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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Проглашавам Закон о извршењу Буџета Републике
Српске за 2013. годину, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Једанаестој посебној сједници,
одржаној 5. децембра 2012. године, а Вијеће народа 11.
децембра 2012. године констатовало да усвојеним Законом
о извршењу Буџета Републике Српске за 2013. годину није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3945/12
12. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
(1) Овим законом прописује се начин извршења Буџета
Републике Српске за 2013. годину (у даљем тексту: Буџет).
(2) Овај закон ће се спроводити у сагласности са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о
задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине,
Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Законом о измирењу обавеза по основу рачуна старе
девизне штедње (Босне и Херцеговине), Законом о условима и начину измирења обавеза по основу рачуна стaре
девизне штедње емисијом обвезница у Републици Српској,
Законом о трезору, Законом о унутрашњем дугу Републике
Српске, Законом о инвестирању јавних средстава и другим
законима којима се уређују ове области.
(3) Овај закон односи се на кориснике Буџета.
Члан 2.
(1) Средства Буџета из члана 1. овог закона распоређују се у укупном износу од 1.945.000.000 КМ.
(2) Укупни буџетски издаци морају бити уравнотежени
са укупним буџетским средствима.

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

Члан 3.
(1) Приходе Буџета чине приходи који су утврђени
Законом о буџетском систему Републике Српске и Законом
о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини.
(2) Приходе од донација (грантова) буџетски корисници могу користити у износу од 100% (ФОНД 03 - Фонд
грантова).
(3) Властите приходе (приходе републичких органа и
организација) могу користити у износу од 100% (ФОНД 02
- Фонд прихода по посебним прописима) сљедећи буџетски корисници:
а) институције основног образовања,
б) институције високог образовања и
в) Архив Републике Српске.
(4) Министарство унутрашњих послова може користити средства од продаје наоружања и сталне имовине у
износу од 100% (ФОНД 02 - Фонд прихода по посебним
прописима).
(5) Одлуку о продаји сталне имовине из става 4. овог
члана доноси Влада Републике Српске (у даљем тексту:
Влада).
(6) Министарство унутрашњих послова средства од
продаје наоружања и средства од продаје сталне имовине
из става 4. овог члана користи према интерном плану и
програму.
(7) Интерни план и програм из става 6. овог члана одобрава Влада.
(8) Приходи од издавања GSM лиценци за Босну и Херцеговину, односно Републику Српску, користе се у складу
са одлукама Владе о намјени, динамици и начину трошења
средстава од GSM лиценци (ФОНД 02 - Фонд прихода по
посебним прописима).
(9) Приходи од путарине за изградњу ауто-путева користе се у складу са прописима из ове области (ФОНД 02 Фонд прихода по посебним прописима).
(10) Приходи од приватизације и сукцесије користе се
у складу са прописима из ове области (ФОНД 04 - Фонд
средстава приватизације и сукцесије).
(11) Приходи од финансирања посебних пројеката
користе се за реализацију пројеката у складу са програмима финансијске подршке (ФОНД 05 - Фонд за посебне пројекте).
(12) Приходи из ст. 2, 3, 4, 8, 9, 10. и 11. овог члана
наплаћују се и распоређују преко система јединственог
рачуна трезора.
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Члан 4.
Буџетски издаци су:
а) текући расходи и трансфери између буџетских јединица,
б) издаци за нефинансијску имовину и
в) издаци за финансијску имовину и отплату дугова.
Члан 5.
(1) Министарство финансија управља и контролише
прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном
Буџету.
(2) Коришћење средстава за набавку нефинансијске
имовине у сталним средствима - капитална улагања (за
износе појединачних улагања у вриједности већој од
30.000 КМ) и буџетских средстава за субвенције и грантове може се вршити по добијању сагласности Владе на план
утрошка тих средстава, а прије спровођења процедура прописаних Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 6.
Корисници буџетских средстава дужни су да средства
утврђена у Буџету користе руководећи се начелима рационалности и штедње.
Члан 7.
(1) Министарство финансија сачињава кварталне
финансијске планове буџетске потрошње у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава.
(2) Министарство финансија извјештава надлежна
министарства, односно републичке управе и републичке
управне организације о висини буџетских средстава која
им се стављају на располагање кварталним финансијским
планом, најкасније десет дана прије почетка квартала.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, квартални финансијски план за први квартал фискалне године доставља се
до 15. јануара текуће фискалне године, а средства кварталног финансијског плана за четврти квартал фискалне године могу се ставити на располагање у мјесечним износима.
(4) Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем средстава, буџетски корисници из става 2. овог члана
дужни су да писаним захтјевом траже измјену достављеног кварталног финансијског плана, и то најкасније три
дана прије почетка квартала.
(5) Укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника може бити
мањи или једнак износу усвојеног годишњег Буџета за сваког буџетског корисника.
(6) Министарство финансија врши пренос средстава за
измирење обавеза по основу издатака из члана 4. овог закона искључиво на основу образаца прописаних за трезорско
пословање буџетских корисника.
Члан 8.
(1) Прерасподјела буџетских средстава у оквиру буџетског корисника између расхода (текући расходи и трансфери између буџетских јединица) и издатака за нефинансијску имовину, финансијску имовину и отплату дугова врши
се на основу рјешења Владе.
(2) Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника врши се на основу рјешења надлежног министарства:
а) у оквиру расхода,
б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину и
в) у оквиру издатака за финансијску имовину и отплату дугова.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, не може се вршити:
а) прерасподјела буџетских средства на расходе за лична примања и
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б) прерасподјела буџетских средстава са суфинансирања пројеката за које је Влада потписала уговор.
Члан 9.
(1) Издаци који настају коришћењем прихода из члана
3. ст. 2, 3. и 11. овог закона су:
а) расходи,
б) издаци за нефинансијску имовину и
в) издаци за финансијску имовину и отплату дугова.
(2) Издаци који настају коришћењем прихода из члана
3. ст. 4, 8, 9. и 10. овог закона су:
а) расходи, осим расхода за лична примања,
б) издаци за нефинансијску имовину и
в) издаци за финансијску имовину и отплату дугова.
Члан 10.
(1) Министарство финансија једном мјесечно врши
унос оперативног буџета у систем трезора за приходе из
члана 3. ст. 2, 3, 4, 8, 9, 10. и 11. овог закона, на основу
финансијских планова потрошње, које сачињавају буџетски корисници, односно надлежна министарства.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, Министарство
финансија може на захтјев буџетског корисника, односно
надлежног министарства, највише три пута у току једног
мјесеца, вршити унос оперативног буџета у систем трезора.
(3) Мјесечни финансијски планови потрошње сачињавају се на основу расположивих средстава.
(4) Буџетски корисници, односно надлежна министарства могу вршити прерасподјелу средстава из члана 3. ст.
2, 3, 4, 8, 9, 10. и 11. овог закона.
(5) Прерасподјела средстава из става 4. овог члана
врши се на основу рјешења буџетског корисника, односно
надлежног министарства.
Члан 11.
(1) Министарство финансија врши пренос средстава са
рачуна у оквиру система јединственог рачуна трезора за
измирење обавеза по основу буџетских издатака из члана
4. и издатака из члана 9. овог закона.
(2) Обавезе буџетских корисника у систем трезора уносе се на основу образаца за трезорско пословање буџетских корисника, које сачињава и за које је одговоран буџетски корисник.
(3) Буџетски корисници који имају директну везу са
Министарством финансија врше унос података у систем
трезора, а буџетски корисници који немају директну везу
са Министарством финансија врше унос података у систем
трезора посредством министарства у чијој је надлежности
унос података.
(4) Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање
буџетских корисника обавезно су сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених исправа, прописаних Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
(5) Исправама из става 4. овог члана сматрају се:
а) обрачунске листе плата и накнада,
б) предрачуни и уговори,
в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и
услуга,
г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу обавезе и
д) остале књиговодствене исправе.
Члан 12.
(1) За тачност књиговодствених исправа, интерне контролне поступке којима подлијежу те исправе и за вјеродостојан унос података у систем трезора, помоћне књиге и
главну књигу трезора одговорно је лице буџетског корисника који има директну везу са Министарством финансија.
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(2) За вјеродостојан унос података у систем трезора,
помоћне књиге и главну књигу трезора одговорно је лице
у министарству у чијој је надлежности унос података за
кориснике који немају директну везу са Министарством
финансија.
Члан 13.
(1) Влада може, на приједлог министра финансија,
средства распоређена Буџетом прераспоређивати у оквиру
министарстава или других органа управе.
(2) Уколико се не може извршити прерасподјела средстава према ставу 1. овог члана, Влада може на приједлог
министра финансија средства распоређена Буџетом прераспоређивати између министарстава или других органа
управе до 5% укупно усвојених средстава министарства
или органа управе којима се средства умањују.
(3) Влада може, на приједлог министра финансија,
средства распоређена Буџетом, која нису утрошена до 31.
јануара наредне године, распоредити између министарстава или других органа управе до 5% од укупно усвојених
средстава министарстава или органа управе којима се
средства умањују.
(4) Влада има обавезу да у оквиру извјештаја о извршењу Буџета Народну скупштину Републике Српске извјештава о извршеној прерасподјели средстава из члана 8.
став 1. овог закона и ст. 1, 2. и 3. овог члана.
Члан 14.
(1) Распоред средстава буџетске резерве врши се у
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, расподјелу средстава буџетске резерве могу вршити:
а) предсједник Владе, у износу до 40.000 КМ, у току
фискалне године и
б) министар финансија, у износу до 20.000 КМ, у току
фискалне године.
(3) Одобравање средстава буџетске резерве и средстава
за грантове (помоћи) може се вршити само на основу критеријума утврђених од давалаца средстава, уз подношење
одговарајућег програма, односно пројекта.
(4) Корисници средстава буџетске резерве и средстава
за грантове (помоћи) дужни су да поднесу извјештај даваоцима средстава о утрошку примљених средстава најкасније до истека рока за подношење годишњих финансијских извјештаја.
Члан 15.
(1) Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника врши се преносом средстава са Јединственог рачуна трезора (у даљем тексту: ЈРТ) на рачуне запослених у одговарајућим банкама или другим овлашћеним
организацијама за платни промет.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, исплата плата и
осталих личних примања буџетских корисника којима је
чл. 3. и 9. овог закона дато право коришћења властитих
прихода, донација (грантова) и прихода од финансирања
посебних пројеката врши се преносом средстава са рачуна
посебних намјена на рачуне запослених у банкама или
другим овлашћеним организацијама за платни промет.
(3) Буџетски корисници који имају директну везу са
Министарством финансија дужни су да податке са прописаног обрасца за трезорско пословање за лична примања
унесу у систем трезора, до 15. у мјесецу за претходни мјесец.
(4) Буџетски корисници који немају директну везу са
Министарством финансија дужни су да прописани образац
за трезорско пословање за лична примања доставе на унос
одговарајућој организационој јединици министарства у
чијој је надлежности унос података, до 10. у мјесецу за
претходни мјесец.
(5) Исплата породичних, личних и цивилних инвалиднина врши се преносом средстава са ЈРТ на рачуне корисника у одговарајућим банкама или другим овлашћеним
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организацијама за платни промет и у готовини, посредством овлашћене организације за поштански саобраћај.
Члан 16.
(1) Обавезе по основу релевантног спољног дуга извршавају се у износима који су доспјели за плаћање у складу
са прописима којима се уређује индиректно опорезивање.
(2) Обавезе по основу директног спољног дуга извршавају се у износима који су доспјели за плаћање у складу са
прописима којима се уређује плаћање спољног дуга.
(3) Обавезе по основу унутрашњег дуга извршавају се
у износима који су доспјели за плаћање у складу са прописима којима се уређује плаћање унутрашњег дуга.
(4) Обавезе по основу осталих расхода Буџета измирују се по сљедећим приоритетима:
а) средства за порезе и доприносе на лична примања,
б) средства за нето лична примања,
в) средства за борачко-инвалидску заштиту,
г) поврат јавних прихода на основу аката надлежних
органа,
д) средства за обавезе према добављачима за робу,
материјал и услуге,
ђ) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање и
е) средства за остале обавезе.
(5) Министарство финансија утврђује термински мјесечни план потрошње из става 4. овог члана.
Члан 17.
Обавезе по основу коришћења прихода из члана 3. ст.
2, 3, 4, 8, 9, 10. и 11. овог закона измирују се у складу са
интерним процедурама Министарства финансија.
Члан 18.
Посебни приходи - накнаде по разним основима,
наплаћени по посебним законима, усмјеравају се и троше
у складу са одобреним Буџетом.
Члан 19.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку набавке имовине, робе, материјала и вршења услуга, придржавају одредаба Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, као и процедура о обавезној примјени модула набавки,
прописаног Правилником о процедури вођења помоћних
књига.
Члан 20.
Контролу намјенског коришћења и утрошка средстава,
као и поступања буџетских корисника у складу са овим
законом врши Министарство финансија на основу одредаба Закона о буџетском систему Републике Српске.
Члан 21.
(1) Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15
дана од дана настанка промјене у организацији и статусу
спроведу поступак регистровања измјена у књизи Регистра буџетских корисника.
(2) Регистар буџетских корисника води и ажурира
Министарство финансија.
Члан 22.
(1) У случају да овај закон садржи другачија рјешења у
односу на друге законе Републике Српске, у предмету
извршења Буџета примјењују се одредбе овог закона.
(2) Уколико су другим законима прописани новчани
издаци из Буџета који се разликују од планираних износа
по овом закону или по Одлуци о усвајању Буџета Републике Српске за 2013. годину, примјењују се одредбе и планирани износи утврђени овим законом и Одлуком о усвајању
Буџета Републике Српске за 2013. годину.
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Члан 23.
Пренос средстава из Буџета у Буџет заједничких
институција Босне и Херцеговине може се вршити искључиво на основу одобрења Народне скупштине Републике
Српске.
Члан 24.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице буџетског корисника ако:
а) приходе Буџета не обрачуна, не књижи и не уплати
на одговарајући рачун и у прописаном року (члан 3),
б) властите приходе користи супротно или без одобрења интерног плана и програма Владе или Буџета (члан 3),
в) користи средства за набавку нефинансијске имовине
у сталним средствима - капитална улагања и буџетска
средства за субвенције и грантове без добијања сагласности Владе на план утрошка тих средстава или прије спровођења процедуре прописане Законом о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (члан 5),
г) новчана средства буџетског корисника не користи
руководећи се начелима рационалности и штедње (члан 6),
д) сачини обрасце за трезорско пословање буџетских
корисника на основу невјеродостојних књиговодствених
исправа или непостојећих пословних промјена (члан 11),
ђ) не унесе вјеродостојне податке у систем трезора,
односно помоћне књиге и главну књигу трезора (члан 12),
е) исплату плата и осталих личних примања не врши на
рачуне запослених (члан 15),
ж) се у поступку набавке имовине, робе, материјала и
услуга не придржава процедура из модула набавки (члан
19) и
з) у року од 15 дана од дана настанка промјене у организацији и статусу не спроведе поступак регистровања у
Министарству финансија (члан 21).
Члан 25.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице у Министарству финансија
ако се не придржава одредбе члана 17. овог закона.
Члан 26.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1828/12
5. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2498
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА

