,60
4. EKG апарат са колицима (12-канални) комад 2 9.000,81 18.001,62
5. EKG апарат са колицима за дјецу и новорођенчад комад 1 9.000,81 9.000,81
6. Пацијент монитор - дјечији комад 1 29.390,40 29.390,40
7. Транспортни EKG са монитором комад 1 9.000,81 9.000,81
8. УЗ апарат 3D/4D са абдоминалним пратећим сондама комад 1 162.864,00 162.864,00
9. Аминоскоп комад 1 18.369,00 18.369,00
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Редни 
бр. 

Одлука
Назив Јединица 

мјере Количина
Цијена по је-
диници мјере 
са ПДВ-ом

Вриједност са 
ПДВ-ом

10. Апарат за спирометрију код дјеце комад 1 3.306,42 3.306,42
11. Апарат за спирометрију одраслих комад 1 3.306,42 3.306,42
12. Болесничка нахткасна са даском за храњење комад 50 315,90 15.795,00
13. Централна стерилизација - парни стерилизатор 450 l, комад 2 266.350,50 532.701,00
14. Дефибрилатор - транспортни комад 2 13.776,75 27.553,50
15. Дестилатор воде 20 l/h комад 1 16.532,10 16.532,10
16. Дигитални пулсни оксиметар комад 5 1.469,52 7.347,60
17. Ендоскопски стуб за гастроскопију комад 1 250.736,85 250.736,85
18. Ендоскопски стуб за колоноскопију комад 1 257.166,00 257.166,00
19. Фибероптички ларингоскоп комад 1 918,45 918,45
20. Гинеколошки лежај за преглед са подешавањем висине комад 2 9.551,88 19.103,76
21. Инхалатор комад 6 734,76 4.408,56
22. Болеснички кревет за полуинтензивну његу са мадрацем комад 20 3.306,42 66.128,40
23. Болеснички кревет за интензивну његу са мадрацем комад 7 15.613,65 109.295,55
24. Машина за прање инструмената и посуда комад 2 154.299,60 308.599,20
25. Операциони сто абдоминални/гинеколошки комад 2 126.746,10 253.492,20
26. Операциони сто ортопедски комад 1 126.746,10 126.746,10
27. Плазма стерилизатор комад 1 146.952,00 146.952,00

28. Појасеви за хумано везивање пацијената. Магнетни, везивање тру-
па, руку и ногу комад 10 1.653,21 16.532,10

29. Реанимациони кофер комад 2 1.689,95 3.379,90
30. Стетоскоп комад 1 73,48 73,48
31. Стетоскоп педијатријски комад 8 459,23 3.673,80
32. Табла за температурне листе уз болничке кревете комад 100 27,55 2.755,35
33. Транспортни EKG са монитором комад 1 9.000,81 9.000,81
34. Систем за припрему воде (деминерализатор, реверзна осмоза) комад 1 9.828,00 9.828,00
35. PDU управљива напојна летва комад 2 702,00 1.404,00
36. LIS сервер комад 1 25.740,00 25.740,00
37. Barcode принтер комад 3 819,00 2.457,00
38. Barcode скенер комад 5 187,20 936,00
39. Штампач у боји А4 комад 3 507,00 1.521,00
40. Скенер А4 комад 5 936,00 4.680,00
41. Мрежни ласерски штампач комад 18 1.371,50 24.686,95
42. Рачунар - радна станица комад 95 1.847,37 175.500,00
43. Копир-апарат комад 1 5.616,00 5.616,00
44. Канцеларијска столица са точкићима комад 40 245,70 9.828,00
45. Клуб-столица комад 30 175,50 5.265,00
46. Радни сто комад 15 390,00 5.849,99
47. Пројектор са платном за пројекцију комад 2 1.404,00 2.808,00

III
Ова одлука примјењује се на обрачунски период закључно са 31.12.2022. године.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство здравља и социјалне заштите и Јавна здравствена установа Бол-

ница Зворник.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-71/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 

те чл. 3. и 4. Уредбе о корисницима, условима, начинима и поступцима додјеле новчаних средстава, робе и услуга у окви-
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ру “Хитног пројекта COVID-19” (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/21), Влада Републике Српске, на Трећој  
сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
 О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА ЗАЛИХАМА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ

I
Преноси се право својине на залихама лабораторијске опреме (системи за мијешање и мућкање) у укупној вриједности 

од 44.473,46 без ПДВ-а, набављене по Уговору број: BA-MZSZRS-214100-GO-RFQ, у оквиру “Хитног пројекта COVID-19 
за БиХ” дио за Републику Српску, са Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске на ЈЗУ Институт за 
јавно здравство Републике Српске и ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука.

II
Залихе се преносе на ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и ЈУ Ветеринарски институт Републике Срп-

ске “Др Васо Бутозан” Бања Лука, и то:

Редни 
бр. Опис ставке Количина 

(ком.) Прималац/корисник
Јединична вријед-
ност без ПДВ-а

(КМ)

Укупна цијена по 
ставци без ПДВ-а

(У КМ)

1.

Термостатички мјешач - термо блок 
(BIO TDB-100, Dry - Block Thermostat) 
BIOSAN
s/n 01041222050088
s/n 01041222050098
s/n 01041222050089

3 ЈЗУ Институт за јавно здрав-
ство Републике Српске 895,00 2.685,00

2.
Орбитални универзални уређај за 
мућкање BIOSAN
s/n 01014422030051

1 ЈЗУ Институт за јавно здрав-
ство Републике Српске 1.365,00 1.365,00

3.

Вортекс миксер (Vortex V1 plus) BIOSAN
s/n 01020322051572
s/n 01020322051570
s/n 01020322051574
s/n 01020322051566

4 ЈЗУ Институт за јавно здра в-
ство Републике Српске 280,00 1.120,00

4.

Микроцентрифуга (Mikro 200)
s/n 0006591-13
s/n 0006577-13
s/n 0006580-13
s/n 0006576-13
s/n 0006574-13
s/n 0006588-13

6 ЈЗУ Институт за јавно здрав-
ство Републике Српске 3.619,98 21.719,88

5.
Центрифуга (Universal 320)
s/n 0012375-11

1 ЈЗУ Институт за јавно здрав-
ство Републике Српске 7.581,34 7.581,34

6.

Уређај за мијешање епрувета и микро-
титар плоча (MPS-1 High-Speed Multi 
Plate Shaker with all 4 platforms included 
(P02/96, P-2/24, P-05/32, 9-02/05) 
BIOSAN
s/n 01021622040084

1
ЈУ Ветеринарски институт 
Републике Српске “Др Васо 

Бутозан” Бања Лука
1.390,00 1.390,00

7.
Микроцентрифуга (Micro 200) s/n 
0006570-13
s/n 0006592-13

2
ЈУ Ветеринарски институт 
Републике Српске “Др Васо 

Бутозан” Бања Лука
4.306,12 8.612,24

Укупно без ПДВ-а 44.473,46

III
Залихе лабораторијске опреме из тачке II ове одлуке преносе се без накнаде.

IV
Ова одлука примјењује се на обрачунски период закључно са 31.12.2022. године.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство здравља и социјалне заштите, ЈЗУ Институт за јавно здравство 

Републике Српске и ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука у складу са записницима 
о испоруци односне опреме.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-70/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
те чл. 3. и 4. Уредбе о корисницима, условима, начинима и поступцима додјеле новчаних средстава, робе и услуга у окви-
ру “Хитног пројекта COVID-19” (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/21), Влада Републике Српске, на Другој 
сједници, одржаној 28.12.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА ЗАЛИХАМА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ

I
Преноси се право својине на залихама лабораторијске опреме (кабинети) у укупној вриједности од 62.639,00 без ПДВ-

а, набављене по Уговору број: BA-MZSZRS-214077-GO-RFQ, у оквиру “Хитног пројекта COVID-19 за БиХ” дио за Ре-
публику Српску, са Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске на ЈЗУ Институт за јавно здравство 
Републике Српске и ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука.

II
Залихе се преносе на ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и ЈУ Ветеринарски институт Републике Срп-

ске “Др Васо Бутозан” Бања Лука, и то:

Редни 
бр. Опис ставке Количина 

(ком.) Прималац/корисник
Јединична вријед-
ност без ПДВ-а

(КМ)

Укупна цијена по 
ставци без ПДВ-а

(У КМ)

1.
Биосигурносни кабинет
(SafeFast Elite 212-D
s/n 1586; s/n 1585)

2 ЈЗУ Институт за јавно здрав-
ство Републике Српске 19.409,00 38.818,00

2.
Кабинет за вагање прашкастих подлога
(FlowFast H09 s/n 627)

1 ЈЗУ Институт за јавно здрав-
ство Републике Српске 12.734,00 12.734,00

3.
Ламинарна комора
(FlowFast V09 s/n 117)

1
ЈУ Ветеринарски институт 
Републике Српске “Др Васо 

Бутозан” Бања Лука
11.087,00 11.087,00

Укупно без ПДВ-а 62.639,00

III
Залихе лабораторијске опреме из тачке II ове одлуке преносе се без накнаде.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство здравља и социјалне заштите, ЈЗУ Институт за јавно здравство 

Републике Српске и ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука у складу са записницима 
о испоруци односне опреме.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-5508/22 Предсједник
28. децембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

225
На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 5. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА - 

КРЕЧЊАКА НА ЛЕЖИШТУ “КАРАУЛА” КОД БАЊЕ ЛУКЕ

I
Покреће се поступак додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена - кречњака на лежишту “Ка-

раула” код Бање Луке. Локација на којој ће се вршити експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака налази се 
на територији града Бање Луке.

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке покреће се на основу иницијативе привредног друштва “Кубик-

Транс-Нискоградња” д.о.о. Лакташи.
III

Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се на основу јавног позива за подношење понуда, у складу са чл. 14. до 25. 
Закона о концесијама.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-32/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 

5. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), и члана 43. ст. 
1. и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике 
Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
КАМЕНА - КРЕЧЊАКА НА ЛЕЖИШТУ “ГРАДИНА” 

КОД ЧЕЛИНЦА

I
Покреће се поступак додјеле концесије за експлоатаци-

ју техничког грађевинског камена - кречњака на лежишту 
“Градина” код Челинца. Локација на којој ће се вршити 
експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака 
налази се на територији општине Челинац.

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе привредног друштва 
“Нискоградња” д.о.о. Лакташи.

III
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се на основу 

јавног позива за подношење понуда, у складу са чл. 14. до 
25. Закона о концесијама.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-31/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 25. став 5. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 
и 111/21) и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на Трећој сједници, одр-
жаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ УГЉА НА ЛОКАЛИТЕТУ “БУКОВА 

КОСА - ПРИЈЕДОР” КОД ПРИЈЕДОРА

I
Покреће се поступак додјеле концесије за истраживање 

угља на локалитету “Букова Коса - Приједор” код Приједо-
ра. Локација на којој ће се вршити истраживања налази се 
на подручју мјесне заједнице Велико Паланчиште, уз маги-
стрални пут Приједор - Козарска Дубица.

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе покренуте од стране 
“Drvo-export” д.о.о. Теслић.

III
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се на основу 

јавног позива за подношење понуда, у складу са чл. од 14. 
до 25. Закона о концесијама.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-34/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 12. став 8, а у вези са чланом 25. став 5. 

Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), и члана 43. ст. 1. и 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на Другој сједници, одржаној 28.12.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ ТЕРМАЛНИХ И ТЕРМОМИНЕРАЛНИХ 

ВОДА, КАО ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, НА 
ИСТРАЖНОМ ПРОСТОРУ “МЉЕЧАНИЦА” 

КОД КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

I
Покреће се поступак додјеле концесије за истраживање 

термалних и термоминералних вода, као геотермалних ре-
сурса, на истражном простору “Мљечаница” код Козарске 
Дубице, на к.ч. број: 368/1 к.о. Мљечаница, општина Козар-
ска Дубица, која се налази у власништву ЈЗУ Специјална 
болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мље-
чаница” Козарска Дубица.

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе ЈЗУ Специјална болни-
ца за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” 
Козарска Дубица.

III
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се на основу 

јавног позива за подношење понуда, у складу са чл. 14. до 
25. Закона о концесијама.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-5498/22 Предсједник
28. децембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 12. став 8, а у вези са чланом 25. став 

5. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на Трећој сједници, одржаној 12.1.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
КАМЕНА - СЕРПЕНТИНИСАНОГ ПЕРИДОТИТА НА 

ЛЕЖИШТУ “ДРАГАЛОВЦИ” КОД СТАНАРА

I
Покреће се поступак додјеле концесије за експлоатаци-

ју техничког грађевинског камена - серпентинисаног пери-
дотита на лежишту “Драгаловци” код Станара, на дијелу 
к.ч. број: 766 к.о. Драгаловци, уписане у Посједовни лист 
број: 602, као посјед: Тодорић (Остоја) Љубинко са дијелом 
1/1, дијелу к.ч. број: 765 и дијелу к.ч. број: 764, уписаним 
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у Посједовни лист број: 131 к.о. Драгаловци, као посјед: 
Павловић (Ивана) Ана, р. Врбат, са дијелом 1/1.

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе привредног друштва 
“Todorić lux” д.о.о. Станари.

III
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се на основу 

јавног позива за подношење понуда, у складу са чл. 14. до 
25. Закона о концесијама.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-33/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 12. став 8, а у вези са чланом 25. став 5. 

Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), и члана 43. ст. 1. и 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ У 
СВРХУ УПРАВЉАЊА ОБНОВЉИВИМ ЕНЕРГЕТСКИМ 

РЕСУРСИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

I
Покреће се поступак додјеле концесије за коришћење 

јавног водног добра у сврху управљања обновљивим енер-
гетским ресурсима, у водном подручју ријека Саве и Дрине 
на територији града Бијељине, КО Црњелово Доње, укуп-
не површине 187842 m², КО Батковић, укупне површине 
742889 m², КО Остојићево, укупне површине 271576 m², 
КО Бродац Доњи, укупне површине 1086221 m², КО Ве-
лино Село, укупне површине 2846 m², КО Балатун, укупне 
површине 222319 m².

II
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе привредног друштва 
“CSP” д.о.о., Карађорђева 78Л, Дворови, Бијељина.

III
На основу иницијативе из тачке II ове одлуке и прило-

жене документације, потврђује се да постоји јавни интерес 
са економског, социолошког и еколошког аспекта за реали-
зацију предметне концесије.