Проглашавам Закон о доприносима, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Једанаестој
посебној сједници, одржаној 5. децембра 2012. године, а
Вијеће народа 11. децембра 2012. године констатовало да
усвојеним Законом о доприносима није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-3946/12
12. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

116

13.12.2012.

ЗАКОН
О ДОПРИНОСИМА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређује се систем обавезних доприноса
(у даљем тексту: доприноси) за финансирање пензијског и
инвалидског осигурања, здравственог осигурања, осигурања од незапослености и дјечије заштите у Републици Српској (у даљем тексту: Република).
Члан 2.
Средства за финансирање потреба из члана 1. овог
закона обезбјеђују се путем доприноса, и то:
a) доприноса за пензијско и инвалидско осигурање,
б) доприноса за здравствено осигурање,
в) доприноса за осигурање од незапослености и
г) доприноса за дјечију заштиту.
Члан 3.
Средства из доприноса представљају приход:
а) Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Фонд за пензијско и инвалидско осигурање),
б) Фонда здравственог осигурања Републике Српске (у
даљем тексту: Фонд за здравствено осигурање),
в) Завода за запошљавање Републике Српске (у даљем
тексту: Завод за запошљавање) и
г) Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске (у
даљем тексту: Фонд дјечије заштите).
II - ОБВЕЗНИК, ОСНОВИЦА И СТОПЕ ДОПРИНОСА
Члан 4.
(1) Обвезник доприноса је физичко лице - резидент
Републике:
а) које је запослено код правног или физичког лица резидента Републике или правног или физичког лица са
сједиштем у другом ентитету, дистрикту или држави, републичком органу, органу јединице локалне самоуправе, јавној установи или другој организацији у Републици, лице
запослено у заједничким органима Босне и Херцеговине и
Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Брчко Дистрикт) са пребивалиштем у Републици, као и
лице запослено у Брчко Дистрикту са пребивалиштем у
Брчко Дистрикту ако је пријављено у Јединствени систем
регистрације, контроле и наплате доприноса,
б) које је изабрано или именовано на јавну или другу
дужност и обављањем те дужности остварује плату и друга примања која имају карактер личних примања,
в) које је на територији Републике запослено код правног или физичког лица - нерезидента Републике, међународне организације и установе или страног дипломатског
или конзуларног представништва, ако међународним уговором није другачије одређено,
г) које је од стране правног или физичког лица - резидента Републике код којег је запослено упућено на рад или
стручно усавршавање у иностранство, ако није обавезно
осигурано по прописима државе у коју је упућено или ако
међународним уговором није другачије одређено,
д) које је запослено у иностранству код иностраног
послодавца, ако није обавезно осигурано код иностраног
носиоца социјалног осигурања,
ђ) власник или сувласник радње или другог облика
обављања предузетничке дјелатности, лице које самостално, у виду занимања, обавља професионалну дјелатност,
члан привредног друштва или друге организације који по
том основу прима накнаду, члан органа управљања или
органа надзора који за свој рад прима накнаду,
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е) које остварује приход од ауторских права, а које није
обавезно осигурано по другом основу,
ж) врхунски спортисти и професионални спортисти,
ако нису осигурани по другом основу,
з) корисник пензије и права на новчану накнаду у вези
са преквалификацијом и доквалификацијом и запошљавањем, које је ово право остварило према прописима о пензијском и инвалидском осигурању,
и) незапослено лице које остварује новчану накнаду у
складу са прописима којима се уређују запошљавање и
права за вријеме незапослености,
ј) незапослено лице док је редовно пријављено Заводу
за запошљавање, ако није обавезно осигурано по другом
основу,
к) ванредни студент док је редовно пријављен Заводу
за запошљавање,
л) избјегло и расељено лице и повратник, ако није осигурано по другом основу,
љ) лице коме је признато право на здравствено осигурање у складу са законом којим се уређују права бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и цивилних жртава
рата,
м) лице које је корисник права у складу са законом
којим се уређује права из области социјалне заштите, ако
није осигурано по другом основу,
н) вјерски службеници,
њ) лице које обавља пољопривредну дјелатност, које је
осигураник у складу са законом којим се уређује пензијско
и инвалидско осигурање, и које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног
пољопривредног газдинства,
о) страни држављанин који се школује на територији
Републике, ако међународним споразумом није другачије
одређено,
п) држављанин Републике који у цијелости или дјелимично остварује пензију и инвалиднину од иностраног
исплатиоца, док има пребивалиште на територији Републике, ако међународним споразумом није другачије одређено,
р) лице које се лично укључује у обавезно здравствено
осигурање,
с) лице које на територији Републике учествује у акцији спасавања или одбране од елементарних непогода
(пожар, поплава, земљотрес и друге непогоде проузроковане вишом силом), или у акцији предузетој ради спасавања
живота грађана или отклањања материјалне штете на имовини,
т) лице које на захтјев републичког органа пружи
помоћ том органу, као и лице за вријеме вршења одређених
јавних функција или грађанских дужности по позиву републичких органа и органа јединица локалне самоуправе,
ћ) ученик и студент за вријеме практичне наставе,
односно за вријеме стручне праксе код послодавца,
у) лице за вријеме обављања обавезног рада приликом
издржавања казне затвора, малољетничког затвора и за
вријеме извршења васпитне мјере у дисциплинском центру за малољетнике, васпитној установи, васпитнопоправном дому или у другој установи за оспособљавање,
ф) незапослено лице за вријеме преквалификације или
доквалификације, на коју је упућено од стране организације за запошљавање,
х) лице које у складу са прописима из области радних
односа обавља привремене или повремене послове,
ц) лице до навршених 26 година које, у складу са законом, обавља послове преко омладинске задруге, односно
без обзира на године живота ако није на редовном школовању,
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ч) лице за вријеме обављања послова код послодавца,
без заснивања радног односа (волонтерски рад), у складу
са прописима из области радних односа,
џ) лице за вријеме обављања привремених и повремених послова преко омладинских задруга до навршених 26
година ако се налази на редовном школовању,
ш) лице за вријеме учешћа у јавним радовима које
организује Република или јединица локалне самоуправе,
аа) лице које остварује приход по основу уговора о дјелу,
аб) лице са тешкоћама у развоју, за вријеме стручног
оспособљавања, након завршене основне школе,
ав) незапослено лице коме је признато право на пензијско и инвалидско осигурање у складу са прописима којима
се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености,
аг) лице које обавља пољопривредну дјелатност и уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац некомерцијалног газдинства и
ад) лице које је добровољни осигураник у складу са
прописима којима се уређује пензијско и инвалидско осигурање.
(2) Обвезници доприноса из става 1. т. ј), к), л), љ), м),
о), п), р) и аг) овог члана обавезно су осигурани на здравствено осигурање.
(3) Обвезници доприноса из става 1. т. с), т), у), џ) и аб)
овог члана обавезно су осигурани на пензијско и инвалидско осигурање за случај инвалидности проузроковане
повредом на раду и професионалном болешћу, док се налазе у одређеним околностима.
(4) Обвезници доприноса из става 1. т. ћ), ф) и ч) овог
члана обавезно су осигурани на здравствено и пензијскоинвалидско осигурање за случај инвалидности проузроковане повредом на раду и професионалном болешћу, док се
налазе у одређеним околностима.
(5) Обвезници доприноса из става 1. т. и) и њ) овог члана обавезно су осигурани на пензијско-инвалидско осигурање и здравствено осигурање.
(6) Обвезници доприноса из става 1. т. аа), ав) и ад)
овог члана осигурани су на пензијско и инвалидско осигурање.
Члан 5.
(1) Резидентом Републике, у смислу овог закона, сматра се физичко лице, које је у смислу прописа којима се
уређује област социјалног осигурања, обавезно осигурано,
обавезно осигурано у одређеним околностима или добровољно осигурано.
(2) Статус резидента у смислу става 1. овог члана има
и физичко лице које је као шеф дипломатског или конзуларног представништва или као дипломатски или конзуларни службеник запослено у домаћем дипломатском или
конзуларном представништву у иностранству, ако на та
примања не плаћа допринос у земљи у којој је запослено.
(3) Статус резидента у смислу става 1. овог члана има
и физичко лице које је упућено у иностранство ради обављања послова за Републику, за физичко или правно лице
- резидента Републике или за међународну организацију.
Члан 6.
(1) Основица доприноса је:
а) лично примање у складу са Законом о порезу на
доходак које подлијеже плаћању пореза на доходак,
б) лично примање у складу са Законом о порезу на
доходак које подлијеже плаћању пореза на доходак власника или сувласника радње или другог облика обављања
предузетничке дјелатности, лице које самостално, у виду
занимања, обавља професионалну дјелатност, члана привредног друштва или друге организације који по том основу прима накнаду, члана органа управљања или органа
надзора који за свој рад прима накнаду,
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в) бруто приходи обвезника на основу којих остварује
право на обавезно пензијско и инвалидско и здравствено
осигурање,
г) 30% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према податку Републичког завода за статистику објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”, за лица која се баве пољопривредном дјелатношћу и
која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава
као носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства и
за лица која се баве пољопривредном дјелатношћу и која
су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава као
носиоци некомерцијалног пољопривредног газдинства,
д) 20% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”, за незапослено лице док је редовно пријављено Заводу за запошљавање, ако не прима новчану
накнаду,
ђ) 50% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”, за страног држављанина који се школује на
територији Републике Српске ако међународним споразумом није другачије одређено,
е) 25% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Завода за статистику објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”, за избјегло и расељено лице и повратника, ако није
осигурано по другом основу,
ж) 20% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”, за лице коме је признато право на здравствено осигурање у складу са законом којим се уређују
права бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
или другим законом,
з) 40% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”, за лице које је корисник у складу са законом којим се уређује права из области социјалне заштите,
ако није осигурано по другом основу,
и) пензија за држављане Републике који у цијелости
или дјелимично остварују пензију и инвалиднину од иностраног исплатиоца, док имају пребивалиште на територији Републике,
ј) 50% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске” за лица која се лично укључују у обавезно
здравствено осигурање,
к) просјечна бруто плата у Републици за претходни
мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за
статистику објављеном у “Службеном гласнику Републике
Српске” за лице које је од послодавца код којег је запослено упућено на рад у иностранство ако није обавезно осигурано по прописима државе у коју је упућено или ако међународним уговором није другачије одређено и
л) 50% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске” сразмјерно времену проведеном под околностима које су довеле до осигурања за обвезнике из члана 4. став 1. т. с), т), ћ), у), ф), ч), џ), аб) и ав) овог закона.
(2) Изузетно од одредбе става 1. тачка а) овог члана,
основица доприноса за запослене у области производње
текстила, одјеће, коже и производа од коже, у складу са
класификацијом дјелатности Републике, износи 25% просјечне мјесечне бруто плате у Републици, према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном
у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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(3) Основица доприноса за лица која су добровољни
осигураници у складу са прописима којима се уређује пензијско и инвалидско осигурање износи најмање 60% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику
објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Члан 7.
(1) На приходе који су ослобођени пореза на основу
члана 7. Закона о порезу на доходак не плаћају се доприноси, осим на доходак из члана 7. став 2. тачка л) Закона о
порезу на доходак на који се плаћају доприноси у складу са
овим законом.
(2) Физичка лица која су ослобођена плаћања пореза на
основу члана 8. Закона о порезу на доходак не плаћају
доприносе.
Члан 8.
(1) Стопе доприноса на основицу из члана 6. овог закона износе:
а) за пензијско и инвалидско осигурање 18,5%,
б) за здравствено осигурање 12%,
в) за осигурање од незапослености 1% и
г) за дјечију заштиту 1,5%.
(2) Изузетно од става 1. тачка а) овог члана стопа
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за обвезнике доприноса из члана 4. став 1. т. с), т), ћ), у), ф), ч), џ)
и аб) овог закона износи 4,5%.
Члан 9.
На исплаћене пензије плаћа се допринос за здравствено осигурање по стопи од 1%.
III - ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА
Члан 10.
Обрачун и уплату доприноса за обвезнике врше у тренутку исплате:
а) исплатилац резидент Републике приликом сваке
исплате, на основицу утврђену овим законом,
б) обвезник лично или послодавац, за обвезника који је
запослен код нерезидента Републике, односно код послодавца са сједиштем на подручју другог ентитета, дистрикта или државе,
в) Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, за корисника пензије и права на новчану накнаду у вези са преквалификацијом и доквалификацијом и запошљавањем, које је
ово право остварило према прописима о пензијском и
инвалидском осигурању,
г) Завод за запошљавање за лице које остварује новчану накнаду у складу са прописима којима се уређује област
запошљавања,
д) Министарство рада и борачко-инвалидске заштите,
на основу обрачуна Завода за запошљавање, за незапослено лице док је редовно пријављено Заводу за запошљавање, ако не прима новчану накнаду,
ђ) Министарство рада и борачко-инвалидске заштите,
на основу обрачуна Завода за запошљавање, за ванредног
студента док је редовно пријављен Заводу за запошљавање,
е) Министарство за избјегла и расељена лица за избјегло и расељено лице и повратника, ако није осигурано по
другом основу,
ж) Министарство рада и борачко-инвалидске заштите,
за лице коме је признато право на здравствено осигурање у
складу са законом којим се уређују права бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,
з) Центар за социјални рад, за лице које је корисник
права у складу са законом којим се уређује права из области социјалне заштите, ако није осигурано по другом
основу,
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и) вјерска заједница у Републици, за вјерског службеника,
ј) лично, лице које обавља пољопривредну дјелатност
и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава
као носилац пољопривредног газдинства, као и лице које
обавља пољопривредну дјелатност, а није уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,
к) лично, врхунски спортиста, ако није осигуран по
другом основу,
л) лично, страни држављанин који се школује на територији Републике, ако међународним споразумом није другачије одређено,
љ) лично, држављанин Републике који у цијелости или
дјелимично остварује пензију и инвалиднину од иностраног исплатиоца, док има пребивалиште на територији
Републике, ако међународним споразумом није другачије
одређено,
м) лично, лице које се лично укључује у обавезно
здравствено осигурање,
н) организација која организује акције спасавања или
одбране од елементарних непогода за лице које на територији Републике учествује у акцијама спасавања или одбране од елементарних непогода (пожар, поплава, земљотрес
и друге непогоде проузроковане вишом силом) или у акцији предузетој ради спасавања живота грађана или отклањања материјалне штете,
њ) републички орган управе, односно орган локалне
самоуправе за осигураника који на захтјев или по позиву
тог органа пружа помоћ, обавља јавну функцију или грађанску дужност ако том приликом буде повријеђено или се
разболи,
о) образовна установа која организује практичну наставу за ученике и студенте за вријеме практичне наставе,
односно за вријеме стручне праксе код послодавца,
п) казнено-поправна, односно васпитна установа за
осигураника који је смјештен у тој установи, за вријеме
обављања обавезног рада приликом издржавања казне
затвора, малољетничког затвора и у периоду извршења
васпитне мјере у васпитној установи, установи за преваспитавање или у посебној васпитној установи,
р) организација за запошљавање која је упутила осигураника на преквалификацију или доквалификацију за незапослено лице за вријеме преквалификације или доквалификације, на коју је упућено од организације за запошљавање,
с) послодавац који је ангажовао лице за обављање привремених или повремених послова,
т) послодавац за осигураника волонтера код којег
волонтира без заснивања радног односа (волонтерски рад),
у складу са прописима из области радних односа,
ћ) омладинска задруга за обвезнике доприноса из члана 4. став 1. т. ц) и џ),
у) Република или јединица локалне самоуправе када
организују јавне радове за осигураника током учешћа у
јавним радовима,
ф) послодавац који је ангажовао лице по основу уговора о дјелу,
х) организација, односно послодавац код кога се оспособљава дијете са тешкоћама у развоју, за вријеме стручног
оспособљавања, након завршетка основне школе,
ц) Завод за запошљавање за обвезника доприноса из
члана 4. став 1. тачка ав) овог закона и
ч) лично, обвезник доприноса из члана 4. став 1. тачка
ад) овог закона.
Члан 11.
(1) Уплатиоци доприноса дужни су да, најкасније до
краја мјесеца за претходни мјесец, доставе обрачун доприноса Пореској управи Републике Српске.
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(2) Уплатиоци доприноса из члана 10. т. а) до г) и т. и),
с), т), у) и ф) овог закона дужни су да уплате доприносе на
прописане уплатне рачуне најкасније два мјесеца од истека мјесеца за који се доприноси обрачунавају, а уплатиоци
доприноса из члана 10. т. д) до з), т. ј) до р), тачка ћ) и т. х)
до ч) овог закона дужни су да уплате доприносе најкасније до 20. у мјесецу за претходни мјесец.
(3) Уплата доприноса врши се према сједишту уплатиоца доприноса које се налази у Републици, односно сједишту пословне јединице уплатиоца доприноса чије је сједиште у Федерацији БиХ, односно у Брчко Дистрикту.
(4) Уплатилац доприноса са сједиштем изван Републике који нема регистровану пословну јединицу у Републици
врши уплату доприноса према мјесту регистрације обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.
(5) За уплатиоца доприноса који врши уплату доприноса за обвезнике доприноса за пензијско и инвалидско осигурање из Брчко Дистрикта мјесто плаћања доприноса је
Брчко Дистрикт.
(6) Физичка лица која су у смислу овог закона уплатиоци доприноса уплату доприноса врше према мјесту пребивалишта.
IV - НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
(1) Надзор над примјеном овог закона врши Министарство финансија.
(2) Надзор над обрачунавањем и плаћањем доприноса
врши Пореска управа Републике Српске у складу са одредбама овог закона и прописа којим се уређује порески
поступак.
Члан 13.
За повреде одредаба овог закона које имају обиљежја
прекршаја, као и одговорности и санкције за прекршаје,
примјењују се прописи којима се уређује порески поступак.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Министар финансија прописаће услове, начин обавјештавања, обрачунавања и уплате доприноса у року од
шест мјесеци од ступања на снагу овог закона.
Члан 15.
До доношења прописа из члана 14. овог закона примјењиваће се подзаконски акти који су важили на дан ступања
на снагу овог закона ако нису у супротности са овим законом.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о доприносима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 51/01, 96/03, 128/06, 120/08 и 1/11).
Члан 17.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2013. године.
Број: 01-1829/12
5. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2499
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о платама запослених у јавним
службама Републике Српске, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Једанаестој посебној сједници, одржаној 5. децембра 2012. године, а Вијеће народа
11. децембра 2012. године констатовало да усвојеним Законом о платама запослених у јавним службама Републике
Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3947/12
12. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређује се начин утврђивања и висина
плата запослених у јавним службама које врше јавна овлашћења из области рада, запошљавања, здравственог осигурања, дјечије заштите и социјалне заштите.
Члан 2.
Овај закон се примјењује на запослене у:
а) Фонду пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске,
б) Јавној установи Завод за запошљавање Републике
Српске,
в) Фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске,
г) Фонду здравственог осигурања Републике Српске,
д) Јавном фонду дјечије заштите Републике Српске и
ђ) јавним установама социјалне заштите чији је оснивач Република Српска.
Члан 3.
Плату запослених у јавним службама из члана 2. овог
закона чини основна плата за редован рад увећана за
накнаду за укупан радни стаж радника, порез и доприносе
који се уплаћују на плате.
Члан 4.
(1) Право на плату остварује се од дана ступања на рад.
(2) Право на плату престаје даном престанка рада.
II - НАЧИН УТВРЂИВАЊА ОСНОВНЕ ПЛАТЕ
Члан 5.
(1) Запослени имају право на мјесечну плату из члана
3. овог закона.
(2) Начин обрачуна и исплата плате јединствени су за
све запослене у јавним службама из члана 2. овог закона, а
зависе од радног мјеста, платне групе, платне подгрупе и
платног разреда.
(3) Плате се исплаћују у текућем мјесецу за претходни
мјесец у складу са терминским мјесечним планом потрошње и финансијским планом јавних служби (у даљем тексту: финансијски план).
(4) Средства за бруто плате планирају се у финансијском плану из члана 2. овог закона.
Члан 6.
(1) Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно за
пуно радно вријеме, према радном мјесту и одговарајућој
платној групи, платној подгрупи и платном разреду.
(2) Основна плата из става 1. овог члана је производ:
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а) цијене рада као израз вриједности за најједноставнији рад и коефицијента утврђеног према платној групи,
платној подгрупи и платном разреду и
б) износа увећања плата на основу укупног радног стажа радника, који износи 0,5% за сваку годину радног стажа.
(3) Накнаде за топли оброк, зимницу, огрев и регрес
урачунате су у износ основне плате из става 2. тачка а) овог
члана и не могу се посебно исказивати.
(4) Основна плата обрачуната у складу са овим чланом
не може бити нижа од утврђене најниже плате у Републици Српској.
Члан 7.
(1) Цијена рада је израз вриједности за најједноставнији рад и основ за обрачун плата.
(2) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) са
представницима синдиката, грана и дјелатности, у смислу
члана 1. овог закона, сваке године, у току израде финансијског плана, утврђује цијену рада за наредну годину.
(3) Акт из става 2. овог члана објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Члан 8.
(1) Ако се у једном од квартала не остварује финансијски план у пуном обиму, плате запослених у јавним службама из члана 2. овог закона умањују се до висине процента мање остварених прихода финансијског плана.
(2) Одлуку о проценту умањења плате из става 1. овог
члана доноси орган управљања јавне службе из члана 2.
овог закона, уз сагласност Владе и мишљење надлежног
министарства.
III - ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
1. Плате руководилаца
Члан 9.
Плате руководилаца јавних служби из члана 2. овог
закона разврставају се у двије платне групе, а за обрачун
плата утврђују се платни коефицијенти, и то:
а) прва платна група:
1) директор ..................................................................20,25 и
б) друга платна група
1) замјеник директора...................................................18,22.
2. Плате запослених које распоређује директор
јавне службе
Члан 10.
(1) У трећу платну групу разврставају се запослени
који руководе унутрашњим организационим јединицама.
(2) Запослени из става 1. овог члана разврставају се у
платне подгрупе на основу радног мјеста, руковођења, сложености послова и степена одговорности и у складу с тим
одређују се сљедећи платни коефицијенти:
а) трећа платна група:
1) прва подгрупа: помоћник директора, извршни
директор, руководилац сектора/службе .................16,83,
2) друга подгрупа: савјетник директора, замјеник
извршног директора сектора/службе, директор
филијале/шеф канцеларије ........................................15,3,
3) трећа подгрупа: помоћник директора филијале,
руководилац интерне ревизије, руководилац
одјељења....................................................................13,68,
4) четврта подгрупа: шеф рачуноводства, шеф
пословнице и интерни ревизор .................................12,6.
Члан 11.
За утврђивање плата осталих запослених одређују се
платни коефицијенти, и то:
а) четврта платна група:
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1) виши стручни сарадник...................................9,72-12,15,
б) пета платна група:
1) стручни сарадници са вишом стручном
спремом .................................................................6,48-8,1,
в) шеста платна група:
1) стручни сарадник са средњом стручном
спремом ...............................................................4,05-5,67,
г) седма платна група:
1) послови висококвалификованог радника.................4,86,
д) осма платна група:
1) послови квалификованог радника ..........................4,05 и
ђ) девета платна група:
1) послови неквалификованог радника ..........................3,6.
Члан 12.
Четврта платна група из члана 11. тачка а) овог закона
дијели се у три платна разреда и за обрачун плата утврђују се сљедећи платни коефицијенти:
а) први платни разред.....................................................9,72,
б) други платни разред...............................................10,53 и
в) трећи платни разред .................................................12,15.
Члан 13.
Пета платна група из члана 11. тачка б) овог закона
дијели се у три платна разреда и за обрачун плата утврђују се сљедећи платни коефицијенти:
а) први платни разред.....................................................6,48,
б) други платни разред.................................................7,29 и
в) трећи платни разред .....................................................8,1.
Члан 14.
Шеста платна група из члана 11. тачка в) овог закона
дијели се у три платна разреда и плате се одређују у складу са сљедећим платним коефицијентима, и то:
а) први платни разред .....................................................4,05,
б) други платни разред .................................................4,86 и
в) трећи платни разред ...................................................5,67.
Члан 15.
(1) Приправнику са високом стручном спремом одређује се плата у износу од 80% првог платног разреда четврте групе из члана 11. овог закона у којој се налази радно
мјесто на које би био распоређен послије приправничког
стажа.
(2) Приправнику са вишом и средњом стручном спремом одређује се плата у износу од 80% плате одговарајуће
платне групе за ту стручну спрему.
IV - НАКНАДЕ ПЛАТА И ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА
Члан 16.
Запослени у јавним службама из члана 2. овог закона
имају право на накнаду плате у пуном износу за вријеме
коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства, републичких празника, привремене спријечености за рад због
повреде на раду или професионалне болести, као и за
вријеме прекида рада због пропуста послодавца да предузме одговарајуће мјере заштите на раду, утврђеног у закону и посебним колективним уговорима.
Члан 17.
(1) Пуно радно вријеме запослених је 40 часова седмично.
(2) Ако запослени ради са непуним радним временом,
у складу са посебним законом или другим прописима,
основна мјесечна плата одредиће се сразмјерно времену
проведеном на раду.
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Члан 18.
(1) Запослени који по налогу руководиоца раде дуже од
пуног радног времена за сваки час рада остварује право на
слободне часове и дане.
(2) Вријеме из става 1. овог члана прерачунава се тромјесечно у слободне дане и часове, које запослени користи
најкасније у року од шест мјесеци.
Члан 19.
Основна плата запосленог увећава се за рад ноћу, за
рад у дане републичких празника и других дана када се по
закону не ради, у складу са колективним уговором грана и
дјелатности.
Члан 20.
(1) Запослени имају право на:
а) отпремнину приликом одласка у пензију,
б) накнаду трошкова превоза приликом доласка на
посао и враћања са посла,
в) јубиларну награду,
г) новчану накнаду приликом рођења дјетета,
д) новчану помоћ у случају инвалидности и дуготрајне
болести,
ђ) новчану помоћ породици у случају смрти радника и
е) новчану помоћ у случају смрти члана уже породице.
(2) Висина накнаде из става 1. овог члана регулише се
колективним уговором грана и дјелатности.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
(1) Запослене из четврте, пете и шесте платне групе из
члана 11. овог закона за које постоји могућност разврставања у платне разреде, руководилац може од дана примјене овог закона разврстати на сљедећи начин:
а) за запослене који имају више од двије године радног
стажа, а за које руководилац оцијени да могу бити разврстани у виши разред, одредиће плату другог платног разреда и
б) за запослене који имају више од пет година радног
стажа, а за које руководилац оцијени да могу бити разврстани у виши платни разред, одредиће плату трећег платног разреда.
(2) Запослене који не буду разврстани како је прописано у ставу 1. овог члана разврстаће руководилац јавне службе из члана 2. овог закона, а у складу са овим законом.
Члан 22.
Запослени у јавним службама из члана 2. овог закона,
осим накнада регулисаних овим законом, немају право на
друге накнаде за рад које се исплаћују из буџета Републике Српске, као и из прихода остварених према финансијском плану.
Члан 23.
До доношења акта из члана 7. став 2. овог закона обрачун плате у смислу члана 6. овог закона вршиће се на основу цијене рада утврђене одлуком Владе Републике Српске
о утврђивању најниже цијене рада (“Службени гласник
Републике Српске”, број 5/08).
Члан 24.
Јавне службе из члана 2. овог закона дужне су да у року
од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона ускладе
опште акте којима је регулисан обрачун и исплата плата и
других личних примања запослених.
Члан 25.
Овај закон се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу од 1. јануара 2013. године.
Број: 01-1830/12
5. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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2500
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м
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“(2) Утврђени платни коефицијенти за обрачун плата,
из става 1. овог члана, умањују се за 10%.”.