IV
Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде да припреми документацију за јавно над-
метање и у сарадњи са Комисијом за концесије спроведе 
поступак додјеле концесије у складу са Законом о конце-
сијама и другим материјалним прописима који се односе на 
предмет концесије.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-128/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 

5. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ “М СОЛАР” НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

НЕВЕСИЊЕ

I
Покреће се поступак додјеле концесије за изградњу и 

коришћење Соларне фотонапонске електране “М Солар” 
на подручју општине Невесиње, процијењене инсталисане 
снаге 30 МW и процијењене годишње производње 45 GWh.

II
Локација на којој се планира изградња Соларне елек-

тране налази се на подручју КО Бојишта и удаљена је око 
2,5 километара сјевероисточно од Невесиња. Пут којим се 
долази до локације полази из Невесиња и наставља се на 
локални макадамски пролаз са чије лијеве стране су парце-
ле на којима је планирана предметна електрана.

III
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе привредног друштва “М 
Солар” д.о.о. Невесиње.

IV
Овлашћује се Министарство енергетике и рудар-

ства да припреми документацију за јавно надметање и 
у сарадњи са Комисијом за концесије спроведе поступак 
додјеле концесије у складу са Законом о концесијама и 
другим материјалним прописима који се односе на пред-
мет концесије.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-30/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 5. 

Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), и члана 43. ст. 1. и 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

“MDD ENERGY” НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

I
Покреће се поступак додјеле концесије за изградњу и 

коришћење Соларне електране “MDD Energy” на подру-
чју општине Невесиње, процијењене инсталисане снаге 30 
МW и процијењене годишње производње 45 GWh.

II
Локација на којој се планира изградња Соларне елек-

тране налази се на подручју КО Бојишта и удаљена је око 
2,5 километара сјевероисточно од Невесиња. Пут којим се 
долази до локације полази из Невесиња и наставља се на 
локални макадамски пролаз са чије десне стране су парцеле 
на којима је планирана предметна електрана.
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III
Поступак додјеле концесије из тачке I ове одлуке 

покреће се на основу иницијативе привредног друштва 
“MDD Energy” д.o.o. Невесиње.

IV
Овлашћује се Министарство енергетике и рударства да 

припреми документацију за јавно надметање и у сарадњи 
са Комисијом за концесије спроведе поступак додјеле кон-
цесије у складу са Законом о концесијама и другим мате-
ријалним прописима који се односе на предмет концесије.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-29/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

233
На основу члана 27. став 2. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 
и 111/21) и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на Другој сједници, одр-
жаној 28.12.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ПЕРИОДА 
НА КОЈИ ЈЕ ДОДИЈЕЉЕНА КОНЦЕСИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

МХЕ “ЈОВАНА” НА РИЈЕЦИ ЗЕЛЕНИ ЈАДАР

I
Овом одлуком утврђују се услови за продужење перио-

да на који је додијељена концесија за изградњу МХЕ “Јова-
на” на ријеци Зелени Јадар.

II
Продужење периода из тачке I ове одлуке извршиће се 

путем преговарачког поступка, а на основу захтјева при-
вредног друштва “Електро Јована” д.о.о. Милићи.

III
Максималан период на који се може продужити конце-

сија је 41 година, рачунајући од дана потписивања уговора 
о концесији.

IV
Накнада за коришћење предмета концесије за продуже-

ни период трајања концесије утврђује се у износу од 0,0055 
KM по произведеном киловат-сату (KWh) електричне енер-
гије на званичном обрачунском мјесту примопредаје елек-
тричне енергије.

V
Надлежни орган за спровођење преговарачког поступ-

ка за продужење рока трајања концесије је Министарство 
енергетике и рударства, које ће у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке доставити Влади извјештај о 
спроведеном преговарачком поступку, Приједлог одлуке о 
допунама Одлуке о додјели концесије за изградњу МХЕ 
на ријеци Зелени Јадар предузећу “Savox” д.о.о. Милићи, 
број: 02/1-020-167/06, од 19.1.2006. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 11/06), и Приједлог анекса 
Уговора о концесији.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-5496/22 Предсједник
28. децембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 27. став 2. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 
и 111/21) и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на Другој сједници, одр-
жаној 28.12.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА НА 
КОЈИ ЈЕ ДОДИЈЕЉЕНА КОНЦЕСИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

МХЕ “ЈЕЛЕЧ” НА РИЈЕЦИ ГОВЗИ

I
Овом одлуком утврђују се услови за продужење рока на 

који је додијељена концесија за изградњу МХЕ “Јелеч” на 
ријеци Говзи.

II
Продужење рока из тачке I ове одлуке извршиће се пу-

тем преговарачког поступка, а на основу захтјева привред-
ног друштва “Петрол Хидроенергија” д.о.о. Теслић.

III
Максималан период на који се може продужити конце-

сија је 37 година, рачунајући од дана потписивања уговора 
о концесији.

IV
Висина концесионе накнаде за продужени период 

трајања концесије утврђује се како слиједи:
- висина једнократне концесионе накнаде износи 

369.378,00 КМ и
- накнада за коришћење предмета концесије у износу од 

0,0055 KM по произведеном киловат-сату (KWh) електрич-
не енергије на званичном обрачунском мјесту примопре-
даје електричне енергије.

V
Надлежни орган за спровођење преговарачког поступ-

ка за продужење рока трајања концесије је Министарство 
енергетике и рударства, које ће у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке доставити Влади извјештај о 
спроведеном преговарачком поступку, Приједлог одлуке о 
допунама Одлуке о додјели концесије за изградњу МХЕ 
“Б-Г-3-Палеж” на ријеци Говзи предузећу “Елинг-инжење-
ринг” Теслић, број: 02/1-020-249/06, од 25.1.2006. годи-
не (“Службени гласник Републике Српске, број 14/06), и 
Приједлог анекса Уговора о концесији.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-5497/22 Предсједник
28. децембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 65. став 1. и члана 66. став 1. Закона о оду-
зимању имовине која је проистекла извршењем кривичног 
дјела (“Службени гласник Републике Српске”, број 65/18), 
Влада Републике Српске, на Трећој сједници, одржаној 
12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Возило трајно одузето у судском поступку, због ста-
рости, лошег стања, дотрајалости и неупотребљивости, 
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одбацује се као отпад и предаће се лицу које има дозволу 
за сакупљање или третман отпадних возила, како слије-
ди:

- аутомобил марке форд, тип AAL, број шасије 
WF0AXXBBAAXM22667, број мотора RVAXM22667, 
1999. година производње, бијеле боје, радна запремина мо-
тора 1753 ccm, снага мотора 51 kW, дизел, одјава по слу-
жбеној дужности 11.5.2022. године.

II
За извршење ове одлуке задужује се Агенција за упра-

вљање одузетом имовином.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-63/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на Трећој сједници, одр-
жаној 12.1.2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

УСЛОВА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОЈА ЈЕ УСТУПЉЕНА 
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ 

“Д+В АГРОС” ДОО ГРАДИШКА

I
Ставља се ван снаге Одлука о утврђивању услова за 

продужење рока концесије за коришћење пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске која је уступљена 
привредном друштву “Д+В АГРОС” д.о.о. Градишка, број: 
04/1-012-2-2868/22, од 15.8.2022. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 81/22).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-122/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике 
Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

I
У Одлуци о давању сагласности на распоред средста-

ва, број: 04/1-012-2-409/22, од 10.2.2022. године (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 14/22), у т. I и II број: 
“470.000,00” замјењује се бројем: “195.000,00”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-123/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике 
Српске, на Трећој сједници, одржаној 12.1.2023. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНАМА OДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

I
У Одлуци о давању сагласности на распоред средста-

ва (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 14/22 и 
96/22) у тачки I број: “2.430.000,00” замјењује се бројем: 
“2.693.000,00”.

II
Тачка II мијења се и гласи:
“Средства из тачке I ове одлуке распоредиће се за сље-

деће намјене:
- суфинансирање трошкова дијагностичког материјала, 

потрошног материјала и других неопходних ингредијенција 
које осигуравају спремност лабораторије за дијагностику за-
разних болести и зооноза у износу од 623.700,00 КМ,

- суфинансирање набавки резервних дијелова опреме у 
лабораторијама у износу од 69.300,00 КМ,

- суфинансирање имплементације пројеката у износу од 
2.000.000,00 КМ”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-124/23 Предсједник
12. јануара 2023. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

239
На основу члана 60. став 5. Закона о геолошким истра-

живањима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
64/22) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 
15/22 и 56/22), министар енергетике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА 
СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин пола-

гања стручног испита из области геологије, формирање, 
састав и начин рада Комисије за полагање стручног испита, 
садржај и форма увјерења о положеном стручном испиту, 
вођење евиденције о издатим увјерењима и програм пола-
гања стручног испита.

Члан 2.
(1) Стручни испит из области геологије (у даљем тек-

сту: стручни испит), према одредбама овог правилника, по-
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лаже лице геолошке струке, са завршеним студијем геоло-
гије којим се стиче минимално 180 ЕСТS бодова и које има 
најмање једну годину радног искуства у области геологије 
након стицања одговарајуће стручне спреме.

(2) На стручном испиту провјерава се стручна оспо-
собљеност кандидата за самостално обављање послова у 
области геологије, познавање прописа Републике Српске из 
подручја које уређује Закон о геолошким истраживањима, 
као и других прописа значајних за примјену Закона о геоло-
шким истраживањима.

Члан 3.
(1) Стручни испит полаже се пред Комисијом за по-

лагање стручног испита (у даљем тексту: Комисија), коју 
рјешењем именује министар енергетике и рударства (у 
даљем тексту: министар) са претходно утврђене листе 
испитивача.

(2) Листу испитивача из става 1. овог члана утврђује 
министар на период од пет година, која се објављује у 
“Службеном гласнику Републике Српске”.

(3) Комисија за полагање стручног испита састоји се од 
предсједника и најмање два члана.

(4) Предсједник и један члан Комисије су испитивачи из 
посебног дијела стручног испита, док је други члан Коми-
сије испитивач из општег дијела стручног испита.

(5) Члан Комисије, односно испитивач за посебни дио 
стручног испита је државни службеник геолошке струке 
са положеним стручним испитом и најмање десет година 
радног искуства или истакнути научни или стручни рад-
ник из области геологије са положеним стручним испи-
том, а испитивач за општи дио стручног испита је ди-
пломирани правник из реда запослених у Министарству 
енергетике и рударства (у даљем тексту: Министарство) 
са најмање десет година радног искуства и положеним 
стручним испитом за рад у управи Републике Српске.

Члан 4.
(1) Комисија има секретара, који је уједно и записничар 

на стручном испиту.
(2) Секретар Комисије има замјеника.
(3) Секретара Комисије и његовог замјеника именује 

министар на период од пет година.

Члан 5.
Секретар Комисије обавља сљедеће послове:
1) утврђује идентитет кандидата,
2) извршава провјеру уплате накнаде за полагање 

стручног испита,
3) упознаје кандидата који је приступио полагању 

стручног испита са његовим правима и обавезама,
4) врши административно-техничку обраду захтјева за 

полагање стручног испита.

Члан 6.
(1) Захтјев за полагање стручног испита кандидат под-

носи Министарству на обрасцу који се налази у Прилогу 1. 
овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Уз захтјев за полагање стручног испита кандидат 
прилаже:

1) овјерену фото-копију дипломе о стеченом степену 
образовања, 

2) увјерење/потврду издату од послодавца код којег је 
кандидат стекао радно искуство на обављању послова из 
области геологије након стицања високе стручне спреме.

(3) Уколико је кандидат факултет завршио ван Босне и 
Херцеговине, уз захтјев прилаже нострификовану диплому, 
осим уколико са односном државом постоји билатерални 
споразум о међусобном признавању диплома или уколико 
је диплома стечена у некој од држава насталој распадом 
СФРЈ до 6. априла 1992. године.

(4) Јавне исправе којима се доказује радно искуство 
у струци након стицања високе стручне спреме, а које су 
издате у другим државама са којима постоје закључени би-
латерални споразуми о признавању јавних исправа, важе 
сагласно тим споразумима. 

(5) О захтјеву и испуњености услова за полагање струч-
ног испита министар одлучује рјешењем.

Члан 7.
Рјешењем којим се кандидату одобрава полагање 

стручног испита утврђује се тема стручног рада, одређују 
ментор, рок за израду стручног рада и висина трошкова за 
полагање стручног испита.

Члан 8.
(1) Стручни испит полаже се у сједишту Министарства, 

у редовним и ванредним испитним роковима.
(2) Редовни испитни рокови су у фебруару, јуну и ок-

тобру.
(3) Уколико се укаже потреба, министар може одредити 

и ванредне испитне рокове.
(4) О датуму одржавања стручног испита секретар оба-

вјештава кандидате у писаној форми поштом или електрон-
ским путем најмање осам дана прије заказаног термина 
стручног испита.

Члан 9.
(1) Стручни испит полаже се по програму који је пропи-

сан овим правилником, а састоји се од посебног и општег 
дијела.

(2) Програм за полагање посебног и општег дијела 
стручног испита налази се у Прилогу 2. овог правилника и 
чини његов саставни дио.

Члан 10.
(1) Посебни дио стручног испита кандидат полаже пи-

смено и усмено.
(2) Писмени дио из става 1. овог члана обухвата израду 

и одбрану стручног рада.
(3) Тему за израду стручног рада предлаже сам канди-

дат или привредно друштво у ком је кандидат запослен.
(4) Стручни рад, који кандидат израђује под надзором 

ментора, састоји се од израде пројекта детаљних геоло-
шких истраживања или елабората о резервама или изведе-
ним истраживањима.

(5) Кандидат је обавезан да у року од 30 дана након 
пријема рјешења којим му је одобрено полагање стручног 
испита Министарству достави стручни рад.

(6) Кандидат предаје стручни рад у два истовјетна при-
мјерка, који су потписали ментор и кандидат.

(7) Уз стручни рад кандидат је дужан да приложи и пот-
писану изјаву да је самостално израдио стручни рад.

(8) Након одбране стручног рада, кандидат може присту-
пити полагању усменог дијела из става 1. овог члана.

(9) Усмени дио из става 1. овог члана обухвата провјеру 
познавања закона, техничких прописа, норматива, стандар-
да и других прописа из области геологије.