УКАЗ

Члан 7.
У члану 13. додаје се нови став 2., који гласи:
“(2) Утврђени платни коефицијенти за обрачун плата,
из става 1. овог члана, умањују се за 10%.”.

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОБЛАСТИ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 8.
Овај закон се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу од 1. јануара 2013. године.

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Једанаестој посебној сједници, одржаној 5.
децембра 2012. године, а Вијеће народа 11. децембра 2012.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-3948/12
12. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у области просвјете и
културе Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/07, 64/08 и 116/09) у члану 5. додаје се
нови став 6., који гласи:
“(6) Основна плата обрачуната у складу са овим чланом не може бити нижа од утврђене најниже плате у Републици Српској.”.
Члан 2.
У члану 8. додаје се нови став 2., који гласи:
“(2) Утврђени платни коефицијенти за обрачун плата,
из става 1. овог члана, умањују се за 10%.”.
Члан 3.
У члану 9. додаје се нови став 2., који гласи:
“(2) Утврђени платни коефицијенти за обрачун плата,
из става 1. овог члана, умањују се за 10%.”.
Члан 4.
У члану 10. у тачки а) подтачка 1) послије ријечи: “ректор универзитета” коефицијент: “40.0” замјењује се коефицијентом: “30.0”.
У истом члану у тачки а) подтачка 1) послије ријечи:
“директор менаџер” коефицијент “28.0” замјењује се коефицијентом “22.4”.
У истом члану у тачки 1) подт. 2), 3) и 4) коефицијенти: “23.0”, “22.0” и “21.0” замјењују се коефицијентима:
“20.9”, “19,8” и “18,9”, респективно.
У истом члану, у т. б), в), г), д) и ђ) ријечи: “утврђени
платни коефицијент за обрачун плате умањује се за 3%, за
период од 1. јануара до 30. јуна 2010. године” замјењују се
ријечима: “утврђени платни коефицијенти за обрачун плате умањују се за 10%”.
Члан 5.
У члану 11. додаје се нови став 2., који гласи:
“(2) Утврђени платни коефицијенти за обрачун плата,
из става 1. овог члана, умањују се за 10%.”.
Члан 6.
У члану 12. додаје се нови став 2., који гласи:

Број: 01-1831/12
5. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2501
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА
И ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици
Српској, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Једанаестој посебној сједници, одржаној 5.
децембра 2012. године, а Вијеће народа 11. децембра 2012.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допуни Закона о платама и другим накнадама судија и
тужилаца у Републици Српској није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-3949/12
12. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И
ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 30/07 и 118/07) (у даљем тексту: Закон) у члану 2. у ставу 1. у тачки а) послије ријечи: “судова” додају
се ријечи: “и окружних привредних судова”.
У тачки б) послије ријечи: “судова” додају се ријечи: “и
окружних привредних судова”.
У тачки ц) послије ријечи: “судова” додају се ријечи: “и
окружних привредних судова”.
У тачки ф) послије ријечи: “судова” додају се ријечи:
“и Вишег привредног суда”.
У тачки х) послије ријечи: “судова” додају се ријечи: “и
Вишег привредног суда”.
Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Члан 4.
Основна мјесечна плата виших стручних сарадника
и стручних сарадника
1. Основна мјесечна плата стручног сарадника у основном суду и окружном привредном суду износи 1.200 КМ.
2. Основна мјесечна плата вишег стручног сарадника у
окружном суду и Вишем привредном суду износи 1.400
КМ.
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3. Основна мјесечна плата вишег стручног сарадника у
Врховном суду износи 1.800 КМ.
4. Основна мјесечна плата стручног сарадника у окружном тужилаштву и Републичком тужилаштву износи
1.600 КМ.
5. Основна мјесечна плата из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана
умањује се за 10%.”.
Члан 3.
У члану 6. у ставу 1. ријечи: “чл. 2, 3. и 4.” замјењују се
ријечима: “чл. 2. и 3.”, а број: “800” замјењује се бројем:
“900”.
У ставу 2. број: “800” замјењује се бројем: “900”, ријечи: “и стручних сарадника” бришу се, а ријечи: “чл. 2, 3.,
односно 4.” замјењују се ријечима: “чл. 2. и 3.”.
У ставу 4. послије ријечи: “мјесечна плата судија” брише се запета и додаје ријеч: “и”, а ријечи: “и стручних
сарадника из члана 4. овог закона” бришу се, а послије
ријечи: “плате судија” брише се запета и додаје ријеч: “и”,
а ријечи: “и стручних сарадника из члана 4. овог закона”
бришу се.
Члан 4.
У члану 7. у ставу 1. послије ријечи: “судије” брише се
запета и додаје ријеч: “и”, а ријечи: “и стручне сараднике
из члана 4. овог закона” бришу се.
У ставу 2. послије ријечи: “судија” брише се запета и
додаје ријеч: “и”, а ријечи: “или стручни сарадник из члана 4. овог закона” бришу се.
Члан 5.
Члан 8. мијења се и гласи:
“Члан 8.
Плаћени годишњи одмор и одсуство за задовољење
вјерских потреба
1. Судије и тужиоци имају право на плаћени годишњи
одмор у трајању од 30 радних дана.
2. Поред права на годишњи одмор дефинисаног у ставу 1. овог члана, судије и тужиоци имају право на два плаћена и два неплаћена дана одмора годишње за задовољење
вјерских потреба.
3. Судије и тужиоци имају право на нето накнаду за
годишњи одмор у износу од 50% основне мјесечне плате
из члана 2. тачка а), односно члана 3. тачка а) овог закона.
4. Нето накнада за годишњи одмор из става 3. овог члана плаћа се као додатак на редовну плату у јулу сваке године, без обзира на то када се узима годишњи одмор.
5. Плаћени годишњи одмор за сваког судију и тужиоца
биће регулисан планом годишњих одмора који ће одредити предсједник суда или главни тужилац на годишњој бази
у складу са прописима о унутрашњем пословању предметног суда, односно тужилаштва.”.
Члан 6.
У члану 9. у ставу 1. послије ријечи: “судије” брише се
запета и додаје ријеч: “и”, а ријечи “и стручни сарадници
из члана 4. овог закона” бришу се.
Члан 7.
Овај закон се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2013. године.
Број: 01-1832/12
5. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2502
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, КАЗНЕНО-ПОПРАВНИМ
УСТАНОВАМА И СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова,
казнено-поправним установама и судској полицији, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Једанаестој посебној сједници, одржаној 5. децембра 2012. године, а Вијеће народа 11. децембра 2012. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуни Закона о
платама запослених у Министарству унутрашњих послова,
казнено-поправним установама и судској полицији није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3950/12
12. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА
ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА, КАЗНЕНО-ПОПРАВНИМ УСТАНОВАМА
И СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, казнено-поправним установама и судској полицији (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/07, 116/09 и 1/11), (у даљем тексту: Закон), у члану 5.
послије става 3. додаје се нови став 4., који гласи:
“(4) Основна плата утврђена у складу са овим чланом
не може бити нижа од најниже утврђене плате у Републици Српској.”.
Члан 2.
У члану 10, I - Платна група и II - Платна група, у члану 11, I - Платна група и у члану 15. тачка а) ријечи: “коефицијент за обрачун основне плате умањује се за 25%, од
1. јануара 2010. године до 31. децембра 2010. године”
замјењују се ријечима: “коефицијент за обрачун основне
плате умањује се за 10%”.
Члан 3.
У члану 10, III - Платна група и IV - Платна група, у
члану 11, II - Платна група, у члану 12, I - Платна група, у
члану 13. тачка а) и у члану 15. т. б) и в) ријечи: “коефицијент за обрачун основне плате умањује се за 15%, од 1.
јануара 2010. године до 31. децембра 2010. године” замјењују се ријечима: “коефицијент за обрачун основне плате
умањује се за 10%”.
Члан 4.
У члану 10, V - Платна група, VI - Платна група, VII Платна група, VIII - Платна група, IX - Платна група, X Платна група, XI - Платна група, XII - Платна група, XIII Платна група, XIV - Платна група, XV - Платна група, XVI
- Платна група, XVII - Платна група, XVIII - Платна група,
XIX - Платна група, XX - Платна група и XXI - Платна група, у члану 11, III - Платна група, IV - Платна група, V Платна група, VI - Платна група, VII - Платна група, VIII Платна група, IX - Платна група, X - Платна група, XI Платна група, XII - Платна група, XIII - Платна група, XIV
- Платна група и XV - Платна група, у члану 12, II - Платна група, III - Платна група, IV - Платна група, V - Платна
група, VI - Платна група, VII - Платна група, VIII - Платна
група, IX - Платна група, X - Платна група, XI - Платна
група, XII - Платна група, XIII - Платна група, XIV - Платна група, XV - Платна група, XVI - Платна група и XVII Платна група, у члану 13. т. б), в), г), д), ђ), е), ж) и з), у члану 14. т. а) и б), у члану 15. тачка г) и у члану 16. т. а), б),
в), г), д), ђ) и е) ријечи: “коефицијент за обрачун основне
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плате умањује се за 3%, од 1. јануара 2010. године до 30.
јуна 2010. годинe” замјењују се ријечима: “коефицијент за
обрачун основне плате умањује се за 10%”.
Члан 5.
У члану 12а. коефицијент за обрачун основне плате
умањује се за 10%.
Члан 6.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2013. године.
Број: 01-1833/12
5. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2503
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА
УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Једанаестој посебној сједници, одржаној 5. децембра 2012.
године, а Вијеће народа 11. децембра 2012. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуни Закона
о платама запослених у органима управе Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног
конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3951/12
12. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА
ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у органима управе
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/07, 116/09, 1/11 и 1/12) у члану 5. додаје се
нови став 4., који гласи:
“(4) Основна плата утврђена у складу са овим чланом
не може бити нижа од најниже утврђене плате у Републици Српској.”.
Члан 2.
У члану 8. у тачки а) у подтачки 1) и у члану 17. у тачки а) у подт. 1) до 3) ријечи: “утврђени платни коефицијенти за обрачун плата умањују се за 25%, за период од 1.
јануара до 31. децембра 2012. године” замјењују се ријечима: “утврђени платни коефицијенти за обрачун плата умањују се за 35%”.
Члан 3.
У члану 8. у тачки б) у подтачки 1), у члану 17. у тачки
а) у подт. 4) и 5) и у члану 18. у тачки а) у подтачки 1) ријечи: “утврђени платни коефицијенти за обрачун плата умањују се за 20%, за период од 1. јануара до 31. децембра
2012. године” замјењују се ријечима: “утврђени платни
коефицијенти за обрачун плата умањују се за 30%”.
Члан 4.
У члану 9. у ставу 2. у тачки а) у подт. 1) до 3), у члану
17. у тачки б) у подт. 1) и 2) и у члану 18. у тачки а) у подтачки 2), осим шефа рачуноводства, ријечи: “утврђени
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платни коефицијенти за обрачун плата умањују се за 15%,
за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године”
замјењују се ријечима: “утврђени платни коефицијенти за
обрачун плата умањују се за 25%”.
Члан 5.
У члану 9. у ставу 2. у тачки а) у подтачки 4), у чл. 10.
до 14, у члану 17. у тачки б) у подт. 3) до 7), у члану 18. у
тачки а) у подтачки 2) шеф рачуноводства, у т. б) до е), и у
чл. 19. до 21. ријечи: “утврђени платни коефицијенти за
обрачун плата умањују се за 10%, за период од 1. јануара
до 31. децембра 2012. године” замјењују се ријечима:
“утврђени платни коефицијенти за обрачун плата умањују
се за 20%”.
Члан 6.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2013. године.
Број: 01-1834/12
5. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2504
На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава
Републике Српске, члана 182. и члана 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Једанаестој посебној сједници,
одржаној 5. децембра 2012. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
Члан 1.
У поступку доношења Закона о извршењу Буџета
Републике Српске за 2013. годину утврђено је да постоје
нарочито оправдани разлози да наведени закон ступи на
снагу наредног дана од дана објављивања.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1827/12
5. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2505
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања
Приједлога буџета Републике Српске за 2013. годину,
Народна скупштина Републике Српске, на Једанаестој
посебној сједници, одржаној 4. децембра 2012. године,
донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске обавезује
Владу Републике Српске да интензивира рад контролних
органа Министарства финансија Републике Српске на
уплати пореза и доприноса и у току 2013. године обезбиједи сразмјерно повећање пензија у Републици Српској према расположивим средствима, с обзиром на тешко стање у
којем се налазе пензионери Републике Српске због ниских
пензија.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1824/12
4. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