Члан 11.
(1) Општи дио стручног испита кандидат полаже усме-

но.
(2) Општи дио стручног испита обухвата сљедеће обла-

сти:
1) основе уставног уређења и европске интеграције,
2) систем државне управе и локалне самоуправе,
3) управни поступак и управни спор,
4) радни односи,
5) канцеларијско пословање.
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Члан 12.

(1) Стручни испит је јаван и спроводи се пред Комиси-
јом у пуном саставу.

(2) По завршетку стручног испита, Комисија одлучује о 
успјеху кандидата.

(3) Успјех кандидата оцјењује се према показаном 
успјеху на посебном и општем дијелу стручног испита.

(4) Комисија одлучује о успјеху кандидата оцјеном “по-
ложио стручни испит” или “није положио стручни испит”.

(5) Оцјену о постигнутом успјеху кандидату саопштава 
секретар Комисије.

Члан 13.
(1) Кандидат који сматра да његов успјех није правилно 

оцијењен има право приговора Комисији одмах након сао-
пштавања резултата о полагању стручног испита, а најка-
сније у року од три дана од дана саопштавања резултата о 
полагању стручног испита.

(2) О приговору кандидата одлучује Комисија већином 
гласова.

Члан 14.
(1) Кандидат који није положио посебни дио стручног 

испита у првом испитном року може поновити испит у сље-
дећем испитном року или у року који одреди Комисија, с 
тим да плаћа пуне трошкове испита за сваки наредни изла-
зак на испит.

(2) Кандидат који није положио општи дио стручног 
испита може поновити испит у сљедећем испитном року 
или у року који одреди Комисија, с тим да плаћа половину 
трошкова за полагање стручног испита.

Члан 15.
(1) Ако је кандидат због болести или другог оправда-

ног разлога био спријечен да приступи полагању стручног 
испита у већ заказаном року, стручни испит може одгодити 
за наредни испитни рок.

(2) Одгађање стручног испита из разлога наведених у 
ставу 1. овог члана кандидату може одобрити предсједник 
Комисије, и то на основу достављене документације којом 
кандидат оправдава разлоге спријечености.

Члан 16.
(1) О полагању стручног испита секретар Комисије 

води записник, који садржи: састав Комисије, датум и мје-
сто полагања стручног испита, име и презиме кандидата, 
степен стручне спреме, име и презиме ментора, тему струч-
ног рада, постављена питања у току одбране стручног рада, 
постављена питања на усменом дијелу посебног и општег 
дијела стручног испита и коначан успјех кандидата.

(2) Записник из става 1. овог члана потписују предсјед-
ник и сви чланови Комисије.

Члан 17.
(1) Кандидату који је положио стручни испит издаје се 

увјерење о положеном стручном испиту у року од 15 дана 
од дана положеног стручног испита.

(2) Увјерење из става 1. овог члана издаје Министар-
ство на обрасцу који се налази у Прилогу 3. овог правилни-
ка и чини његов саставни дио.

Члан 18.
(1) О издатим увјерењима Министарство води евиден-

цију у писаној и електронској форми.
(2) У евиденцију из става 1. овог члана уписују се сље-

дећи подаци:
1) име и презиме лица које је положило стручни испит,
2) датум и мјесто рођења, 

3) назив факултета и стечено звање,
4) датум положеног стручног испита,
5) број и мјесто издавања увјерења.
(3) Образац евиденције о издатим увјерењима налази се 

у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 19.
(1) Стручни испит не полаже лице које има најмање 20 

година радног искуства у области геологије, и то на посло-
вима стручне спреме за коју се тражи ослобађање.

(2) Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита 
кандидат подноси Министарству.

(3) Уз захтјев из става 2. овог члана кандидат прилаже 
сљедећу документацију:

1) овјерену фото-копију дипломе о стеченом степену 
образовања, 

2) увјерење/потврду издату од послодаваца код којих је 
стечено радно искуство од 20 година у области геологије 
након стицања високе стручне спреме.

(4) Уколико је кандидат факултет завршио ван Босне и 
Херцеговине, уз захтјев прилаже нострификовану диплому, 
осим уколико са односном државом постоји билатерални 
споразум о међусобном признавању диплома или уколико 
је диплома стечена у некој од држава насталој распадом 
СФРЈ до 6. априла 1992. године.

(5) Јавне исправе којима се доказује радно искуство 
у струци након стицања високе стручне спреме, а које су 
издате у другим државама са којима постоје закључени би-
латерални споразуми о признавању јавних исправа, важе 
сагласно тим споразумима. 

(6) О захтјеву и испуњености услова за ослобађање од 
полагања стручног испита министар одлучује рјешењем.

Члан 20.
(1) Лице које је општи дио стручног испита положило 

у оквиру других струка или других органа ослобађа се од 
полагања општег дијела стручног испита уколико програм 
тог испита одговара програму за општи дио стручног испи-
та прописан овим правилником.

(2) Уколико програм по којем је кандидат полагао 
општи дио стручног испита не одговара програму полагања 
општег дијела стручног испита прописаним овим правил-
ником, кандидат полаже разлику предмета коју рјешењем 
утврди министар.

(3) О подударности програма полагања општег дијела 
стручног испита који је кандидат положио са програмом за 
полагање општег дијела стручног испита прописаног овим 
правилником, на основу приједлога Комисије, одлучује ми-
нистар рјешењем.

Члан 21.
Кандидат који је положио стручни испит из области 

геологије у другој држави дужан је да полаже стручни 
испит, осим ако то међудржавним споразумима на бази ре-
ципроцитета није другачије утврђено.

Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима, начину и програму полагања струч-
ног испита за лица геолошке струке (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 111/14 и 28/18).

Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.04/020-3883-3/22
16. јануара 2023. године  Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.
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ПРИЛОГ 1.

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 
ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧНОГ ИСПИТА У 
ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ

Министарство енергетике и 
рударства
Трг Републике Српске 1
78 000 Бања Лука
Тел.: 051/339-581, факс: 
051/339-651
e-mail: mier@mier.vladars.net

Подаци о подносиоцу захтјева:
Име и презиме подносиоца 
захтјева
Адреса пребивалишта
ЈМБ
Контакт телефон
E-mail

Подаци и списак аката који се прилажу уз захтјев:
Овјерена фото-копија дипломе 
о стеченом степену образовања 
(навести број и датум издавања 
дипломе која се прилаже)
Увјерење/потврда издата од 
послодавца код којег је канди-
дат стекао радно искуство на 
обављању послова из области 
геологије након стицања ви-
соке стручне спреме (број и 
датум издавања акта који се 
прилаже)
Приједлог три теме за израду 
стручног рада (навести три 
теме које се предлажу)

НАПОМЕНА

Број:  Подносилац захтјева
Датум:  _____________________

ПРИЛОГ 2.
ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОГ И ОПШТЕГ ДИЈЕЛА 

СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ
1) ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОГ ДИЈЕЛА СТРУЧ-

НОГ ИСПИТА
а) Материја:
1. Предмет Закона о геолошким истраживањима,
2. Начела на којима се заснива спровођење Закона о геоло-

шким истраживањима,
3. Појам минералних сировина у смислу Закона о геолошким 

истраживањима,
4. Врсте геолошких истраживања,
5. Основна геолошка истраживања (циљеви и начин на који 

се изводе),
6. Шта обухватају детаљна геолошка истраживања,
7. Геолошка истраживања у току експлоатације минералних 

сировина,
8. Детаљна геолошка истраживања у заштићеним подручјима,
9. Услови за извођење детаљних геолошких истраживања и 

истражно бушење,
10. Како се израђује геолошка документација за потребе изра-

де докумената просторног уређења и од чега се састоји,
11. Стручни надзор приликом извођења детаљних геолошких 

истраживања (ко га врши и шта подразумијева),

12. Израда и ревизија програма основних геолошких истражи-
вања,

13. Израда и ревизија пројеката детаљних геолошких истра-
живања,

14. Пројекти детаљних геолошких истраживања израђени у 
иностранству,

15. Истражни простор,
16. Ко одобрава и под којим условима извођење детаљних гео-

лошких истраживања,
18. На који период се може одобрити истраживање,
19. На који начин и под којим условима се истражни рок може 

продужити,
20. Услови под којим се може одобрити измјена и допуна про-

јекта детаљних геолошких истраживања,
21. Количине минералне сировине које се могу узети у току 

истраживања за потребе испитивања квалитета и хемијско-техно-
лошких својстава минералне сировине и под којим условима,

22. Обавезе правног лица које изводи детаљна геолошка истра-
живања,

23. Накнада за детаљна геолошка истраживања,
24. Разлози за укидање рјешења којим је одобрено извођење 

детаљних геолошких истраживања,
25. Обавезе носиоца права на истраживање,
26. На који начин се изводе детаљна инжењерско-геолошка и 

геотехничка истраживања,
27. Израда и ревизија елабората о резервама минералне сиро-

вине,
28. Израда и ревизија елабората о изведеним истраживањима,
29. Право коришћења и располагања резултатима детаљних 

геолошких истраживања,
30. Обавезе носиоца права на истраживање након завршетка 

истраживања,
31. Стручни испит у области геологије (ко и под којим услови-

ма може полагати овај испит, те која је сврха његовог полагања),
32. Врсте лиценци у области геолошких истраживања (ко изда-

је лиценце, на који период и кад се може укинути),
33. Геолошки информациони систем,
34. Фонд стручне документације,
35. Језгра истражних бушотина,
36. Ко врши управни и инспекцијски надзор над примјеном 

Закона о геолошким истраживањима,
37. Елементи за подјелу лежишта чврстих минералних сирови-

на на групе и подгрупе, 
38. На основу чега се утврђује степен истражености лежишта, 

односно рудних тијела,
39. На који начин се врши истраживање лежишта чврстих ми-

нералних сировина и одређивање густине истражних радова,
40. Колико износи линијски проценат извађеног језгра при-

ликом утврђивања истражености минералне сировине истражним 
бушењем,

41. Одређивање квалитета, физичко-хемијских и технолошких 
карактеристика минералне сировине,

42. Категоризација резерви чврстих минералних сировина (ра-
зврставање резерви и уврштавање масе чврстих минералних сиро-
вина у сваку категорију),

43. Класификација резерви чврстих минералних сировина (на-
чин уврштавања утврђених маса у билансне и ванбилансне резерве),

44. Техничко-економска оцјена резерви чврстих минералних 
сировина (фактори техничко-економске оцјене лежишта и нату-
рални показатељи),

45. Прорачун резерви чврстих минералних сировина (методо-
логија прорачуна, највећа дозвољена грешка),

46. Евиденција о резервама чврстих минералних сировина,
47. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви угља,
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48. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви олова и цинка,
49. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви гвожђа,
50. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви злата,
51. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви литијума,
52. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви карбонатне сировине,
53. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви кварцних сировина,
54. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви кварцног пијеска и кварцног шљунка,
55. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви бентонита,
56. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви каолина,
57. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви црвених боксита,
58. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви бијелих боксита,
59. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви сировина за цементну индустрију,
60. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви туфа и зеолита,
61. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви техничког грађевинског камена,
62. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви архитектонско-грађевинског камена,
63. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви опекарских глина,
64. Посебни критеријуми за утврђивање и разврставање резер-

ви шљунка и пијеска,
65. Утврђивање резерви подземних вода,
66. Разврставање резерви подземних вода у категорије,
67. Прорачунавање резерви подземних вода,
68. Класификација резерви подземних вода,
69. Евидентирање резерви подземних вода,
70. Утврђивање резерви нафте, кондензата и природних гасова,
71. Класификација резерви нафте, кондензата и природних га-

сова,
72. Категоризација резерви нафте, кондензата и природних 

гасова,
74. Методе израчунавања резерви нафте, кондензата и гасова,
75. Евиденција резерви нафте, кондензата и природних гасова,
76. Садржај пројекта детаљних геолошких истраживања,
77. Садржај елабората о резервама,
78. Садржај елабората о изведеним истраживањима.
б) Правни извори:
1. Закон о геолошким истраживањима (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, број 64/22),
2. Правилник о класификацији и категоризацији резерви ми-

нералних сировина,
3. Правилник о садржају програма и пројеката геолошких 

истраживања.
2) ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ОПШТЕГ ДИЈЕЛА СТРУЧ-

НОГ ИСПИТА
ОСНОВИ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА
а) Материја:
1. Појам и битна својства устава,
2. Класификација устава,
3. Поступак доношења, проглашења и промјене устава,

4. Структура и систематика устава,
5. Устав и уставно уређење БиХ,
6. Облик и систем државне власти,
7. Систем власти у БиХ,
8. Организација државне власти,
9. Љуска права и слободе,
10. Облици демократије,
11. Облици непосредне демократије у БиХ,
12. Изборни систем у БиХ (изборни систем у уставним одред-

бама, спровођење избора, расподјела мандата, заштита бирачког 
права),

13. Организација власти у БиХ,
14. Парламентарна скупштина БиХ,
15. Предсједништво БиХ,
16. Савјет министара,
17. Уставни судови (надлежност, поступак пред уставним су-

дом и састав уставног суда),
18. Правосудни органи БиХ,
19. Суд БиХ,
20. Тужилаштво БиХ,
21. Правобранилаштво БиХ,
22. Омбудсмен за људска права,
23. Омбудсмен БиХ,
24. Организација и функције Брчко Дистрикта,
25. Организација власти у Републици Српској,
26. Држављанство и друга обиљежја Републике Српске,
27. Основне одредбе Устава о статусу Републике,
28. Људска права и слободе према Уставу Републике Српске,
29. Организација власти у Републици Српској,
30. Народна скупштина Републике Српске,
31. Предсједник Републике,
32. Влада и Републичка управа,
33. Државна управа,
34. Територијална организација Републике Српске,
35. Уставни суд Републике Српске,
36. Правосудни систем Републике Српске,
37. Јавно тужилаштво,
38. Јавно правобранилаштво,
39. Адвокатура,
40. Уставно уређење ФБиХ,
41. Људска права и слободе,
42. Подјела надлежности између Федерације и кантоналне власти,
43. Извршна власт у ФБиХ,
44. Судска власт ФБиХ,
45. Настанак и проширење ЕУ и циљеви ЕУ,
46. Институције ЕУ,
47. Савјет ЕУ,
48. Европска комисија,
49. Европски парламент,
50. Суд Европских заједница,
51. Европски ревизорски суд,
52. Европски омбудсман,
53. Европска централна банка,
54. Функционисање, процедуре и акти Европске уније,
55. Право и извори права Европске уније,
56. Процес стабилизације и придруживања.
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б) Правни извори:
1. Устав Босне и Херцеговине, у издању Парламентарне скуп-