13.12.2012.
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На основу члана 14. и члана 15. став 2. Закона о унутрашњем дугу Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/12) и члана 15. тачка г) Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од
6. децембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ МАТЕРИЈАЛНЕ И
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У ПЕРИОДУ
РАТНИХ ДЕЈСТАВА ОД 20. МАЈА 1992.
ДО 19. ЈУНА 1996. ГОДИНЕ

I
Ради измирења дијела унутрашњег дуга Републике
Српске по основу правоснажних судских одлука и вансудских поравнања којима је признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних
дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, у смислу Закона о унутрашњем дугу Републике Српске (у даљем
тексту: Закон), Република Српска емитоваће обвезнице у
складу са овом одлуком.
Износ емисије обвезница из става 1. ове тачке јесте
21.818.286,00 KM, који чини износ неизмирених обавеза
утврђених верификовањем обавеза из правоснажних судских одлука и вансудских поравнања којима је признато
право на накнаду материјалне и нематеријалне штете
настале у периоду ратних дејстава.
II
Основни елементи обвезница из тачке 1. ове одлуке су:
- емитент: Република Српска,
- номинална вриједност емисије: 21.818.286 KM,
- назив емисије: обавезе по материјалној и нематеријалној ратној штети,
- врста обвезница: дугорочна обвезница са каматним
приносом (купоном), неограничено преносива, у дематеријализованом облику, на име,
- номинална вриједност једне обвезнице: 1 КМ,
Датум

Номинална
вриједност

1
24.12.2013.
24.12.2014.
24.12.2015.
24.12.2016.
24.12.2017.
24.12.2018.
24.12.2019.
24.12.2020.
24.12.2021.
24.12.2022.
24.12.2023.
24.12.2024.
24.12.2025.

2
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00

Преостали
дио номиналне
вриједности
3
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
21.818.286,00
19.636.457,40
17.454.628,80
15.272.800,20
13.090.971,60
10.909.143,00
8.727.314,40
6.545.485,80
4.363.657,20
2.181.828,60
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- тип емисије: примарна емисија,
- редни број емисије: седма емисија,
- број емитованих обвезница: 21.818.286,
- датум емисије: 24. децембар 2012. године,
- рок доспијећа: 13 година од дана ове емисије,
- грејс-период исплате главнице: три године, урачунат
у рок отплате и
- каматна стопа: фиксна, 1,5% годишње, рачуна се на
остатак главнице уз примјену линеарног модела обрачуна
камате, на бази стварног броја дана.
III
Обвезнице носе камату на главницу по стопи 1,5%
годишње.
Каматна стопа рачуна се као годишња каматна стопа
обвезница на главницу, те каматна стопа купона обвезница
износи 1,5%, што по 1 КМ обвезници износи 0,015 КМ.
У грејс-периоду власник обвезнице има право на камату обрачунату на укупан износ главнице.
Прва исплата камате извршиће се 24. децембра 2013.
године за период од (укључујући и датум емисије) 24.
децембра 2012. године до (али не укључујући и тај дан) 24.
децембра 2013. године.
Сљедеће камате исплаћиваће се годишње према сљедећем плану: 24. децембар 2014; 24. децембар 2015; 24.
децембар 2016; 24. децембар 2017; 24. децембар 2018; 24.
децембар 2019; 24. децембар 2020; 24. децембар 2021; 24.
децембар 2022; 24. децембар 2023; 24. децембар 2024. и 24.
децембар 2025. године.
IV
По истеку грејс-периода власник обвезнице има право
на пропорционални дио главнице и припадајући дио камате обрачунате на преостали дио главнице, који се исплаћује једном годишње.
V
Камата, односно главница исплаћују се у року од 15
дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице, преносом средстава на рачун власника обвезнице.
Исплата се врши у складу са сљедећим отплатним планом:

Стопа
отплате

Исплатa
главнице

Исплата
камате

4
0%
0%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

5

6
327.274,29
327.274,29
327.274,29
327.274,29
294.546,86
261.819,43
229.092,00
196.364,57
163.637,15
130.909,72
98.182,29
65.454,86
32.727,43

0,00
0,00
0,00
2.181.828,60
2.181.828,60
2.181.828,60
2.181.828,60
2.181.828,60
2.181.828,60
2.181.828,60
2.181.828,60
2.181.828,60
2.181.828,60

Исплата
ануитета
7
327.274,29
327.274,29
327.274,29
2.509.102,89
2.476.375,46
2.443.648,03
2.410.920,60
2.378.193,17
2.345.465,75
2.312.738,32
2.280.010,89
2.247.283,46
2.214.556,03

VI
У случају кашњења са исплатом камате, односно главнице из обвезница, Министарство финансија платиће законску
затезну камату послије истека рока из тачке V ове одлуке па до дана исплате.
VII
Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбјеђују се из буџета Републике Српске.
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VIII
Обвезнице представљају директну и безусловну обавезу Републике Српске, међусобно су равноправне и најмање
су у истом рангу са свим другим садашњим и будућим обавезама за чије извршење средства обезбјеђује Република
Српска.
IX
Обвезнице се уписују у Централни регистар хартија од
вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Централни
регистар).
Право власништва над обвезницама и право располагања стиче се даном уписа обвезница у Централни регистар.
Министарство финансија у року од осам дана од дана
доношења одлуке о емисији подноси Централном регистру
захтјев за регистрацију (упис) обвезница и извјештај о
верификованим обавезама по основу правоснажних судских одлука и вансудских поравнања којима је признато
право на накнаду материјалне и нематеријалне штете
настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19.
јуна 1996. године, које се извршавају емисијом обвезница.
За тачност података у извјештају који Министарство
финансија доставља Централном регистру одговара Министарство финансија.
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Средства на име камате и главнице обвезница платни
агент ће, у складу са роком прописаним у тачки V ове
одлуке, исплатити путем платног система власнику обвезница, без одбитака трошкова или накнаде.
XV
У случају спора, странке своја међусобна права и обавезе рјешавају у складу са законима који регулишу ову
област пред стварно и мјесно надлежним судом у Бањој
Луци.
XVI
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија, а министар финансија је лице овлашћено за
спровођење ове одлуке.
XVII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2774/12
6. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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X
Централни регистар ће, на основу запримљених одлука о емисији и захтјева за регистрацију обвезница са извјештајем из тачке IX ове одлуке регистровати емисију, отворити и водити рачуне власника обвезница, извршити регистрацију и чувати податке о стицању власништва и правима из обвезница, као и издавати извјештаје, изводе и потврде о стању и промјенама на рачунима власника обвезница,
у складу са прописима који уређују тржиште хартија од
вриједности и актима Централног регистра.

На основу чл. 23, 52. и члана 348. став 6. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08 и 58/09) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 2. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/07,
73/08 и 18/11), Влада Републике Српске, на сједници од 29.
новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

XI
Република Српска може, у било које вријеме, откупити
обвезнице по било којој цијени на тржишту или на други
начин, у складу са одлуком Владе Републике Српске, под
условом да, у случају куповине јавном понудом, таква
понуда буде једнако доступна свим власницима обвезница.

О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА И КОРИШЋЕЊА
НА СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА

XII
Република Српска не уписује се у регистар емитената
код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
XIII
Централни регистар је дужан да обавијести Бањалучку
берзу а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Бањалучка берза) о
регистрацији обвезница.
На основу извјештаја Централног регистра, обвезнице
емитоване у складу са овом одлуком уврштавају се на службено берзанско тржиште Бањалучке берзе.
Трговина обвезницама на секундарном тржишту обавља се у складу са прописима којима се уређује трговина
хартијама од вриједности.
Цијена обвезница уврштених у службено берзанско
тржиште Бањалучке берзе базираће се на тзв. чистој цијени, тј. неће обухватати стечену камату. Плаћање по обављеној куповини обвезница на службеном берзанском
тржишту обављаће се по цијени по којој се трговало, увећаној за стечену камату за период од посљедње исплате
камате до претпостављеног дана поравнања, не укључујући претпостављени дан поравнања.
За обрачун стечене камате из обвезница узима се стварни број дана у периоду за који се обрачунавају камате, тј.
за период од (укључујући и тај дан) дана доспијећа претходног купона до (али не укључујући и тај дан) дана
доспијећа сљедећег купона.
XIV
Послове платног агента врши Централни регистар у
складу са уговором или Министарство финансија.

ОД Л У КУ

I
Влада Републике Српске право располагања и коришћења на педесет и четири (54) стамбене јединце, набављене средствима Владе Републике Српске и средствима
Општине Котор Варош ради стамбеног збрињавања породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, преноси
на Општину Котор Варош, без накнаде, што Општина
Котор Варош прихвата, и то:
1) стамбени објекат са двадесет (20) стамбених јединица укупне површине 717,28 м² изграђен у новом насељу
“Баре”, на земљишту означеном као к.ч. 2347/399, уписана
у Пл. бр. 373, КО Котор Варош, према Уговору о грађењу,
број: 16-01-372-25/08, од 29. јула 2008. године;
2) стамбени објекат типа Б1 са шест (6) стамбених
јединица укупне површине 209,38 м² изграђен у новом
насељу “Баре”, на земљишту означеном као к.ч. бр.
2347/405, уписана у Пл. бр. 373, КО Котор Варош, према
Уговору о грађењу, број: 360-830/03, од 7. октобра 2003.
године, Анексом 1 тог уговора број: 05/5-8610, од 24. септембра 2004. године, Анексом 2 тог уговора од 23. новембра 2004. године и Анексом 3 тог уговора број: 05/5-86102,
од 28. децембра 2004. године;
3) стамбени објекат са двадесет и осам (28) стамбених
јединица укупне површине 1.199,62 м², изграђен на земљишту означеном као к.ч. бр. 2347/426, уписана у Пл. бр. 373,
КО Котор Варош према Уговору о заједничком финансирању изградње стамбеног објекта у општини Котор Варош,
Ново насеље Баре бб, број: 05/5-6789/04, од 8. јула 2004.
године и Уговору о заједничком финансирању куповине
станова у општини Котор Варош, број: 05/5-7645/05, од 14.
септембра 2005. године.