штине Босне и Херцеговине (публикација број 6 из 2002. године),
2. Споразум о људским правима (општи оквирни споразум за 

мир у БиХ – Анекс 6),
3. Закон о Правобранилаштву Босне и Херцеговине (“Службе-

ни гласник БиХ”, бр. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 и 47/14),
4. Закон о тужилаштву Босне и Херцеговине (“Службени 

гласник БиХ”, бр. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 и 
97/07),

5. Закон о Омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/04, 32/06, 38/06 и 50/08),

6. Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92) и Амандмани на Устав Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 28/94, 8/96, 13/96, 
15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 
115/05, 117/05, 48/11 и 73/19),

7. Устав Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине 
ФБиХ”, бр. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 
71/05, 72/05 и 88/08),

8. Изборни закон Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11, 63/11, 18/13, 7/14, 31/16, 
54/17, 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22),

9. Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине (“Слу-
жбени гласник БиХ”, бр. 30/03, 42/03, 91/06, 76/07, 81/07, 94/07 
и 24/08),

10. Закон о министарствима и другим тијелима управе Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 и 19/16),

11. Закон о управи Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 32/02, 102/09 и 72/17),

12. Закон о државној служби у институцијама Босне и Хер-
цеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 
26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12),

13. Закон о суду Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 29/00, 16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04, 
61/04, 32/07, 74/09 и 97/09),

14. Закон о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08),

15. Закон о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22),

16. Закон о државним службеницима (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 57/16),

17. Закон о Уставном суду Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12),

18. Закон о судовима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 37/12, 14/14, 44/15, 39/16 и 100/17),

19. Закон о локалној самоуправи Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),

20. Закон о адвокатури Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 80/15),

21. Закон о јавним тужилаштвима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 69/16),

22. Закон о Правобранилаштву Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 7/18),

23. Закон о држављанству Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 59/14),

24. Закон о Влади Федерације Босне и Херцеговине (“Слу-
жбене новине Федерације БиХ”, бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 
и 8/06),

25. Закон о организацији органа управе у Федерацији Босне 
и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број 35/05),

26. Закон о федералним министарствима и другим тијелима 
федералне управе (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 19/03, 
38/05, 2/06, 10/06, 61/06 и 48/11),

27. Закон о државној служби у Федерацији Босне и Херцего-
вине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 29/03, 23/04, 39/04, 
54/04, 67/05, 8/06, 77/06, 34/10, 45/10, 4/12, 99/15 и 9/17),

28. Арбитражна одлука за Брчко Дистрикт БиХ,
29. Статут Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени 

гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, број 17/08).
в) Литература:
Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи 

за вишу и високу школску спрему, издавачи Агенција за државну 
управу и ЈУ Службени гласник Републике Српске.

2. СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
а) Материја:
1. Појам управе,
1.1. Државна управа,
1.2. Јавна управа,
1.3. Карактеристике савремене управе;
2. Извршна власт у Босни и Херцеговини,
2.1. Предсједништво Босне и Херцеговине,
2.2. Савјет министара,
2.3. Органи управе и управне организације у Босни и Херце-

говини;
3. Извршна власт у Републици Српској,
3.1. Влада Републике Српске и њена овлашћења,
3.2. Републички органи управе;
4. Обиљежја органа државне управе;
5. Врсте органа управе;
6. Облици органа државне управе;
7. Органи управе у Републици Српској;
8. Републичке управне организације;
9. Органи управе у Федерацији Босне и Херцеговине;
10. Организација извршне власти у Брчко Дистрикту Босне и 

Херцеговине;
11. Однос органа државне управе и других државних органа,
11.1. Однос органа државне управе према Парламентарној 

скупштини,
11.2. Однос органа државне управе према Предсједништву,
11.3. Однос органа државне управе према Савјету министара,
11.4. Однос органа државне управе према Народној скупштини,
11.5. Однос органа управе према Влади Републике Српске,
11.6. Однос органа државне управе и судова,
11.7. Однос органа управе према грађанима;
12. Послови локалне самоуправе;
13. Надзор над радом јединица локалне самоуправе;
14. Сарадња органа локалне самоуправе са државним органима;
15. Организација локалне самоуправе;
16. Облици контроле управе;
17. Дјелатност и функције органа државне управе;
17.1. Послови управе,
17.2. Вршење управног надзора,
17.3. Инспекцијски надзор;
18. Управна ствар;
19. Управни поступак;
20. Управни акт;
21. Управна радња;
22. Управни надзор;
23. Управни спор;
24. Акти управе (појам и класификација);
25. Врсте управних аката;
26. Правно дејство управног акта;
27. Престанак важења управног акта;
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28. Извршење управног акта;
29. Правоснажност управног акта;
30. Материјални акти управе (појам и врсте);
31. Управне радње;
32. Лични статус грађана,
32.1. Лично име,
32.2. Пословна способност,
32.3. Пребивалиште и боравиште,
32.4. Држављанство (стицање и престанак);
33. Вођење службених евиденција везаних за лични статус 

грађана;
34. Евиденције органа унутрашњих послова;
35. Путне исправе.
б) Правни извори:
1. Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине (“Слу-

жбени гласник БиХ”, бр. 30/03, 42/03, 91/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 
24/08),

2. Закон о министарствима и другим тијелима управе Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 и 19/16),

3. Закон о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08),

4. Закон о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22),

5. Закон о државним службеницима (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 57/16),

6. Закон о локалној самоуправи Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21).

в) Литература:
Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи 

за вишу и високу школску спрему, издавачи Агенција за државну 
управу и ЈУ Службени гласник Републике Српске.

3. УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
а) Материја:
1. Појам и значај управног поступка;
2. Основна начела управног поступка;
3. Надлежност за вођење управног поступка;
4. Странка у управном поступку;
5. Остали учесници у управном поступку;
6. Општење органа и странака;
7. Достављање у управном поступку;
8. Рокови (врсте рокова и рачунање рокова);
9. Повраћај у пређашње стање;
10. Одржавање реда у управном поступку;
11. Трошкови управног поступка;
12. Покретање управног поступка;
13. Измјена и одустанак од захтјева;
14. Поравнање;
15. Поступак до доношења првостепеног рјешења;
16. Претходно питање;
17. Усмена расправа;
18. Доказни поступак;
19. Доказна средства,
19.1. Исправе,
19.2. Увјерења,
19.3. Свједоци,
19.4. Изјаве странака,
19.5. Вјештаци,
19.6. Тумачи, преводиоци и увиђај;

20. Окончање првостепеног управног поступка;
21. Облик и саставни дијелови рјешења;
22. Дјелимично, допунско и привремено рјешење;
23. Рок за издавање рјешења;
24. Обустављање управног поступка;
25. Правна средства;
26. Право на жалбу;
27. Надлежност за рјешавање по жалби;
28. Правна дејства жалбе;
29. Рок за изјављивање жалбе, садржина и предавање жалбе;
30. Рад првостепеног органа по жалби;
31. Рјешавање другостепеног органа по жалби;
32. Ванредна правна средства,
32.1. Понављање поступка,
32.2. Захтјев за заштиту законитости,
32.3. Поништавање и укидање рјешења по праву надзора,
32.4. Укидање и мијењање правоснажног рјешења уз приста-

нак или по захтјеву странке,
32.5. Ванредно укидање рјешења,
32.6. Оглашавање рјешења ништавим;
33. Извршење рјешења у управном поступку,
33.1. Спровођење извршења,
33.2. Надлежност за спровођење управног извршног по-

ступка,
33.3. Закључак о дозволи извршења и потврда о извршности,
33.4. Одлагање и обустављање управног извршења,
33.5. Начини извршења;
34. Појам и значај управног спора;
35. Врсте управних спорова;
36. Предмет управног спора;
37. Разлози за вођење управног спора;
38. Покретање управног спора;
39. Акти против којих се може водити управни спор;
40. Надлежност за вођење управног спора;
41. Тужба и поступак по тужби;
42. Рјешавање у управним споровима;
43. Одлуке у управним споровима;
44. Правна средства у управном спору;
45. Обавезност пресуда;
46. Заштита слобода и права зајемчених уставом.
б) Правни извори:
1. Закон о општем управном поступку Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18),

2. Закон о управним споровима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 69/11).

в) Литература:
Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи 

за вишу и високу школску спрему, издавачи Агенција за државну 
управу и ЈУ Службени гласник Републике Српске.

4. РАДНИ ОДНОСИ И РАДНИ ОДНОСИ У УПРАВИ РЕПУ-
БЛИКЕ СРПСКЕ

а) Материја:
1. Појам и битни елементи радног односа,
2. Радно мјесто,
3. Радно искуство,
4. Радни стаж,
5. Стручна спрема,
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6. Стручни испит,
7. Радно вријеме,
8. Радна књижица,
9. Послови запошљавања,
10. Осигураници и пензијски стаж,
11. Стаж осигурања,
12. Заштита здравља на раду,
13. Колективни уговор,
14. Закључивање и примјена уговора о раду,
15. Врсте, садржај и форма уговора на раду,
16. Пробни рад,
17. Приправници и волонтери,
18. Обављање привремених и повремених послова,
19. Радно вријеме,
20. Одмори,
21. Одсуства,
22. Празници,
23. Мировање радног односа,
24. Заштита на раду и превентивне мјере, дужност и одговор-

ност послодавца, права и дужности радника,
25. Посебна заштита радника,
26. Заштита права радника,
27. Плате и накнаде,
28. Одговорност за повреде обавеза из уговора о раду и мате-

ријална одговорност,
29. Забрана дискриминације и право на штрајк,
30. Престанак радног односа,
31. Отказ уговора о раду,
32. Радни односи запослених у јавној управи,
33. Здравствено осигурање радника,
34. Пензијско и инвалидско осигурање радника,
35. Пензијски стаж,
36. Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем,
37. Права из пензијско-инвалидског осигурања,
38. Старосна пензија,
39. Права по основу инвалидности,
40. Повреда на раду,
41. Професионална обољења и оцјена радне способности,
42. Права по основу преостале способности за рад,
43. Инвалидска пензија,
44. Породична пензија.
б) Правни извори:
1. Закон о раду Републике Српске (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21),
2. Закон о државним службеницима (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 57/16),
3. Правилник о јединственим правилима и процедури запо-

шљавања, именовања и постављења државних службеника (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/09, 31/12 и 24/15),

4. Кодекс понашања државних службеника (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 83/02 и 83/09).

в) Литература:
Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи 

за вишу и високу школску спрему, издавачи Агенција за државну 
управу и ЈУ Службени гласник Републике Српске.

5. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
а) Материја:
1. Појам, садржај и значај канцеларијског пословања,
2. Начела канцеларијског пословања,
3. Прописи о канцеларијском пословању,
4. Систем канцеларијског пословања,
5. Уредба о канцеларијском пословању,
6. Картотека предмета,
7. Примање поште,
8. Отварање и прегледање поште,
9. Поступак са актима који подлијежу таксирању и са ријеше-

ним предметима и евиденцијама,
10. Разврставање и распоређивање поште,
11. Евидентирање (завођење) аката,
12. Попис аката,
13. Здруживање и достављање аката у рад,
14. Омот списа,
15. Достављање аката у рад и враћање ријешених предмета 

писарници,
16. Саставни дијелови акта,
17. Отпрема поште,
18. Развођење аката,
19. Роковник предмета,
20. Архивирање и чување предмета,
21. Сређивање и чување предмета у архиву,
22. Архивска књига,
23. Рокови чувања документације,
24. Предаја документације надлежном архиву,
25. Печат и жиг,
26. Овјеравање потписа, рукописа и преписа,
27. Таксено пословање,
28. Пријем странака.
б) Правни извори:
1. Уредба о канцеларијском пословању (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 8/20),
2. Закон о архивској дјелатности (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, број 119/08),
3. Правилник о условима чувања документарне грађе (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 37/10),
4. Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 106/09),
5. Закон о печатима органа и институција Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 54/19),
6. Закон о административним таксама (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).
в) Литература:
Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи 

за вишу и високу школску спрему, издавачи Агенција за државну 
управу и ЈУ Службени гласник Републике Српске.
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ПРИЛОГ 3.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

На основу члана ________. Правилника о условима, начину и програму 
полагања стручног испита из области геологије (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број __________), министар енергетике и рударства издаје

У В Ј Е Р Е Њ Е
о положеном стручном испиту

__________________________________, рођен/-а ________________. године у
                       (име и презиме кандидата)
________________________, општина _____________________, са завршеним 
________________________________________________,
                      (назив факултета, смјер и датум завршетка) 

полагао/-ла је _________ године стручни испит из геологије, област __________, 
по програму стручног испита за кандидате са високом стручном спремом, пред 
Комисијом за полагање стручног испита и према оцјени Комисије 

ИСПИТ ЈЕ ПОЛОЖИО/-ЛА

Увјерење се издаје без наплате таксе.

Број:   МИНИСТАР
Датум: М. П.

ПРИЛОГ 4.

ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ УВЈЕРЕЊИМА

Редни 
број

Име и презиме лица које је 
положило стручни испит

Датум и мјесто 
рођења

Назив факултета и 
стечено звање

Датум положеног 
стручног испита

Број и мјесто 
издавања увјерења
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На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Закона 

о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузи-
мању лиценци за обављање послова у области рударства 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19),  
рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Лимункоп” 
д.о.о. Добој за издавање лиценце за извођење рударских ра-
дова у површинској експлоатацији минералних сировина, 
министар енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У ПОВРШИНСКОЈ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

1. Утврђује се да “Лимункоп” д.о.о. Добој, Озренских 
српских бригада 1В, Добој, испуњава услове за издавање 
лиценце за извођење рударских радова у површинској ек-
сплоатацији неметаличних минералних сировина које се 
користе за добијање грађевинског материјала, техничког 
грађевинског камена, украсног камена, пијеска и шљунка, 
који се користе за производњу опекарско-керамичких мате-
ријала или креча и који се користе за производњу пунила у 
индустрији и транспорт.

2. Лиценца важи од 30.12.2022. године до 30.12.2026. 
године, а провјера испуњености услова на основу којих 
је издата вршиће се у складу са одредбама Закона о ру-
дарству.

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

Број: 05.04/310-543-1/22
30. децембра 2022. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.
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На основу члана 27. Закона о пољопривреди (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07, 86/07 
и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 
15/22, 56/22 и 132/22), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О РАЗВРСТАВАЊУ 

ПОРОДИЧНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА 
КОМЕРЦИЈАЛНА И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА ПОРОДИЧНА 

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

Члан 1.
У Правилнику о разврставању породичних пољопри-

вредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална 
породична пољопривредна газдинства (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 89/13) у члану 6. у тачки а) ријеч: 
“току” замјењује се ријечју: “три”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.02.1-052-311/23
18. јануара 2023. године Министар,
Бањалука Др Саво Минић, с.р. 

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 115/18) и члана 58. став 4. Закона о 
музејској дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 112/21), у поступку разрјешења директора Јавне 
установе Музеј Козаре Приједор,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ КОЗАРЕ ПРИЈЕДОР

1. Драгана Жујић разрјешава се дужности вршиоца ду-
жности директора Јавне установе Музеј Козаре Приједор.

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

Број: 07.06/622-101-10/23
17. јануара 2023. године Министар,
Бањалука Жељка Стојичић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 115/18) и члана 55. став 2. Закона о 
музејској дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 112/21), у поступку именовања директора Јавне 
установе Музеј Козаре Приједор, на приједлог Комисије за 
избор,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

МУЗЕЈ КОЗАРЕ ПРИЈЕДОР

1. Драгана Жујић именује се за директора Јавне уста-
нове Музеј Козаре Приједор на мандатни период од четири 
године.

2. Именована обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Музеј Козаре Приједор у правном про-
мету без ограничења.

3. Овлашћује се Драгана Жујић да изврши промјену 
лица овлашћеног за заступање ЈУ Музеј Козаре Приједор у 
судском регистру надлежног суда.

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

Број: 07.06/622-101-11/23
17. јануара 2023. године Министа р,
Бањалука Жељка Стојичић, с.р.

Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
85/03), а у складу са вишегодишњим Статистичким програ-
мом Републике Српске за период 2022-2025. (Одлука Вла-
де Републике Српске, број: 04/1-012-2-3176/21, објављена 
у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 102/21), 
Републички завод за статистику  о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИ Ј ЕНТ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у децембру 
2022. године у односу на новембар 2022. године је -0,004.

Број: 06.3/052-35/22
24. јануара 2023. године Директор,
Бањалука Дарко Милуновић, с.р.

Републички завод за статистику  и з д а ј е 

САОПШТЕЊЕ
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-

блици Српској исплаћена у децембру 2022. године износи 
1 843 КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у децембру 2022. године износи 
1 217 КМ.

3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Ре-
публици Српској исплаћена у периоду јануар - децембар 
2022. године износи 1 730 КМ.
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4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-

блици Српској исплаћена у периоду јануар - децембар 
2022. године износи 1 144 КМ.

Број: 06.3.03/052-35/23
23. јануара 2023. године Директор,
Бањалука Дарко Милуновић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске  
о б ј а в љ у ј е

ПРОС Ј ЕЧНЕ
БРУТО И НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИСПЛАЋЕНЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ДЕЦЕМБРУ 2022. ГОДИНЕ

у КМ

Подручја дјелатности Бруто 
плата

Нето 
плата

Укупно 1 843 1 217

A Пољопривреда, шумарство и ри-
болов 1 541 1 023

B Вађење руда и камена 2 277 1 478
C Прерађивачка индустрија 1 398 981

D
Производња и снабдијевање елек-
тричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација

2 324 1 501

E
Снабдијевање водом; канализација, 
управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне 
средине

1 522 1 010

F Грађевинарство 1 322 885

G
Трговина на велико и на мало, 
поправка моторних возила и мото-
цикала

1 454 969

H Саобраћај и складиштење 1 334 895

I
Дјелатности пружања смјештаја, 
припреме и послуживања хране, 
хотелијерство и угоститељство

1 361 909

J Информације и комуникације 2 470 1 593

K Финансијске дјелатности и дјелат-
ности осигурања 2 460 1 578

L Пословање некретнинама 1 597 1 057

M Стручне, научне и техничке дје-
латности 1 851 1 212

N Административне и помоћне услу-
жне дјелатности 1 590 1 065

O Јавна управа и одбрана; обавезно 
социјално осигурање 2 396 1 543

P Образовање 1 997 1 292

Q Дјелатности здравствене заштите и 
социјалног рада 2 389 1 542

R Умјетност, забава и рекреација 1 505 999
S Остале услужне дјелатности 1 788 1 170

Број: 06.3.03/052-35/23
23. јануара 2023. године Директор,
Бањалука Дарко Милуновић, с.р.

Економско-социјални савјет Републике Српске
На основу члана 41. Закона о мирном рјешавању рад-

них спорова (“Службени гласник Републике Српске”, број 
91/16) и члана 7. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 25/03, 41/03 и 104/06 - Одлука УС), 
Економско-социјални савјет Републике Српске, на сједни-
ци одржаној 23. јануара 2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ МИРИТЕЉА И АРБИТАРА ЗА 

МИРНО РЈЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

I
Овом oдлуком ближе се утврђују стандарди и крите-

ријуми за избор и именовање миритеља и арбитара за мир-
но рјешавање индивидуалних и колективних радних споро-
ва на подручју Републике Српске.

II
Под критеријумима из претходне тачке сматрају се сте-

пен образовања, стручно знање, радно искуство, као и дру-
ги услови и стандарди утврђени овом одлуком.

III
1. Кандидати за миритеља и арбитра морају испуњавати 

сљедеће опште услове и критеријуме:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису отпуштени из државне службе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републи-
ци Српској и БиХ у периоду од три године прије дана обја-
вљивања јавног конкурса,

- да се против њих не води кривични поступак,
- да нису осуђивани на безусловну казну затвора у 

трајању од шест мјесеци,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
- да не обављају дужности или активности које доводе 

до сукоба интереса, сходно члану 5. Закона о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 73/08) и чла-
ну 5. Закона о министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 25/03, 41/03 и 104/06 - Одлука УС).

2. Посебни услови:
- завршен најмање први циклус студија правног смјера 

у трајању од четири године са 240 ECTS бодова или екви-
валент,

- најмање три године радног искуства у области рада и 
социјалног дијалога.

3. Поред испуњавања посебних услова, кандидати за 
арбитра морају имати положен правосудни испит.

IV
1. Миритеље и арбитре, на основу спроведеног јавног 

конкурса и приједлога комисије за избор, именује Економ-
ско-социјални савјет Републике Српске на период од чети-
ри године.

2. Комисију за избор именује Економско-социјални са-
вјет Републикe Српске од лица која имају високу стручну 
спрему (240 ECTS бодова) и професионално знање и иску-
ство из области рада и социјалног дијалога, те познају пра-
ва и обавезе миритеља и арбитара.

3. Предсједник комисије мора имати завршен правни 
факултет (240 ECTS бодова) и положен правосудни испит 
или еквивалент.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1-6-2.1/23 Предсједник
23. јануара 2023. године Савјета,
Бања Лука Др Синиша Каран, с.р.

На основу члана 42. Закона о мирном рјешавању рад-
них спорова (“Службени гласник Републике Српске”, број 
91/16) и члана 8. Закона о министарским, владиним и дру-
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гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 25/03, 41/03 и 104/06 - Одлука УС), 
Економско-социјални савјет Републике Српске, на сједни-
ци одржаној 23. јануара 2023. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ МИРИТЕЉА И АРБИТАРА ЗА МИРНО 

РЈЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 20 

миритеља и 15 арбитара за мирно рјешавање индивидуал-
них и колективних радних спорова на подручју Републике 
Српске.

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

новање миритеља и арбитара прописани су Одлуком Еко-
номско-социјалног савјета Републике Српске о утврђивању 
стандарда и критеријума за избор и именовање миритеља и 
арбитара за мирно рјешавање радних спорова.

III
Јавни конкурс за избор и именовање миритеља и арби-

тара објавиће се у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске” и дневном листу “Глас Српске” са роком за пријаве у 
трајању од 15 дана од дана посљедњег објављивања.

IV 
Поступак избора, укључујући креирање и објављивање 

текста Јавног конкурса, преглед приспјелих пријава и пре-
длагање кандидата у складу са утврђеним стандардима и 
критеријумима извршиће Комисија за избор, именована од 
стране Економско-социјалног савјета Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1-6-2.2/23 Предсједник
23. јануара 2023. године Савјета,
Бања Лука Др Синиша Каран, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка ц) 

и члана 48. став (1) тачка б), а у вези са чланом 10. став (2) тачка д) 
Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 
80/09), у поступку покренутом по Закључку о покретању поступка 
по службеној дужности, број: УП-01-26-2-015-2/21, од 15.9.2021. 
године, против привредног субјекта ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче, 
Жељезничка ул. бр. 3, 72230 Жепче, ради утврђивања постојања зло-
употребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) тачка 
д) Закона о конкуренцији, Конкуренцијски савјет, на 101. (стотину 
првој) сједници, одржаној 14.3.2021. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да је привредни субјекат ЈП “Комунално” д.о.о. 

Жепче злоупотријебио доминантан положај на тржишту дистри-
буције топлотне енергије у граду Жепчу, примјеном члана 16. 
Одлуке о загријавању стамбеног и пословног простора даљинским 
гријањем, број: 01-23-83/19, од 31.5.2019. године, те примјеном 
Правилника о сталном и привременом искључењу објекта са ин-
сталација централног гријања, број: 1677/15, од 8.9.2015. године, 
којим су прописани услови издвајања тарифног купца из топлин-
ског система, као и обавеза плаћања свих трошкова, осим тро-
шкова енергије за тарифне купце којима је одобрено издвајање из 
топлинског система, што представља условљавање другој страни 
да прихвати додатне обавезе које по својој природи немају везе с 
предметом споразума, у складу са одредбама члана 10. став (2) тач-
ка д) Закона о конкуренцији.

2. Налаже се привредном субјекту ЈП “Комунално” д.о.о. 
Жепче:

- да у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема овог рје-
шења измијени Правилник о сталном и привременом искључе-
њу објекта са инсталација централног гријања, број: 1677/15, од 
8.9.2015. године, на начин да се одредбе истих ускладе са тачком 

1. диспозитива, те да у остављеном року достави доказе о извр-
шењу истог,

- да у року од 60 (шездесет) дана предложи нову Одлуку о заг-
ријавању стамбеног и пословног простора даљинским гријањем, те 
да приједлог исте достави Конкуренцијском савјету на мишљење.

3. Изриче се новчана казна ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче због 
кршења одредби из члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкурен-
цији, утврђених у тачки 1. овог рјешења, у висини од 5.000,00 КМ 
(пет хиљада и 00/100 КМ), у складу са одредбом члана 48. став (1) 
тачка б) Закона о конкуренцији, коју је дужан платити у року од 15 
(петнаест) дана од дана пријема овог рјешења.

4. Уколико ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче не уплати изречену 
новчану казну из тачке 3. у остављеном року, иста ће се наплатити 
принудним путем, уз обрачунавање затезне камате за вријеме пре-
корачења рока према важећим прописима Босне и Херцеговине.

5. Ово рјешење је коначно и биће објављено у “Службеном 
гласнику БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрик-
та Босне и Херцеговине.

О б р а з л ож е њ е
Конкуренцијски савјет БиХ је 12.10.2020. године, под бројем: 

01-26-10-209-1/20, запримио поднесак физичког лица Х.Х. у вези 
са одбијањем захтјева за искључење са централног гријања од 
стране пружаоца те услуге привредног субјекта: Јавно подузеће 
“Комунално” д.о.о. Жепче (даље у тексту: ЈП “Комунално”).

У предметном захтјеву се од Конкуренцијског савјета тражи да 
помогне физичком лицу Х.Х. у борби за остваривање права. Фи-
зичко лице Х.Х. се због немогућности плаћања трошкова гријања 
због мале пензије, више пута писмено обраћало ЈП “Комунално” 
са захтјевом да га искључе са система централног гријања. Даље 
се наводи да ЈП “Комунално”, држећи монопол и понашајући се 
монополистички, занемарује захтјеве за искључење и права под-
носиоца захтјева, у чему их подржава Суд Жепче и Кантонални 
суд Зеничко-добојског кантона, што се види из пресуде у корист 
ЈП “Комунално”. Подносилац пријаве наводи да га оваквим пона-
шањем горе наведене институције стављају у дужничко ропство и 
тјерају да плаћа нешто што му је неприхватљиво, као што су услу-
ге гријања, трошкове суда и трошкове адвоката. Наводи се и да 
подносилац пријаве и ЈП “Комунално” немају закључен уговор о 
пружању услуге централног гријања, те да самим тим не постоји 
никакав облигациони однос. Према наведеном, институције и ЈП 
“Комунално” крше законе здраве конкуренције и на незаконит на-
чин спречавају право на избор.

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет се 15.1.2021. 
године, актом број: 01-26-10-209-2/20, обратио ЈП “Комунално” 
д.о.о. Жепче, Жељезничка ул. бр. 3, 72 230 Жепче, при чему је 
затражено да се достави примјерак важећег уговора склопљеног 
са физичким лицем за загријавање стамбене јединице и при-
вредним субјектом за загријавање пословног простора; важећи 
цјеновник по којем наплаћујете услугу централног гријања; да 
прецизира подручје у којем врши испоруку топлотне енергије на 
нивоу општине Жепча, као и процјену колико је њихово тржи-
шно учешће, те да наведу да ли се још неки привредни субјекат 
бави пружањем услуге централног гријања на подручју општи-
не Жепче; број корисника и број потписаних уговора за услугу 
централног гријања (посебно одвојити стамбене, пословне и 
самостојеће објекте); да појасне под којим условима корисник 
услуге може да се искључи са система централног гријања, да 
доставе прописе који регулишу наведену дјелатност, као и ин-
формацију под којим условима се корисник може искључити са 
система даљинског гријања.

ЈП “Комунално” д.о.о. се на тражено очитовало 25.1.2021. го-
дине, поднеском број: 01-26-10-209-2/20, и доставило Конкурен-
цијском савјету сљедеће информације.