13.12.2012.
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II
На основу ове одлуке, Министарство рада и борачкоинвалидске заштите и Општина Котор Варош закључиће
уговор о међусобним односима, којим ће детаљно регулисати права и обавезе уговорних страна.
III
Обавезује се Општина Котор Варош да додјелу стамбених јединица врши у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 55/07, 59/08 и 118/09), Уредбом и другим подзаконским актима.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2739/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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уговор о међусобним односима, којим ће детаљно регулисати права и обавезе уговорних страна.
III
Обавезује се Општина Пелагићево да додјелу стамбених јединица врши у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11) и Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2740/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2508

2509

На основу чл. 23, 52. и члана 348. став 6. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08 и 58/09) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 2. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/07,
73/08 и 18/11), Влада Републике Српске, на сједници од
29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

На основу чл. 23, 52. и члана 348. став 6. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08 и 58/09) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 2. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/07,
73/08 и 18/11), Влада Републике Српске, на сједници од
29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА И КОРИШЋЕЊА
НА СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА

О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА И КОРИШЋЕЊА
НА СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА

I
Влада Републике Српске право располагања и коришћења на пет (5) стамбених јединица, набављених средствима Владе Републике Српске и средствима Општине
Пелагићево ради стамбеног збрињавања породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске, преноси на Општину
Пелагићево, без накнаде, што Општина прихвата, и то:
1) стамбени објекат укупне површине 45,94 м², изграђен на земљишту означеном као к.ч. бр. 4291/45 уписана у
Пл. бр. 1586/52, КО Пелагићево, а према Уговору о грађењу, број: 360-1034, од 24. септембра 2004. године;
2) четири стамбене јединице укупне површине 211,68
м² у стамбеном објекту у Улици Светог Саве бб, изграђеном на земљишту означеном као к.ч. бр. 1517/10 уписана у
зк. ул. бр. 139 КО СП Пелагићево, што одговара к.ч. бр.
3128/3 уписаној у Пл. бр. 1586/46 КО Пелагићево, и то:
- стан број 3, први спрат, улаз број 1, површине 47,64
м², уписан у Књигу уложених уговора о откупу стамбених
зграда и станова лист број 25,
- стан број 7, други спрат, улаз број 1, површине 47,64
м², уписан у Књигу уложених уговора о откупу стамбених
зграда и станова лист број 29,
- стан број 11, мансарда, улаз број 1, површине 47,64
м², уписан у Књигу уложених уговора о откупу стамбених
зграда и станова лист број 33,
- стан број 10, мансарда, улаз број 1, површине 68,76
м², уписан у Књигу уложених уговора о откупу стамбених
зграда и станова лист број 32;
сви уписани као власништво Министарства рада и борачко-инвалидске заштите са дијелом 1/1.

I
Влада Републике Српске право располагања и коришћења на шест (6) стамбених јединица, набављених средствима Владе Републике Српске и средствима Општине
Рудо ради стамбеног збрињавања породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида и бораца Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске, преноси на Општину
Рудо, без накнаде, и то:
1) три стамбена објекта са укупно четири стамбене
јединице изграђене према Уговору о грађењу број: 3601034, од 24. септембра 2004. године, и то:
- стамбени објекат површине 38,23 м², изграђен на
земљишту означеном као к.ч. бр. 905/23 уписана у лист
непокретности број 468, КО Рудо;
- стамбени објекат површине 60,00 м², изграђен на
земљишту означеном као к.ч. бр. 1011/3 уписана у лист
непокретности број 468, КО Рудо;
- стамбени објекат са двије стамбене јединице укупне
површине 76,46 м², изграђен на земљишту означеном као
к.ч. бр. 1011/1 уписана у лист непокретности број 468, КО
Рудо;
2) стамбена јединица - једнособан стан укупне површине 36,00 м², у Улици вожда Карађорђа Петровића број
20, улаз 1, спрат 1, изграђен на земљишту означеном као
к.ч. бр. 438/2 уписана у лист непокретности број 186/2, КО
Рудо;
3) стамбена јединица - једнособан стан укупне површине 39,00 м², у Улици вожда Карађорђа Петровића број 7,
улаз 1, стан број 8, поткровље, у стамбеном објекту изграђеном на земљишту означеном као к.ч. бр. 430/1 уписана у
лист непокретности број 42/5, КО Рудо град, што одговара
к.ч. број 1/175 стан уписан у Књигу уложених уговора лист
број 326, КО Рудо.

II
На основу ове одлуке, Министарство рада и борачкоинвалидске заштите и Општина Пелагићево закључиће
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II
На основу ове одлуке, Министарство рада и борачкоинвалидске заштите и Општина Рудо закључиће уговор о
међусобним односима, којим ће детаљно регулисати права
и обавезе уговорних страна.
III
Обавезује се Општина Рудо да додјелу стамбених јединица врши у складу са Законом о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11) и Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2741/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2510
На основу чл. 23, 52. и члана 348. став 6. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08 и 58/09) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 2. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/07,
73/08 и 18/11), Влада Републике Српске, на сједници од
29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА И КОРИШЋЕЊА
НА СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА

I
Влада Републике Српске право располагања и коришћења на шездесет и девет (69) стамбених јединица, набављених средствима Владе Републике Српске и средствима
Града Требиње ради стамбеног збрињавања породица
погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, преноси
на Град Требиње без накнаде, што Град Требиње прихвата,
и то:
1) стамбени објекат са тридесет и двије (32) стамбене
јединице, укупне површине 1426,94 м², изграђен на земљишту означеном као к.ч. бр. 1487/36 уписана у Пл. бр. 148 и
к.ч. бр. 1487/37 уписана у Пл. бр. 497, КО Горица 1, што
одговара к.ч. бр. 806/33 уписаној у зк. ул. бр. 48, и к.ч. бр.
781/12 уписаној у зк. ул. бр. 23, КО СП Горица, а према
Уговору о грађењу, број: 16-8196-36, од 1. септембра 2008.
године;
2) стамбени објекат са тридесет и двије (32) стамбене
јединице, укупне површине 1359,33 м², изграђен на земљишту означеном као к.ч. бр. 1487/33 уписана у Пл. бр. 497,
КО Горица 1, што одговара к.ч. број 779/15 уписаној у зк.
ул. бр. 15 и к.ч. број 788/2 уписаној у зк. ул. бр. 212, КО СП
Горица, а према Уговору о грађењу, број: 16-01-6830-582/07, од 13. марта 2007. године и измјенама и допунама тог
уговора број: 16-01-6830-56-3/07, од 5. септембра 2008.
године;
3) пет (5) стамбених јединица укупне површине 244,00
м² у стамбеном објекту изграђеном на земљишту означеном као к.ч. бр. 1434/20 уписана у Пл. бр. 1102, КО Полице 1, што одговара к.ч. бр. 1456/20 уписаној у Ул. уложак
број 703 КО СП Требиње, и то:
- стан број 15, 5. спрат, ламела 7, површине 53,00 м²,
- стан број НН, 5. спрат, ламела 7, површине 53,00 м²,
- стан број 12, ламела 6, површине 53,00 м²,
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- стан број НН, 4. спрат, ламела 8, површине 53,00 м²,
- стан број 1, приземље, ламела 9, површине 32,00 м²,
набављене према Уговору о заједничком финансирању
изградње и куповини станова у општини Требиње, Ул.
Вука Караџића 1, број: 05/5-7270/04, од 6. августа 2004.
године.
II
На основу ове одлуке, Министарство рада и борачкоинвалидске заштите и Град Требиње закључиће уговор о
међусобним односима, којим ће детаљно регулисати права
и обавезе уговорних страна.
III
Обавезује се Град Требиње да додјелу стамбених јединица врши у складу са Законом о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11) и Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2742/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2511
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 64. став 4. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 127/11),
Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра
2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА

I
Овом одлуком одобрава се Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука коначан
отпис ненаплативих потраживања у укупном износу од
1.443.660,26 КМ.
Износ од 1.443.660,26 КМ односи се на ненаплатива
потраживања која Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове има према општинама.
II
Отписују се ненаплатива потраживања према општинама, како слиједи:
1. Купрес (потраживање се односи на
2004. годину) у износу од.................................4.609,60 КМ
2. Рогатица (потраживање се односи за
период 2004-2007. године) у износу од.........81.266,84 КМ
3. Кнежево (потраживање се односи за
период 2004-2010. године) у износу од.........43.702,91 КМ
4. Чајниче (потраживање се односи за
период 2009-2010. године) у износу од.......117.316,56 КМ
5. Невесиње (потраживање се односи
на 2011. годину) у износу од ..........................69.158,60 КМ
6. Србац (потраживање се односи за
период 2010-2011. године) у износу од...........4.445,85 КМ
7. Бијељина (потраживање се односи
на 2011. годину) у износу од ........................146.807,88 КМ
8. Шипово (потраживање се односи за
период 2008-2010. године) у износу од.......151.931,72 КМ
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9. Угљевик (потраживање се односи за
период 2004-2010. године) у износу од.........36.745,86 КМ
10. Требиње (потраживање се односи за
период 2007-2009. године) у износу од.........10.350,82 КМ
11. Берковићи (потраживање се односи
на 2004. годину) у износу од............................7.533,00 КМ
12. Мркоњић Град (потраживање се односи
за период 2004-2011. год.) у износу од .........45.388,54 КМ
13. Језеро (потраживање се односи за
период 2004-2007. године) у износу од...........4.620,82 КМ
14. Љубиње (потраживање се односи за
период 2004-2007. године) у износу од.........46.144,77 КМ
15. Сански Мост (потраживање се односи
на 2004. годину) у износу од............................2.915,60 КМ
16. Нови Град (потраживање се односи за
период 2007-2009. године) у износу од.........49.149,00 КМ
17. Брод (потраживање се односи за период
2006-2011. године) у износу од....................152.949,44 КМ
18. Гацко (потраживање се односи за период
2009-2011. године) у износу од......................16.139,57 КМ
19. Билећа (потраживање се односи за
период 2002-2010. године) у износу од.......294.760,20 КМ
20. Петрово (потраживање се односи на
2011. годину) у износу од ...............................67.821,54 КМ
21. Источно Ново Сарајево (потраживање се
односи на 2011. годину) у износу од.............89.901,14 КМ
УКУПНО:...................................................1.443.660,26 КМ.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2749/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2512
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над путничким аутомобилом М1, марке “шкода фаворит” LX 1.3, врста мотора
бензин, радни обим мотора 1289 cm³, број шасије TMBEEA613X0004029, број мотора 2839284, година производње
1999, регистарска ознака 029-Е-560, са Министарства
управе и локалне самоуправе на ЈЗУ Завод за медицину
рада и спорта Републике Српске Бања Лука.
II
Право власништва над путничким аутомобилима из
тачке I ове одлуке преноси се без накнаде.
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2513
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. Закона о извршењу Буџета Републике
Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 3/12 и 84/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

I
Даје се сагласност на Пореској управи Републике Српске на План утрошка средстава за капитална улагања са
рачуна принудне наплате, у износу од 2.000.000,00 КМ, за
реализацију друге фазе набавке интегрисаног информационог система заснованог на савременим свјетским рјешењима.
II
За реализацију oве одлуке задужују се Пореска управа
Републике Српске и Министарство финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2765/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2514
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 3/12 и 84/12), Влада Републике Српске,
на сједници од 6. децембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са позиције 414100 - субвенције јавним медијима, у оквиру Владе
Републике Српске (организациони код 0405001), у износу
од 35.000,00 КМ, за период 1. јануар - 31. децембар 2012.
године, у сврху помоћи организацији манифестације “Личност године 2012.”.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се дозначити НИГД
Дневне независне новине д.о.о., ЈИБ 4400848860002, на
рачун број 562-099-00012783-72, отворен код НЛБ Развојна банка.

III
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
управе и локалне самоуправе.

III
За реализацију oве одлуке задужују се Генерални
секретаријат Владе Републике Српске и Министарство
финансија.