Услуге испоруке топлотне енергије врше се на ужем градском 
подручју Жепча (централни дио града), те да на подручју општине 
Жепче не постоји нити један други испоручилац топлотне енер-
гије. Услуге централног гријања пружају се на у три стамбено-по-
словне зграде које имају систем централног гријања само за стано-
ве и пословне просторе у тим зградама. Број корисника прикључе-
них на градско централно гријање је 307 корисника у стамбеном 
простору и 87 корисника пословних простора.

У поднеску се даље наводи да ЈП “Комунално” као једини 
испоручилац топлотне енергије у Жепчу нема закључене уговоре 
са корисницима централног гријања, него се примјењује уговор по 
приступу. Основ за заснивање претплатничког односа је попуњен 
захтјев за прикључење на инсталације централног гријања од стра-
не корисника.

У складу са Одлуком Општинског савјета Жепче о загријавању 
стамбеног и пословног простора даљинским гријањем дефиниса-
но је да се корисници услуге са централног гријања могу искључи-
ти привремено и трајно.
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Трајно искључење је могуће само за цијеле објекте, односно 

за објекте који чине једну засебну енергетску цјелину. Није мо-
гуће искључење само једног дијела објекта уколико то доводи до 
угрожавања квалитета гријања осталих корисника гријања у истом 
објекту. Уколико се дио објекта који се жели искључити са гријања 
налази на таквој позицији да искључење тог дијела објекта не ути-
че на квалитет гријања осталих корисника, тај дио објекта може се 
трајно искључити са инсталација гријања.

Привремено искључење објеката са инсталација централног 
гријања одобрава се за дијелове објекта који не чине засебну енер-
гетску цјелину због: непредвиђених догађаја у просторијама по-
трошача - виша сила (пожари, поплаве, експлозије и сл.), већих 
радова на одржавању кућних инсталација, преуређења или проши-
рења кућних инсталација и у случају добијања писмене сагласно-
сти испоручиоца топлотне енергије.

Уз поднесак су достављени сљедећи прописи: Правилник 
о сталном и привременом искључењу објеката са инсталација 
централног гријања, Одлука о загријавању стамбеног простора 
даљинским гријањем и Цјеновник комуналних услуга.

1. Поступак по Закључку о покретању поступка по службеној 
дужности

На основу наведеног, Конкуренцијски савјет је у складу са 
чланом 32. став (1) Закона, донио Закључак о покретању поступка 
по службеној дужности, број: УП-01-26-2-015-2/21, од 15.9.2021. 
године (у даљем тексту: Закључак), против привредног субјекта 
ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче, Жељезничка ул. бр. 3, 72230 Жепче, 
ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у 
смислу члана 10. Закона о конкуренцији.

У складу са чланом 33. став (1) Закона, Конкуренцијски савјет 
је 15.9.2021. године, актом број: УП 01-26-2-015-6/21, доставио 
предметни закључак на очитовање.

Тражени одговор на Закључак привредни субјекат је доставио 
4.10.2021. године, поднеском број: УП 01-26-2-015-7/21, наводећи 
сљедеће:

- Закон (“Службене новине ФБиХ”, бр. 8/05, 81/08, 22/09 и 
109/12) чланом 2. став 1. наведеног закона прописано је да су јав-
на предузећа, у смислу овог закона, правна лица уписана у судски 
регистар као привредно друштво које обавља дјелатност од јавног 
друштвеног интереса (енергетика, комуникације, комуналне дје-
латности, управљање јавним добрима и друге дјелатности од јав-
ног друштвеног интереса) или правно лице дефинисано као јавно 
предузеће посебним прописом;

- Закон о комуналним дјелатностима Зеничко-добојског кан-
тона (“Службене новине ЗЕ-ДО кантона”, број 17/08) одређује, 
између осталог, које су то комуналне дјелатности на подручју тог 
кантона, начин обављања и финансирања, те друга питања од зна-
чаја за успјешно обављање комуналних дјелатности;

- да је чланом 6. Закона о комуналним дјелатностима ЗЕ-ДО 
кантона прописано да општине обезбјеђују обављање комуналних 
дјелатности, под које спада и дјелатност опскрбе топлотном енер-
гијом, коју може обављати страно и домаће правно и физичко лице, 
док је чланом 8. став (3) прописано да општина може повјерити 
комуналну дјелатност наведеним субјектима полазећи од природе 
комуналне дјелатности и услова и потреба јединица локалне само-
управе у складу са Законом;

- да је чланом 9. став (1) Закона о комуналним дјелатностима 
ЗЕ-ДО кантона прописано да општина за обављање појединих ко-
муналних дјелатности које се финансирају из њеног буџета обаве-
зно повјерава јавним предузећима комуналних дјелатности, које је 
одлукама општинског савјета формирала за обављање тих комунал-
них дјелатности, док је ставом (2) истог члана прописано да уколико 
јавно комунално предузеће не посједује одговарајуће технолошке и 
економске услове за обављање повјерених комуналних дјелатности, 
односно дијела појединих комуналних дјелатности, обављање тих 
дјелатности може се повјерити другом правном лицу;

- да се комунална услуга може ускратити кориснику под усло-
вом да то техничке могућности дозвољавају и да се искључењем 
не угрожавају други корисници комуналних услуга, односно ко-
рисник не може отказати коришћење комуналне услуге ако то 
техничке могућности не дозвољавају, односно ако би се тиме угро-
зио квалитет коришћења и стандард других корисника;

- да је Одлуком о организовању и оснивању Јавног подузећа 
“Комуналац” Жепче, број: 01-023-136/90, од 13.4.1990. године, 
објављеном у “Службеном гласнику општине Жепче”, број 3/90, 
Скупштина општине Жепче основала Јавно комунално подузеће 
“Комуналац” Жепче, са сједиштем у Жепчу, у Жељезничкој улици 
бр. 3, а које се Одлуком Општинског вијећа Жепче, број: 01-25-
42/06, од 23.5.2006. године, организује у облику Јавног подузећа 
“Комунално” друштва са ограниченом одговорношћу Жепче, са 
сједиштем у Жепчу, Жељезничка ул. бр. 3, општина Жепче, број: 
ОПУ-ИП: 170/2011, од 17.6.2011. године, уписано у Регистар при-
вредних друштава Општинског суда у Зеници МБС 43-01-0412-11 
(стари број 1-708), ЈИБ 4218213900005;

- да су органи управљања Предузећем одређени Статутом ЈП 
“Комунално” д.о.о. Жепче, и то: Скупштина, Надзорни одбор, 
Управа и Одбор за ревизију;

- да је Општински савјет Општине Жепче донио Одлуку о заг-
ријавању стамбеног и пословног простора даљинским гријањем, 
број: 01-23-83/19, од 31.5.2019. године, док је Надзорни одбор ЈП 
“Комунално” д.о.о. Жепче 8.9.2015. године, под бројем: 1677/15, 
донио Правилник о сталном и привременом искључењу објекта са 
инсталација централног гријања;

- да је чланом 16. Одлуке о загријавању стамбеног и послов-
ног простора даљинским гријањем, број: 01-23-83/19, од 31.5.2019. 
године, прописано да трајно одустајање од преузимања топлотне 
енергије (трајно искључење) одобрава се искључиво за цијели 
објекат (енергетску цјелину). Дијелови објекта или станови који 
не чине засебну цјелину не могу се трајно искључити из система 
гријања. С обзиром на то да се прорачуни термо-техничких ин-
сталација (губици топлоте кроз зидове и отворе) врше на основу 
претпоставке са су све просторије у сезони гријања загријане на 
пројектну температуру, искључење било којег дијела објекта (ста-
на или пословног простора) утиче на температурни баланс и оп-
скрбу топлотном енергијом других потрошача у објекту. Из тог ра-
злога дистрибутер неће одобравати стална искључења појединих 
дијелова објекта са инсталација централног, него само искључење 
објекта као цјелине;

- да су чл. 2. и 3. Правилника о сталном и привременом искљу-
чењу објекта са инсталација централног гријања, број: 1677/15, од 
8.9.2015. године, прописани идентични услови за трајно искључе-
ње објеката са инсталација централног гријања, као што је то већ и 
наведено у Одлуци о загријавању стамбеног и пословног простора 
даљинским гријањем;

- да је Општина Жепче послове из области комуналне дјелат-
ности, па тако и производњу испоруке топлотне енергије повјери-
ла ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче. У власништву општине Жепче 
је котловско постројење, а доводни дистрибутивни цјевовод је у 
власништву ЈП “Комунално” Жепче. Наведена котловница и цје-
вовод топловода изграђени су 1986. године као централни си-
стем загријавања са једним произвођачем топлотне енергије и 
једним дистрибутером. На овако изграђеном систему не постоји 
могућност увођења више произвођача топлотне енергије и више 
дистрибутера топлотне енергије. Послијератна изградња стамбе-
но-пословних објеката у ужем језгру oпштине Жепче није спојена 
на наведени систем централног гријања којим господари ЈП “Ко-
мунално” д.о.о. Жепче, већ исти имају индивидуално загријавање 
– властите котловнице, тако да се не може сматрати да је ЈП “Ко-
мунално” д.о.о. Жепче једини произвођач и испоручилац топлотне 
енергије у oпштини Жепче;

- да са корисницима услуга централног гријања немају закљу-
чене уговоре због пратеће проблематике везане за потписивање/
непотписивање уговора, сукоба на релацији станар/подстанар, а 
узимајући у прилог став суда изражен у судским пресудама у који-
ма је суд становишта да се овдје ради о уговору по приступу, јер 
обавеза плаћања гријања настаје примањем услуге, а не потписи-
вањем уговора у писменој форми;

- да Општина Жепче поступа у складу са својим регулативним 
овлашћењима код уређења услова испоруке топлотне енергије за 
загријавање стамбеног и пословног простора даљинским гријањем 
у складу са Законом о комуналним дјелатностима ЗЕ-ДО канто-
на и да наведена одлука третира све кориснике гријања општине 
Жепче без дискриминације по било којој основи, те да никако нема 
владајући положај на тржишту испоруке топлотне енергије на по-
дручју општине Жепче;

- да одредбе члана 16. које се односе на трајно искључење ко-
рисника имају законско упориште и исте су у складу са чланом 13. 
ст. (3) и (4) Закона о комуналним дјелатностима ЗЕ-ДО кантона 
и да је исправно донесен Правилник о загријавању стамбеног и 
пословног простора даљинским гријањем, број: 01-23-83/19, од 
31.5.2019. године, као и његове одредбе које регулишу услове и 
разлоге трајног искључења, а тако и поступање ЈП “Комунално” 
д.о.о. Жепче према подносиоцима захтјева за искључење гријања 
засебних станова из објекта колективног становања.

2. Правни оквир поступка
Конкуренцијски савјет је у току поступка примијенио одредбе 

Закона о конкуренцији, Одлуке о утврђивању релевантног тржи-
шта (“Службени гласник БиХ”, бр. 18/06 и 34/10), Одлуке о де-
финисању категорија доминантног положаја (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 18/06 и 34/10), као и одредбе Закона о управном поступ-
ку (“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 
53/16), у смислу члана 26. Закона о конкуренцији.

Такође, Конкуренцијски савјет је узео у обзир и одредбе За-
кона о комуналним дјелатностима (“Службене новине ТК”, бр. 
11/05, 7/07, 8/12 и 14/13), (у даљем тексту: Закон о комуналним 
дјелатностима), Закона о заштити потрошача Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, бр. 25/06 и 88/15), (у даљем тексту: За-
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кон о заштити потрошача у БиХ), Одлуку о загријавању стамбеног 
и пословног простора даљинским гријањем, број: 01-23-83/19, од 
31.5.2019. године, и Правилник о сталном и привременом искљу-
чењу објекта са инсталација централног гријања, број: 1677/15, од 
8.9.2015. године.

Конкуренцијски савјет у складу са чланом 43. став (7) Закона 
у сврху оцјене датог случаја може користити судску праксу Европ-
ског суда правде и одлуке Европске комисије.

3. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлу-

ке о утврђивању релевантног тржишта (“Службени гласник БиХ”, бр. 
18/06 и 33/10) чини тржиште одређених производа/услуга који су 
предмет обављања дјелатности на одређеном географском тржишту.

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног 
тржишта релевантно тржиште производа обухвата све производе 
и/или услуге које потрошачи сматрају међусобно замјењивим с 
обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, ције-
ну или начин употребе.

Према одредби члана 5. Одлуке о утврђивању релевантног 
тржишта, релевантно географско тржиште обухвата цјелокупан 
или значајан дио територије Босне и Херцеговине на којој при-
вредни субјекти дјелују у продаји и/или куповини релевантне 
услуге под једнаким или довољно уједначеним условима и који 
то тржиште битно разликују од услова конкуренције на сусједним 
географским тржиштима.

Чланом 4. став (1) тачка 3) Закона о комуналним дјелатностима 
прописано је да се под снабдијевањем топлотном енергијом подра-
зумијевају послови производње и дистрибуције топлотне енергије 
(паре, вреле воде, топле воде, санитарне топле воде и сл.) мрежом 
до подстанице корисника, укључујући и подстаницу, односно глав-
ни запорни вентил или заједнички мјерни инструмент код објеката 
колективног становања, односно мјерни инструмент корисника.

Чланом 2. Одлуке о загријавању стамбеног и пословног про-
стора даљинским гријањем, број: 01-23-83/19, од 31.5.2019. годи-
не, предвиђено је да је загријавање стамбеног и пословног про-
стора у Жепчу даљинским гријањем комунална дјелатност од 
посебног значаја за општину Жепче, те да обављање те дјелатно-
сти врши јавно предузеће којем је, у складу са законом којим је 
уређена област комуналних дјелатности, надлежни орган повјерио 
обављање ове дјелатности.

Привредни субјекат ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче регистрован 
је за дјелатност дистрибуције топлотне енергије коју и обавља, 
те је на основу наведеног, Конкуренцијски савјет у предметном 
поступку одредио релевантно тржиште производа дистрибуција/
снабдијевање топлотном енергијом.

С обзиром на то да се снабдијевање топлотном енергијом 
врши на подручју општине Жепче, релевантно тржиште у географ-
ском смислу је утврђено као географско подручје општине Жепче.

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је одредио да је 
релевантно тржиште предметног поступка тржиште дистрибуције/
снабдијевања топлотном енергијом на подручју општине Жепче.