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

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

Број: 04/1-012-2-2747/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Број: 04/1-012-2-2768/12
6. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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2515
На основу члана 18. став 2. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 74/08, 71/09 и 104/11), чл. 3. и 12. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број
68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра
2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ДВОРОВИ”
ДВОРОВИ, БИЈЕЉИНА

I
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта
Јавне установе Основна школа “Дворови” Дворови, Бијељина (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/03),
са Законом о основном образовању и васпитању, Законом о
систему јавних служби и Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/10).
II
Оснивач Јавне установе Основна школа “Дворови”
Дворови, Бијељина, у име Републике Српске, јесте Влада
Републике Српске (у даљем тексту: Оснивач).
III
Назив школе је Јавна установа Основна школа “Дворови” Дворови, Бијељина, а скраћени назив установе је ЈУ
Основна школа “Дворови” Дворови, Бијељина (у даљем
тексту: Школа), са сједиштем у Дворовима, град Бијељина.
IV
Школа је јавна установа која обавља дјелатност од
општег друштвеног интереса, а својство правног лица стиче уписом у судски регистар код надлежног суда.
V
У правном промету са трећим лицима Школа иступа у
своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара без ограничења, свим својим средствима.
VI
Дјелатност Школе је:
- 85.20 - основно образовање.
VII
Средства за рад Школе обезбјеђују се из:
- буџета Републике Српске,
- буџета јединице локалне самоуправе на чијем подручју се Школа налази и
- других извора.
Новчана средства за рад Школе обезбјеђује Оснивач.
VIII
Органи управљања су Школски одбор и директор.
Школски одбор именује Министарство просвјете и
културе, на период од четири године.
Школски одбор има седам чланова.
IX
Директор руководи Школом, представља и заступа
Школу и одговоран је за законитост рада Школе.
Директора Школе бира Школски одбор, након добијања сагласности од министра просвјете и културе, на период од четири године.
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X
Школа ће своју организацију и опште акте ускладити
са Законом о основном образовању и васпитању, Законом о
класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској, Законом о
систему јавних служби и овом одлуком у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке и извршити промјене
уписа у судском регистру код надлежног суда.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2766/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2516
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07),
члана 6. став 2. и члана 7. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године,
донијела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА НУ ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ,
ЕКОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ,
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ИНСТИТУТ
БАЊА ЛУКА

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање директора и чланова Управног одбора НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука, на мандатни период
од четири године.
Под критеријумима за именовање из претходног става
сматрају се: степен образовања, стручно звање, радно
искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом
одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке морају
испуњавати сљедеће услове.
1. Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или
финансијском пословању који их чини неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне
и Херцеговине.
2. Посебни услови за директора:
- да има звање научног сарадника, вишег научног
сарадника или научног савјетника из области дјелатности
Института,
- да има три (3) године радног искуства у научноистраживачком раду из области дјелатности Института,

13.12.2012.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

- да је у организационом раду испољио стручна знања
и способности, те способности организовања и руковођења.
3. Посебни услови за члана Управног одбора:
- VII степен стручне спреме.
III
Директора и чланове Управног одбора НУ Институт
заштите, екологије и информатике, научноистраживачки
институт Бања Лука, на основу спроведеног јавног конкурса и приједлога комисије за избор, именује Влада Републике Српске.
Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у
складу са законом и критеријумима утврђеним овом одлуком.
IV
У Комисију за избор именоваће се лица која имају професионално звање на истом или вишем нивоу од нивоа за
који се спроводи поступак, те лица која су упозната са
одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
државни службеници Владе Републике Српске и министарстава, који познају област рада Института, док су остала два члана такође познаваоци наведене области рада.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2719/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2517
На основу чл. 16. и 18. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници
од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА НУ ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ, ЕКОЛОГИЈЕ И
ИНФОРМАТИКЕ, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ
ИНСТИТУТ БАЊА ЛУКА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора и чланова Управног одбора НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука, на период од четири године.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор
директора и чланова Управног одбора НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука прописани су Одлуком Владе Републике
Српске о утврђивању стандарда и критеријума за избор и
именовање директора и чланова Управног одбора НУ
Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука.
III
Јавни конкурс за избор и именовање директора и чланова Управног одбора НУ Институт заштите, екологије и
информатике, научноистраживачки институт Бања Лука
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и
дневном листу “Глас Српске”.
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Рок за подношење пријава на Конкурс је 15 дана од
дана посљедњег објављивања у гласилима из претходног
става.
IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих
захтјева на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са
утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор
директора и чланова Управног одбора НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
науке и технологије Републике Српске.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2720/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2518
На основу члана 7. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чл. 30. и
31. Статута Акционарског друштва за производњу, ремонт
и трговину “Космос” Бања Лука, Влада Републике Српске,
у функцији Скупштине Акционарског друштва за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бања Лука, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
O УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
РЕМОНТ И ТРГОВИНУ “КОСМОС” БАЊА ЛУКА

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање чланова Надзорног одбора Акционарског друштва за производњу, ремонт и трговину
“Космос” Бања Лука.
Под критеријумима за избор чланова Надзорног одбора из претходног става сматрају се општи и посебни услови утврђеним овом одлуком.
II
Кандидати за чланове Надзорног одбора из тачке I ове
одлуке, поред услова прописаних Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске,
морају испуњавати и опште и посебне услове утврђене
овом одлуком.
Критеријуми за именовање чланова Надзорног одбора:
Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године
прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело или прекршај за
повреду прописа о привредном или финансијском пословању који их чини неподобним за обављање дужности у
наведеном органу,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ и
- да нису на функцији у политичкој странци или члан
органа законодавне, извршне или судске власти.
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Посебни услови:
- висока стручна спрема (VII степен) техничког, економског или правног смјера,
- најмање пет (5) година радног искуства у струци,
- да посједују стручна професионална знања и способности за обављање послова из надлежности органа за који
се кандидују и
- познавање прописа из дјелатности коју обавља Друштво.
III
Чланове Надзорног одбора, на основу спроведеног јавног конкурса и приједлога Комисије за избор, именује
Скупштина акционара Друштва.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2731/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Скупштине,
Александар Џомбић, с.р.

2519
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 31.
Статута Акционарског друштва за производњу, ремонт и
трговину “Космос” Бања Лука, Влада Републике Српске, у
функцији Скупштине Акционарског друштва за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бања Лука, на сједници од
29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
РЕМОНТ И ТРГОВИНУ “КОСМОС” БАЊА ЛУКА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора Акционарског друштва за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бања Лука.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање из тачке I ове одлуке прописани су Одлуком
Скупштине акционара о утврђивању критеријума за избор
и именовање чланова Надзорног одбора Акционарског
друштва за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бања
Лука.
III
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу
“Глас Српске”.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од посљедњег
објављивања у гласилу из става 1. ове тачке.
IV
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на Конкурс и предлагање ранг-листе кандидата у складу са утврђеним критеријума извршиће Комисија за избор
чланова Надзорног одбора Акционарског друштва за производњу, ремонт и трговину “Космос” Бања Лука.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2732/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Скупштине,
Александар Џомбић, с.р.
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2520
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници
од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА
СТАРИЈА ЛИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање директора ЈУ Дом за старија лица
Источно Сарајево.
Под критеријумима за именовање из претходног става
сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, морају испуњавати опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом
одлуком.
Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године
прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело или прекршај за
повреду прописа о финансијском пословању који их чини
неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
- да се против њих не води кривични поступак и
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- први циклус студија - 240 ECTS бодова, (дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани
економиста, дипломирани педагог, дипломирани психолог,
дипломирани дефектолог и дипломирани социолог),
- познавање проблематике у области социјалне заштите и
- пет (5) година радног искуства у струци.
III
Директора, на основу спроведеног јавног конкурса и
приједлога Комисије за избор, именује Влада Републике
Српске.
Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.
IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају професионално знање на истом или вишем нивоу за који се
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана државни службеници Владе Републике Српске и
Министарства, који познају област социјалне и дјечије
заштите, док су остала два члана такође познаваоци наведене проблематике.
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V
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈУ Дом за пензионере и стара лица Источно Сарајево,
број: 04/1-012-2-1955/12, од 26. јула 2012. године.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2751/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2521
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници
од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБOР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА
ЛИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање директора ЈУ Дом за старија лица Источно
Сарајево прописани су Одлуком Владе Републике Српске о
утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево.
III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15
дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Дом
за старија лица Источно Сарајево објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас
Српске”.
IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор директора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске.
VI
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ
Дом за пензионере и стара лица Источно Сарајево, број:
04/1-012-2-1954/12, од 26. јула 2012. године.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2750/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2522
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), чла-
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на 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници
од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА
СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР

I
Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми
за избор и именовање директора ЈУ Дом за старија лица
Приједор у даљем тексту: Дом).
Под критеријумима за именовање из претходног става
сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.
II
Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, поред
услова прописаних Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, морају испуњавати опште и посебне критеријуме и услове утврђене овом
одлуком.
Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године
прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело или прекршај за
повреду прописа о финансијском пословању који их чини
неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
- да се против њих не води кривични поступак и
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ;
Посебни услови:
- висока стручна спрема - VII степен стручне спреме
(дипломирани социјални радник, дипломирани правник,
дипломирани економиста, дипломирани социолог, дипломирани дефектолог или дипломирани психолог),
- пет (5) година радног искуства у струци.
III
Директора, на основу спроведеног јавног конкурса и
приједлога комисије за избор, именује Влада Републике
Српске.
Комисију за избор именује Влада Републике Српске, у
складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.
IV
У комисију за избор именоваће се лица која имају професионално знање на истом или вишем нивоу за који се
спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
Комисију за избор чини пет чланова, од којих су три
члана државни службеници Владе Републике Српске и
Министарства, који познају област социјалне и дјечије
заштите, док су остала два члана такође познаваоци наведене проблематике.
V
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈУ Дом за пензионере и стара лица у Приједору, број:
04/1-012-2-2382/12, од 4. октобра 2012. године.
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VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2753/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2523
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 25/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници
од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБOР
И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА
ЛИЦА ПРИЈЕДОР

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора ЈУ Дом за старија лица Приједор.
II
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и
именовање директора ЈУ Дом за старија лица Приједор
прописани су Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање
директора ЈУ Дом за старија лица Приједор.
III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I је 15
дана од дана расписивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Дом
за старија лица Приједор објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.
IV
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор директора ЈУ Дом за старија лица Приједор.
V
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ
Дом за пензионере и стара лица у Приједору, број: 04/1012-2-2381/12, од 4. октобра 2012. године.
VI
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2752/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка 3), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а)
Закона о државним службеницима (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада
Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
ЗА РЕСОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Данијела Новаковић, дипломирани правник, разрјешава се дужности помоћника министра за Ресор за правне
послове у Министарству финансија.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2764/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Данијела Новаковић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор
за правне послове у Министарству финансија Републике
Српске, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2763/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 18.
став 3. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), Влада Републике
Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ АКАДЕМСКА И ИСТРАЖИВАЧКА
МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - САРНЕТ

1. Ђорђе Поповић разрјешава се вршиоца дужности
директора Јавне установе Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ, због окончања поступка
јавне конкуренције за избор директора.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2723/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 18.
став 3. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), Влада Републике
Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године,
донијела је
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РЈЕШЕЊЕ

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
АКАДЕМСКА И ИСТРАЖИВАЧКА МРЕЖА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - САРНЕТ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈЗУ ПСИХИЈАТРИЈСКА БОЛНИЦА СОКОЛАЦ

1. Ђорђе Поповић именује се за директора Јавне установе Академска и истраживачка мрежа Републике Српске САРНЕТ.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2724/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 18.
став 3. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), Влада Републике
Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНО
ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - АИДРС

1. Срђан Рајчевић разрјешава се вршиоца дужности
директора Јавне установе Агенција за информационо друштво Републике Српске - АИДРС, због окончања поступка
јавне конкуренције за избор директора.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2725/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 18.
став 3. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), Влада Републике
Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - АИДРС

1. Срђан Рајчевић именује се за директора Јавне установе Агенција за информационо друштво Републике Српске - АИДРС.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2726/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07), члана
4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од
29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

1. Прим. др Радмила Ћеранић именује се за вршиоца
дужности директора ЈЗУ Психијатријска болница Соколац,
на период до два мјесеца.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2755/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 5. Закона о
јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу
за водопривредну дјелатност “Сава” Брод, на сједници од
29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ВОДОПРИВРЕДНУ ДЈЕЛАТНОСТ “САВА” БРОД

1. Ане Михајлов, дипл. правник, именује се за вршиоца дужности директора Друштва са ограниченом одговорношћу за водопривредну дјелатност “Сава” Брод, на период до 60 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2730/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Скупштине,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09
и 100/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова и начин њиховог поступања
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА “1. МАЈ
ДРВОДЈЕЛСКА” АД БАЊА ЛУКА

1. Именује се Рада Шотра, ЈМБ 2012970105056, са пребивалиштем у Бањој Луци, Улица Николе Пашића 56, за
представника Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у Скупштини друштва капитала “1. мај Дрводјелска” а.д. Бања Лука.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чине 266.073
редовне акције, које су уједно и акције Фонда за реституцију Републике Српске.
3. Именованa је дужнa да заступа интересе фондова у
Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у
складу са Упутством о начину поступања представника
Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
портфеља фондова.
4. Ово рјешење се сматра пуномоћјем за заступање
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5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
подтачка 74. тачке I/а Рјешења број: 0/01-2311/01, од 1. августа 2001. године.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2733/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09
и 100/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова и начин њиховог поступања
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА
“ПАМО-ПРОМЕТ” АД МОДРИЧА