4. Утврђено чињенично стање и оцјена доказа
Након сагледавања свих релевантних чињеница, доказа и до-

кументације достављене од странака у поступку, као и података 
којима располаже Конкуренцијски савјет, утврђено је сљедеће.

Цјеновник комуналних услуга
Цјеновник комуналних услуга је прихваћен од стране Општин-

ског савјета Жепче Одлуком број: 01-23-50/16, донесеном на 34. 
сједници Општинског савјета, одржаној 31.3.2016. године, а у исти 
су унесене све накнадне измјене произашле из одлука Општинског 
савјета Жепче које су донесене у 2018, 2019. и 2020. години.

Чланом 2. Цјеновника прописане су цијене комуналних услу-
га по врстама на мјесечном нивоу, па су тако прописане и цијене 
услуге гријања.

1. Услуга централног гријања стамбени простор:
- м² по цијени од 2,93 КМ,
- MWh цијени од 122,85 Км + 5% паушала на површину по 

цијени од 2,00 КМ.
2. Услуга централног гријања за пословне просторе:
- м² по цијени од 5,47 КМ,
- MWh цијена од 169,65 КМ + 5% паушала на површину по 

цијени од 4,68 КМ.
3. Услуга централног гријања за привремено некоришћене 

просторе (привремено искључене) за стамбене и пословне просто-
ре по м²:

- 30% од пуне цијене гријања.
У складу са чланом 7. Цјеновника за кориснике услуге који не-

мају уграђене калориметре, основ за обрачун утрошене топлотне 
енергије је површина затвореног простора (без површине балкона, 
лођа и тераса) утврђена уговором о купопродаји стана, изводом из 

књиге положених уговора, уговором о комуналним услугама, без 
обзира да ли је затворена површина снабдјевена гријним тијелом 
или не. Површина стана се увећава за 5 м² уколико је бојлер за са-
нитарну воду прикључен на инсталације централног гријања.

Одлука о загријавању стамбеног и пословног простора даљин-
ским гријањем

Општински Савјет Жепча је на 26. сједници, одржаној 
30.5.2019. године, донио Одлуку о загријавању стамбеног и по-
словног простора даљинским гријањем, број: 01-23-83/19 (у даљем 
тексту: Одлука).

У складу са чланом 1. Одлуке уређују се услови изградње, ре-
конструкције и одржавања објеката даљинског гријања стамбеног 
и пословног простора у Жепчу, испорука и коришћење топлотне 
енергије и међусобни односи субјеката у процесу загријавања про-
стора даљинским гријањем.

Загријавање стамбеног и пословног простора у Жепчу даљин-
ским гријањем је комунална дјелатност од посебног значаја за 
општину Жепча, према члану 2. Одлуке.

Чланом 4. Одлуке прописано је да је тренутни произвођач 
топлотне енергије ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче, те да у зависно-
сти од околности и ситуације у будућности, произвођач може бити 
и други правни субјекат, о чему одлуку доноси Општински савјет 
Жепче. Дистрибутер и испоручилац топлотне енергије је ЈП “Ко-
мунално” д.о.о. Жепче. Потрошачи су сва физичка и правна лица 
која користе топлотну енергију из топловодне мреже за загријава-
ње простора и припрему потрошне воде.

Чланом 16. Одлуке је прописано привремено и трајно искљу-
чење објекта са инсталација централног гријања, како слиједи.

“Дистрибутер у току сезоне гријања мора испоручити потреб-
не количине топлотне енергије према договореном режиму рада 
топловодног система, а потрошач је дужан да преузме уговорене 
количине топлотне енергије, осим у случају привременог или трај-
ног одустајања од обавеза преузимања топлотне енергије.

Привремено искључење објеката са инсталација централног 
гријања одобрава се за дијелове објекта који не чине засебну енер-
гетску цјелину због:

- непредвиђених догађаја у просторијама потрошача - виша 
сила (пожари, поплаве, експлозије и сл.),

- већих радова на одржавању кућних инсталација,
- преуређења или проширења кућних инсталација,
- у случају добивања писмене сагласности испоручиоца 

топлотне енергије.
Привремено искључење објекта са инсталација централног 

гријања могуће је само изван сезоне гријања. Захтјев за искључење 
се подноси најкасније до 1.9. текуће године.

Максимално вријеме привременог искључења може трајати 12 
мјесеци.

За привремено искључење дијела објекта са инсталација цен-
тралног гријања подноси се захтјев, плаћа се прописана такса и 
трошкови искључења.

Привремено искључење са инсталација централног гријања 
дистрибутер ће одобравати само за објекте који се не користе (нико 
не борави у објекту).

Није могуће привремено искључити дио објекта (соба, ходник 
и сл.).

Прије искључења потрошач је дужан измирити цјелокупан 
доспјели дуг на име трошкова гријања.

За вријеме привременог престанка преузимања топлотне 
енергије потрошач је обавезан да плаћа накнаду сталних трошко-
ва испоручиоцу топлотне енергије у износу 30% редовне цијене 
гријања (изузев ако је разлог привременог искључења виша сила 
- пожар, поплава, експлозија и сл.).

Привремено искључење врши се на најпогоднији начин (бло-
кирањем запорних вентила на улазу у објекат, блиндирањем цје-
вовода, затварањем улазних вентила на гријним тијелима уз по-
стављање пломбе дистрибутера или физичким уклањањем гријних 
тијела).

Физичко искључење врше искључиво радници дистрибутера.
Трошкове искључења плаћа потрошач уз таксу за искључење 

са гријања.
Привремено искључен потрошач је одговоран за сву евентуал-

ну штету која настане због привременог искључења (смрзавање и 
пуцање цјевовода, изливање топле воде или било која друга штета 
настала због привременог искључења).

Привремено искључен потрошач је обавезан омогућити испо-
ручиоцу гријања повремен приступ унутар привремено искључе-
ног објекта с циљем контроле инсталација гријања.

Уколико потрошач не омогући контролу инсталација гријања 
или се утврди да је потрошач без знања испоручиоца извршио при-
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кључење на инсталације централног гријања, биће му обрачуната 
пуна цијена за цијели период од дана привременог искључења до 
дана откривања неовлашћеног прикључивања.

Трајно одустајање од преузимања топлотне енергије (трајно искљу-
чење) одобрава се искључиво за цијели објекат (енергетску цјелину).

Дијелови објекта или станови који не чине засебну цјелину не 
могу се трајно искључивати из система гријања.

С обзиром на то да се прорачуни термо-техничких инсталација 
(губици топлоте кроз зидове и отворе) врше на темељу претпо-
ставке да су све просторије у сезони гријања загријане на пројект-
ну температуру, искључење било којег дијела објекта (стана или 
пословног простора) утиче на температурни баланс и опскрбу 
топлотном енергијом других потрошача у објекту. Из тог разлога 
дистрибутер неће одобравати стална искључења појединих дијело-
ва објекта са инсталација централног гријања, него само искључе-
ње објекта као цјелине.

Искључење цијелог објекта са инсталација централног 
гријања могуће је само изван сезоне гријања.

За трајно искључење објекта са инсталација централног 
гријања подноси се захтјев, плаћа се прописана такса и трошкови 
искључења.

Захтјев за искључење са инсталација централног гријања под-
носи се најкасније до 1.9. текуће године.

Прије искључења потрошач је дужан измирити цјелокупан 
доспјели дуг на име трошкова гријања. У случају да објекат има 
више потрошача, трајно искључење се неће одобрити док сви по-
трошачи не измире своја дуговања.

Након трајног искључења, испоручилац топлотне енергије 
није у обавези да чува капацитет потребан за снабдијевање топлот-
ном енергијом предметног објекта.

У случају подношења захтјева за поновним прикључењем 
објекта на инсталације централног гријања, примјењују се сва 
правила као за нове потрошаче који се први пут појављују код ис-
поручиоца топлотне енергије.

Трошкове привременог и трајног искључења и прикључења 
сноси потрошач.

Дистрибутер је дужан у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке донијети Правилник о искључењу са инсталација 
централног гријања у којем ће детаљније дефинисати услове и по-
ступак привременог и сталног искључења.

Правилник о сталном и привременом искључењу објекта са 
инсталација централног гријања

У складу са чланом 18. Статута ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче 
(Пречишћени текст), број: ОПУ-ИП: 241/2013, од 5.8.2013. године, 
обрађен од стране нотара Гордане Налић, са сједиштем у Жепчу, 
Надзорни одбор ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче, на 28. сједници, 
одржаној 8.9.2015. године, донио је Правилник о сталном и при-
временом искључењу објекта са инсталација централног гријања 
(у даљем тексту: Правилник).

Стално искључење објеката са инсталација централног 
гријања, према члану 2. Правилника, одобрава се искључиво за 
цијели објекат или за дио објекта уколико за то постоје техничке 
могућности и уколико се са тиме не ремети снабдијевање топлот-
ном енергијом других потрошача у том објекту.

У складу са чланом 3. Правилника, с обзиром на то да се про-
рачуни термо-техничких инсталација (губици топлоте кроз зидове 
и отворе) врше на основу претпоставке да су све просторије у сезо-
ни гријања загријане на пројектну температуру, јасно је да искљу-
чење било којег дијела објекта утиче на снабдијевање топлотном 
енергијом других потрошача у објекту, па из тог разлога ЈП “Кому-
нално” д.о.о. Жепче неће одобравати стална искључења појединих 
дијелова објекта са инсталација централног гријања, него само 
искључење објекта као цјелине.

Привремено искључење објеката са инсталација централног 
гријања, у складу са чланом 11. Правилника, одобрава се за дије-
лове објекта који не чине засебну енергетску цјелину због:

a) непредвиђених догађаја у просторијама потрошача - виша 
сила (пожари, поплаве, експлозије и сл.),

b) већих радова на одржавању кућних инсталација,
c) преуређења или проширења кућних инсталација,
d) у случају добивања писмене сагласности испоручиоца 

топлотне енергије.
У случају привременог искључења због горе наведених разлога 

под т. б) и ц), радове је потребно извршити у року од 30 дана од 
дана привременог искључења, с тим да се поновно укључење треба 
извршити прије почетка сезоне гријања (прије 1.9. текуће године).

Уколико потрошач којем је омогућено привремено искључење 
са гријања не поднесе писмени захтјев за поновно укључење истог 

до 1.9. текуће године, испоручилац топлотне енергије ће истог ау-
томатски с почетком гријне сезоне уврстити као потрошача услуге 
гријања и сматраће се да је у потпуности извршио све радње из т. 
б) и ц) члана 11. овог правилника због којег му је и омогућено при-
времено искључење, тако да неподношење захтјева за поновним 
укључењем гријања од стране потрошача, тј. његов пропуст наве-
дене радње, не може бити основ за нефактурисање услуге гријања 
истом нити га то ослобађа од плаћања наведене услуге.

У складу са чланом 15. Правилника, привремено искључење 
са инсталација централног гријања ЈП “Комунално” одобраваће се 
само за објекте који се не користе (нико не борави у објекту).

Као доказ да нико не борави у објекту, подносилац захтјева 
је дужан да приликом подношења истог у прилогу достави оба-
вјештење о одјави пребивалишта са адресе из објекта за који тражи 
привремено искључење гријања, издато од стране МУП ЗДК Жепче.

Испоручилац топлотне енергије задржава право да поред горе 
наведеног доказа одјаве адресе пребивалишта подносиоца захтје-
ва, тражи и друге документе од истог уколико су му ти документи 
неопходни за утврђивање неког чињеничног стања, те да непо-
средним увидом у просторије објекта провјери чињенично стање.

За вријеме привременог престанка преузимања топлотне енер-
гије потрошач је обавезан да плаћа накнаду сталних трошкова испо-
ручиоцу топлотне енергије у износу 30% редовне цијене гријања 
(изузев ако је разлог привременог искључења виша сила (пожар, 
поплава, експлозија и сл.), у складу са чланом 19. Правилника.

Конкуренцијски савјет на основу наведеног закључује:
Конкуренцијски савјет је утврдио да је ЈП “Комунално” д.о.о. 

Жепче једини привредни субјекат који врши испоруку топлотне енер-
гије системом даљинског гријања и да је зона топлификације дефини-
сана као ужи дио града Жепча, гдје спадају сви колективни стамбени 
објекти и дио индивидуалних стамбених објеката, те је неоспоран 
његов доминантан положај у смислу члана 9. Закона о конкуренцији.

У складу са чланом 10. став (1) Закона о конкуренцији, 
забрањена је свака злоупотреба доминантног положаја једног или 
више привредних субјеката на релевантном тржишту. Злоупотре-
ба доминантног положаја, у складу са одредбама члана 10. став 
(2) тачка д) Закона о конкуренцији, посебно се односи на закљу-
чивање споразума којима се условљава да друга страна прихвати 
додатне обавезе које по својој природи или према трговинском 
обичају немају везе са предметом споразума.

Конкуренцијски савјет је узео у обзир и Закон о заштити по-
трошача, који у члану 33. став (2) каже да економске услуге од 
општег интереса, у које спада испорука топлотне енергије, у ре-
жиму су уговорног односа и накнада за исте плаћа се на основу 
стварних испорука очитаних на бројилу потрошача. Наиме, раски-
дом уговора престају постојати обавезе за уговорне стране, па 
тако није основано да се раскидом и непостојањем уговора једној 
страни намеће додатна обавеза у смислу неограниченог трајања 
плаћања услуге која не постоји.

Дакле, уколико пружалац услуга, у конкретном случају при-
вредни субјект ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче утврди како су испу-
њени сви услови за искључење корисника са мреже, у том случају, 
даном искључења, раскида се и пословни однос између пружаоца 
услуге и корисника испоручене топлотне енергије, па је обавезан и 
престанак свих финансијских обавеза корисника према ЈП “Кому-
нално” д.о.о. Жепче.

Међутим, спорним одредбама Одлуке, односно Правилника, 
дата је могућност корисницима да под одређеним условима не ко-
ристе топлотну енергију из система даљинског гријања и да рас-
кину уговор уз претходну сагласност привредног субјекта ЈП “Ко-
мунално” д.о.о. Жепче, али би корисник и даље наставио плаћати 
одређени фиксни износ трошкова за услугу коју практично не ко-
ристи што значи да:

ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче је, примјеном одредби наведе-
не одлуке, односно Правилника, злоупотријебио доминантан по-
ложај, наметнувши додатни услов кориснику своје услуге који и 
када су испуњени услови за привремено искључење корисника са 
мреже и жели исту да откаже, мора наставити са плаћањем финан-
сијске обавезе.

Раскидом уговорног односа престају постојати и обавезе за 
уговорне стране, па тако није основано да се раскидом и непо-
стојањем уговора намећу додатне обавезе, што у конкретном слу-
чају значи – трајање плаћања услуге која се не користи, што јасно 
и недвосмислено представља наметање додатних услова, а што је 
према одредбама Закона о конкуренцији забрањено, односно пред-
ставља злоупотребу доминантног положаја према члану 10. став 
(2) тачка д) Закона о конкуренцији.

Оспорена одредба члана 16. Одлуке гласи:
Трајно одустајање од преузимања топлотне енергије (трајно 

искључење) одобрава се искључиво за цијели објекат (енергетску 
цјелину).
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Дијелови објекта или станови који не чине засебну цјелину не 
могу се трајно искључивати из система гријања.

И оспорене одредбе чл. 2. и 3. Правилника гласе:
“Стално искључење објеката са инсталација централног 

гријања одобрава се искључиво за цијели објекат или дио објекта 
уколико за то постоје техничке могућности...

ЈП ‘Комунално’ Жепче неће одобравати стална искључења 
појединих дијелова објекта са инсталација централног гријања, 
него само искључење објекта као цјелине”

представљају одредбе које су у супротности са Законом о кон-
куренцији из разлога што:

Конкуренцијски савјет даље сматра да члан 16. Одлуке, од-
носно члан 15. Правилника, којом се утврђује максимално врије-
ме трајања привременог искључења на 12 мјесеци, као и услов 
да ће се одобрење за привремено искључење одобравати само за 
објекте који се не користе, представљају рестриктивне одредбе 
које су у супротности за одредбама Закона о конкуренцији из ра-
злога што корисник услуга ни у којем случају не смије бити огра-
ничен избором начина на који ће загријавати властиту стамбену 
јединицу.

Такође, Конкуренцијски савјет је у својим већ усвојеним пред-
метним рјешењима, а која се односе на искључивање корисника 
са система централног градског гријања (Рјешење број: УП-03-
26-2-047-18/18, од 21.3.2019. године, и Рјешење број: УП-03-26-2-
018-30/19, од 28.5.2020. године), прикупљао податке од привред-
них субјеката који такође обављају комуналне услуге од јавног 
интереса, гдје је анализом достављених података утврдио да исти 
не наплаћују паушале, дистрибутивне трошкове или неке друге 
сличне трошкове у ситуацијама када су корисници привремено 
или трајно искључени са водоводне или канализационе мреже, 
односно након искључивања са мреже снабдијевања електричном 
енергијом.

На основу свега наведеног, Конкуренцијски савјет је утврдио 
како је ЈП “Комунално” д.о.о. Жепче примјеном наведене одлуке, 
односно Правилника, повриједио одредбе Закона о конкуренцији 
злоупотребом доминантног положаја на тржишту дистрибуције 
топлотне енергије у општини Жепче, на начин да условљава другу 
страну да прихвати додатне обавезе које по својој природи немају 
везе са предметом споразума, у складу са чланом 10. став (2) тачка 
д) Закона о конкуренцији.

Слиједом наведеног, одлучено је као у тачки 1. диспозитива 
овог рјешења.

5. Новчана казна
У смислу члана 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији, 

новчаном казном у износу највише до 10,0% вриједности укупног 
годишњег прихода привредног субјекта, из године која је претхо-
дила години у којој је наступила повреда закона, казниће се при-
вредни субјекат ако злоупотријеби доминантан положај на начин 
прописан одредбама члана 10. Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је приликом изрицања висине новчане 
казне узео у обзир намјеру те дужину трајања повреде Закона о 
конкуренцији, као и посљедице које је иста имала на тржишну кон-
куренцију, у смислу члана 52. Закона о конкуренцији.

Надаље, полазећи од неспорно утврђене чињенице да је ЈП 
“Комунално” д.о.о. Жепче злоупотријебио доминантни положај из 
члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији, у смислу члана 
48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, изречена је новчана 
казна у износу 5.000,00 КМ (пет хиљада и 00/100 КМ), што пред-
ставља (..)*¹% оствареног прихода из 2020. године, који је износио 
(..)* КМ.

У случају да се изречена новчана казна не уплати у утврђеном 
року, иста ће се наплатити принудним путем, у смислу члана 47. 
Закона о конкуренцији, уз обрачунавање затезне камате за вријеме 
прекорачења рока, према важећим прописима Босне и Херцеговине.

Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одлучио 
као у т. 3. и 4. диспозитива овог рјешења.

6. Поука о правном лијеку
Против овог рјешења није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Су-

дом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, од-
носно објављивања овог рјешења.

¹ (..)* Подаци представљају пословну тајну.

Број: УП-01-26-2-015-12/21
14. марта 2022. године Предсједник,
Сарајево Dr sc. Амир Каралић, с.р.

 Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 
25. став (1) тачка е), члана 42. став (2), а у вези са чланом 14. став 

(1) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 
76/07 и 80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привред-
ног субјекта “Ella Textile” д.о.о. Градишка, Нова Топола, Агроин-
дустријска зона бб, Нова Топола, Градишка, запримљеној 8.4.2022. 
године, под бројем: УП-06-26-1-015-1/22, на 108. (стотину осмој) 
сједници, одржаној 5.8.2022. године, д о н и о  ј е

З АКЉУЧАК
1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта 

“Ella Textile” д.о.о. Градишка ради непостојања обавезе пријаве 
концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

2. Обавезује се привредни субјекат “Ella Textile” д.о.о. Гради-
шка да уплати административну таксу у износу од 1.000,00 КМ 
(хиљаду конвертибилних марака) у корист буџета институција 
Босне и Херцеговине.

3. Овај закључак биће објављен у “Службеном гласнику БиХ”, 
службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Хер-
цеговине.

О б р а з л ож е њ е
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је 8.4.2022. го-

дине, под бројем УП-06-26-1-015-1/22, запримио Пријаву концен-
трације привредног субјекта “Ella Textile” д.о.о. Градишка, Нова 
Топола, Агроиндустријска зона бб, Нова Топола, Градишка (даље 
у тексту: Подносилац пријаве или Ella Textile), путем пуномоћника 
адвоката Аделе Ризвић, Врбања 1, 71 000 Сарајево, којом привред-
ни субјекат “Ella Textile”, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) 
Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 
и 80/09), (даље у тексту: Закон), стиче власништво над дијелом 
привредног субјекта “Вастил” д.о.о. Нови Град, Ул. Милоша Оби-
лића 40А, Нови Град (даље у тексту: Вастил или Циљно друштво) 
куповином покретне имовине која чини засебну имовинску цјели-
ну привредног субјекта Вастил.

Подносилац пријаве је предметну пријаву допунио поднеском 
број: УП-06-26-1-015-2/22, од 24.6.2022. године, и поднеском број: 
УП-06-26-1-015-3/22, од 13.7.2022. године.

Подносилац пријаве је у складу са чланом 30. став (2) Закона 
у истој навео да Пријаву концентрације није поднио овлашћеним 
тијелима за оцјену концентрације изван територије Босне и Хер-
цеговине.

Увидом у поднесену пријаву, Конкуренцијски савјет је утврдио 
да је иста поднесена у законском року, у складу са чланом 16. став 
(1) Закона.

По пријему цјелокупне документације, Конкуренцијски савјет 
је утврдио да је Пријава комплетна, те издао Потврду о пријему 
комплетне и уредне пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона, 
5.8.2022. године, под бројем: УП-06-26-1-015-4/22.

1. Учесници концентрације
Учесници предметне концентрације су привредни субјекти 

“Ella Textile” д.о.о. Градишка, Нова Топола, Агроиндустријска 
зона бб, Нова Топола, Градишка, и Циљно друштво “Вастил” д.о.о. 
Нови Град, Ул. Милоша Обилића 40А, Нови Град.

1.1.  Привредни субјекат Ella Textile
Привредни субјекат Ella Textile је привредно друштво које 

је регистровано у Окружном привредном суду у Бањој Луци под 
бројем: (..)*¹ као пословна јединица у (..)*% власништву привред-
ног субјекта Calcedonia Finanziaria S.A., Rue Beaumont 17, L-1219 
Luxembourg.

Основна регистрована дјелатност привредног субјекта Elle 
Textile јесте производња плетених и кукичаних чарапа (14.31).

Привредни субјекат Ella Textile нема повезаних друштава у 
Босни и Херцеговини.

1.2. Циљно друштво – привредни субјект “Вастил” д.о.о. Нови 
Град

Привредни субјекат “Вастил” д.о.о. Нови Град, Ул. Милоша 
Обилића 40А, Нови Град, јесте друштво са ограниченом одговор-
ношћу, које је регистровано у Окружном привредном суду у Прије-
дору под бројем: (..)* и у (..)% и у власништву је физичког лица 
(..)* са боравиштем на адреси Ул. (..)*, са уписаним и уплаћеним 
капиталом у износу од (..)* КМ.

Основна регистрована дјелатност привредног субјекта “Вас-
тил” д.о.о. Нови Град јесте производња остале спољашње одјеће 
(14.13).

Привредни субјекат Вастил нема повезаних друштава у Босни 
и Херцеговини.

2. Правни оквир оцјене концентрације
Конкуренцијски савјет је у спровођењу поступка оцјене до-

пуштености предметне концентрације примијенио одредбе Закона, 
Одлуке о утврђивању релевантног тржишта (“Службени гласник 
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САД РЖА Ј

БиХ”, бр. 18/06 и 34/10) и Одлуке о начину подношења пријаве 
и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката 
(“Службени гласник БиХ”, број 34/10).

3. Правни основ и облик предметне концентрације
Као правни основ концентрације Подносилац пријаве је до-

ставио Уговор о купопродаји покретних ствари, број (..)* (даље 
у тексту: Уговор), који су закључили 31.3.2022. године привред-
ни субјект Ella Textile као купац и привредни субјект Вастил као 
продавац.

Наведеним уговором утврђено је да продавац продаје и пре-
носи на купца покретне ствари које су ближе дефинисане истим 
(опрема, машине, основна средства и ствари, ИТ опрема итд...), на 
основу чега купац стиче право власништва над покретном имови-
ном која чини засебну цјелину и представља дио привредног су-
бјекта продавца.

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације 
биће стицање контроле једног привредног субјекта над дијелом 
другог привредним субјектом, у смислу члана 12. став (1) тачка 
б) Закона.

4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Зако-

на, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, чини 
тржиште одређених производа/услуга које су предмет обављања 
дјелатности на одређеном географском тржишту.

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног 
тржишта, релевантно тржиште у производном смислу обухвата све 
производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници сматрају 
међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у 
виду нарочито њихове битне карактеристике, квалитет, уобичајену 
намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.

Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног 
тржишта, релевантно тржиште у географском смислу обухва-
та цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којој 
привредни субјекат дјелује у продаји и/или куповини релевантног 
производа под једнаким или довољно уједначеним условима и који 
то тржиште битно разликују од услова тржишне конкуренције на 
сусједним географским тржиштима.

Како је наведено у Пријави, Подносилац сматра да се реле-
вантно тржиште производа за предметну концентрацију може де-
финисати као тржиште производње производа од текстила.

Релевантно географско тржиште на којем дјелује Циљно 
друштво обухвата цјелокупну територију Босне и Херцеговине.

Због свега наведеног, релевантно тржиште предметне концен-
трације може се дефинисати као тржиште производње производа 
од текстила у Босни и Херцеговини намијењеним за извоз.

5. Оцјена пријаве концентрације
Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у 

смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона, постоји ако укупни 
годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта уче-
сника концентрације, остварена продајом робе и/или услуга на 
тржишту Босне и Херцеговине, износи најмање осам милиона 
КМ по завршном рачуну у години која је претходила концен-
трацији или ако је њихово заједничко учешће на релевантном 
тржишту веће од 40,0%.

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника кон-
центрације 31.12.2021. године:

Табела 1.

Редни 
бр.

Назив привредног 
субјекта

Укупан приход 
на тржишту
БиХ/КМ

Укупан приход 
на свјетском 
нивоу/КМ

1. Ella Textile (..)* (..)*
2. Вастил* (..)* (..)*
3. Calcedonia Group (..)* (..)*
* Укључујући и дио привредног субјекта који је предмет кон-

центрације
Годишњи приход учесника концентрације представља укупне 

приходе (без пореза на додану вриједност и других пореза који се 
директно односе на учеснике концентрације на тржишту Босне и 
Херцеговине) у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подно-
шења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привред-
них субјеката.

Према подацима из Пријаве (Табела 1) учесници концентра-
ције нису испунили услов укупног годишњег прихода, у смислу 
члана 14. став (1) тачка б) Закона.

Такође, учесници концентрације нису испунили услов из чла-
на 14. став (1) тачка б) у погледу тржишног учешћа, с обзиром 
на то да ниједан учесник концентрације не производи производе 
намијењене за тржиште Босне и Херцеговине и с обзиром на то да 
оба учесника концентрације свој цјелокупан приход генеришу из 
пословне активности на свјетском тржишту, као и чињеница да су 
активности учесника концентрације ограничене само на одређени 
сегмент у цјелокупном циклусу производње готовог производа, 
сматра се да учесници наведене трансакције не заузимају реле-
вантно тржишно учешће на тржишту Босне и Херцеговине. Под-
носилац пријаве не располаже са подацима о својим тржишним 
учешћима на свјетском тржишту.

На основу напријед наведеног, утврђено је да Подносилац 
пријаве није био обавезан поднијети пријаву намјераване концен-
трације у смислу члана 14. Закона, те је одлучено као у диспозитиву.

6. Административна такса
Подносилац Пријаве на овај закључак, у складу са чланом 2. 

Тарифни број 108. тачка ц) Одлуке о висини административних 
такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савје-
том (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06, 18/11 и 75/18) дужан је 
платити административну таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ 
у корист буџета институција Босне и Херцеговине.

7. Поука о правном лијеку
Против овог закључка није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Су-

дом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, од-
носно објаве овог закључка.

¹ (..)* Подаци представљају пословну тајну.

Број: УП-06-26-1-015-6/22
5. августа 2022. године Предсједник,
Сарајево Небојша Попић, с.р. 
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