1. Именује се Рада Шотра, ЈМБ 2012970105056, са пребивалиштем у Бањој Луци, Улица Николе Пашића 56, за
представника Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у Скупштини друштва капитала “Памо-промет”
а.д. Модрича.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 16.106 редовних акција, које су уједно и акције Фонда за реституцију
Републике Српске.
3. Именована је дужна да заступа интересе Фонда у
Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у
складу са Упутством о начину поступања представника
Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
портфеља фондова.
4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање
акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 04/1-012-2-2364/10, од 18. новембра 2010.
године.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2734/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09
и 100/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова и начин њиховог поступања
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА “ČAJAVEC
COMPANY” АД ШИПОВО

1. Именује се Борис Лубарда, ЈМБ 1407975172232, са
пребивалиштем у Бањој Луци, Улица Јована Јанчића број
6, за представника Фонда за реституцију Републике Срп-
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ске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала “Čajavec company” а.д. Шипово.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 100.205
редовних акција, које су уједно и акције Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.
3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда у
Скупштини друштва капитала из тачке 1. овог рјешења, а у
складу са Упутством о начину поступања представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова.
4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање
акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешењe број: 02/1-020-1215/04, од 24. септембра 2004.
годинe.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2735/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09
и 100/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова и начин њиховог поступања
(“Службени гласник Републике Српске”, број 69/07, 102/07
и 45/09), Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА “ФАБРИКА
МОТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ” АД ПАЛЕ

1. Именује се Саша Савичић, ЈМБ 1212976193831, са
пребивалиштем у Бањој Луци, Врбаски пут број 8/11, за
представника Акцијског фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука у Скупштини друштва капитала “Фабрика
мотора специјалне намјене” а.д. Пале.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 9.959.527
редовних акција, од чега су 9.293.256 акција Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и 666.271 акција
Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.
3. Именовани је дужан да заступа интересе фондова у
Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у
складу са Упутством о начину поступања представника
Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова.
4. Ово рјешење се сматра пуномоћјем за заступање
акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешењe број: 04/1-012-1468/06, од 23. јуна 2006. године.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2736/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 266. став 2. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
127/08, 58/09 и 100/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези са Одлуком о начину именова-
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ња представника Акцијског фонда Републике Српске и
Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама
друштава капитала из портфеља фондова и начин њиховог
поступања (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
69/07, 102/07 и 45/09), Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА
ОЦ “ЈАХОРИНА” АД ПАЛЕ

1. Именује се прим. др Бакир Ајановић, ЈМБ:
2106953100010, са пребивалиштем у Бањој Луци, Улица
војводе Пере Креце бр. 46, да заступа капитал Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука у Скупштини друштва капитала ОЦ “Јахорина” а.д. Пале.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини укупно
41585248 редовних акција, класе А, од чега 31371992
редовне акције класе А Акцијског фонда Републике Српске и 10213256 редовних акција класе А Фонда за реституцију Републике Српске.
3. Именовани представник је дужан да заступа
интересe фондова у Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у складу са Упутством о начину поступања представника Акцијског фонда Републике Српске и
Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама
друштава капитала из портфеља фондова.
4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање
акционара на скупштини акционара, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 04/1-012-2-188/11, од 10. фебруара 2011.
године.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2737/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 266. став 2. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
127/08, 58/09 и 100/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања представника Акцијског фонда Републике Српске и
Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама
друштава капитала из портфеља фондова и начин њиховог
поступања (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
69/07, 102/07 и 45/09), Влада Републике Српске, на сједници од 29. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА
ЗТЦ “БАЊА ВРУЋИЦА” АД ТЕСЛИЋ

1. Именује се прим. др Бакир Ајановић, ЈМБ:
2106953100010, са пребивалиштем у Бањој Луци, Улица
војводе Пере Креце бр. 46, да заступа капитал Акцијског
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала ЗТЦ “Бања Врућица” а.д. Теслић.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини укупно
3074141 редовна акција, класе А, од чега 1571026 редовних акција класе А Акцијског фонда Републике Српске и
1503115 редовних акција класе А Фонда за реституцију
Републике Српске.
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3. Именовани представник је дужан да заступа
интересe фондова у Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у складу са Упутством о начину поступања представника Акцијског фонда Републике Српске и
Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама
друштава капитала из портфеља фондова.
4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање
акционара на скупштини акционара, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 04/1-012-2-189/11, од 10. фебруара 2011.
године.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2738/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2524
На основу члана 19. тачка а) Закона о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 71/12), а у вези са чланом 82. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), и
Уговором о финансирању између Босне и Херцеговине и
Европске инвестиционе банке (“Службени лист БиХ”, број
6/11), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак предлагања,
одабира и реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској, подржаних кредитним и донаторским средствима међународних институција.
Члан 2.
(1) Реализација пројеката из члана 1. овог правилника
заснива се на правилима добре праксе које чине:
а) званичне и лако доступне методолошке смјернице о
припремању пројеката,
б) усаглашене процедуре одобравања пројеката,
в) утврђивање расподјеле одговорности и задатака,
г) конкурентне, ефикасне и транспарентне набавке и
процедуре уговарања усмјерене за обезбјеђивање ефикасности у коришћењу јавних средстава,
д) успостављање децентрализованог система јавних
набавки стављајући одговорност на институције које их
уговарају,
ђ) успостављање јасних линија одговорности за постизање добрих резултата усклађених са буџетом пројекта и
е) једнообразан систем рачуноводственог евидентирања.
(2) Одредбе овог правилника односе се на све пројекте
водоводне и канализационе инфраструктуре, подржане од
стране Европске инвестиционе банке у складу са Уговором
бр. 25.741 (у даљем тексту: Уговор).
Члан 3.
Поједини појмови који се употребљавају у овом правилнику имају сљедеће значење:
а) Корисник подразумијева све јединице локалне самоуправе које су аплицирале за пројекат у складу са чланом
12. овог правилника и чији је пројекат одобрен,
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б) Тим за управљање пројектима (у даљем тексту:
ТУП) је тим који је именован рјешењем Владе Републике
Српске (у даљем тексту: Влада) и чине га представници
Владе и брине се о успјешној реализацији укупног пројекта,
в) Пројектни имплементациони тим (у даљем тексту:
ПИТ) је тим за имплементацију пројеката у свакој јединици локалне самоуправе - учесници,
г) Студија изводљивости подразумијева систематски
преглед свих кључних параметара и представљање анализе тих параметара у прихватљивој форми, појашњава ризике и поврат уложених средстава, упоређујући различите
алтернативе и могућности спровођења пројекта,
д) “NO OBJECTION” подразумијева да Европска инвестициона банка (у даљем тексту: ЕИБ) нема приговор на
студију изводљивости, пројектни план, тендерску документацију, приједлог Комисије о избору најповољније
понуде, на уговор,
ђ) Техничка помоћ пројекта (у даљем тексту: Консултант) су консултанти које је изабрао ЕИБ и који пружају
стручну помоћ корисницима пројекта, сачињавају извјештаје о напретку и прате реализацију пројекта,
е) PRAG правила су правила која прописују процедуре
набавке у случајевима помоћи Европске уније трећим
земљама и
ж) FIDIC су услови уговарања за грађевинске радове у
складу са стандардима Међународне федерације консалтинг инжењера.
II - НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
Члан 4.
Пројекат се реализује у седам међусобно зависних и
повезаних фаза:
а) покретање пројекта,
б) мониторинг над пројектом,
в) иницирање пројектних активности,
г) контролна фаза пројекта,
д) управљање резултатима,
ђ) управљање фазама пројекта у односу на оквирне
планове и
е) затварање пројекта.
Члан 5.
(1) Циљ фазе покретање пројекта је прикупити довољно информација о оправданости иницирања пројекта.
(2) Активности фазе покретање пројекта су: именовање пројектног тима, припрема потребне документације за
иницирање пројекта, избор начина реализације пројекта,
планирање фазе иницијације и израда образаца извјештавања.
(3) За реализацију фазе покретање пројекта задужени
су корисник и ТУП.
Члан 6.
(1) Циљ фазе мониторинг над пројектом је расподјела
одговорности у сврху успјешне реализације пројекта.
(2) Активности фазе мониторинг над пројектом су:
одобравање иницијације пројектних активности, одобравање пројекта, одобравање фазе плана, плана за корективне
активности и одобравање затварања пројекта.
(3) За реализацију фазе мониторинг над пројектом
задужен је ТУП.
Члан 7.
(1) Циљ фазе иницирање пројектних активности је оперативни ангажман организационих структура на активностима које је неопходно предузети да би се остварили планирани резултати.
(2) Активности фазе иницирање пројектних активности су: израда пројектног плана, доношење рјешења и дру-
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гих аката о процедурама набавке, покретање процедура
набавке, утврђивање начина на који ће се вршити мониторинг фаза пројекта и контрола, као и оснивање регистара
пројеката.
(3) За реализацију фазе иницирање пројектних активности задужени су корисник и ТУП.
Члан 8.
(1) Циљ контролне фазе пројекта је сагледавање стања
фазe пројекта и обезбјеђивање неопходних информација у
сврху успјешне реализације у односу на задате планове.
(2) Активности контролне фазе пројекта су праћење
критеријума за квалитет крајњег производа, информисање
ТУП-а о досадашњој реализацији и рјешавање евентуалних проблема у сврху испуњења предвиђених планова.
(3) За реализацију контролне фазе пројекта задужени
су корисник и ТУП.
Члан 9.
(1) Циљ фазе управљање резултатима је извршавање
радних задатака и планова, успостављање комуникације и
координације између пројекта имплементационих тимова,
извођача и надзорних органа.
(2) Активности фазе управљање резултатима су прихватање и извршавање пројектних задатака.
(3) За реализацију фазе управљање резултатима задужен је корисник.
Члан 10.
(1) Циљ фазе управљање фазама пројекта у односу на
оквирне планове је обезбјеђење информација о успјешности текуће фазе и одобравање плана за наредну фазу.
(2) Активности фазе управљање фазама пројекта у
односу на оквирне планове су подношење извјештаја о
текућој фази и планирање наредне фазе.
(3) За реализацију фазе управљање фазама пројекта у
односу на оквирне планове задужен је корисник.
Члан 11.
(1) Циљ фазе завршетак пројекта је омогућити увид у
остварене ефекте у односу на планиране ефекте и затварање пројекта.
(2) Активности фазе завршетак пројекта су планирање
завршних активности по пројекту, преузимање објекта и
документације од стране корисника и евалуација пројекта.
(3) За реализацију завршетак пројекта задужени су корисник и ТУП.
III - ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. Предлагање пројеката
Члан 12.
(1) Пројекти који могу бити реализовани дефинисани
су иницијалном листом корисника који су исказали интерес кроз попуњавање упитника ЕИБ-а и његово достављање Министарству финансија.
(2) Након усаглашавања са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и кредитором, листа
јединица локалне самоуправе може бити додатно проширена.
Члан 13.
Консултант у свакој јединици локалне самоуправе која
је кандидовала пројекат остварује увид у стање у предметној области и анализира предложено рјешење, о чему
саставља заједнички извјештај (енгл. scoping).
2. Пројектни план
Члан 14.
(1) Корисник пројекта сачињава пројектни план (енгл.
Project fiche), који представља преглед неопходних активности за успјешну реализацију пројекта.
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(2) Пројектним планом из става 1. овог члана доказује
се да су радови технички и финансијски изводљиви и да
нема препрека за имплементацију пројекта и садржи:
а) техничко рјешење пројекта компатибилно са међународним стандардима,
б) финансијска одрживост пројекта,
в) припремљена пројектна документација,
г) ријешени имовинско-правни односи,
д) способност корисника да сервисира своје обавезе,
ђ) студија изводљивости, уколико Консултант оцијени
њену неопходност и
е) динамика имплементације и план набавки.
(3) Образац пројектног плана налази се у Прилогу 1.
Документа о политици просљеђивања средстава крајњим
корисницима из кредита Европске инвестиционе банке.
(4) Пројектни план односи се на цјелокупну инвестицију и сви релевантни подаци морају бити обухваћени.
Члан 15.
(1) Након израде пројектног плана, корисник пројекта
доставља тај план на оцјену ТУП-у.
(2) Непотпун пројектни план или пројектни план који
има друге формалне недостатке ТУП враћа предлагачу
пројекта са смјерницама како да исправе те недостатке.
Члан 16.
(1) Након или у току израде завршне верзије пројектног плана, Консултант у свакој локалној заједници остварује потпуни увид у технички, правни и еколошки аспект
пројекта и сачињава извјештај о оцјени (енгл. Appraisal
Report).
(2) ТУП даје оцјену оправданости пројекта, на основу
достављеног извјештаја о оцјени Консултанта и завршне
верзије пројектног плана, које потом доставља ЕИБ-у на
“NO OBJECTION”.
3. Одобравање пројеката
Члан 17.
(1) Прије одобрења пројекта потребно је прибавити
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде и, по потреби, сагласност на еколошку
оправданост пројекта коју даје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
(2) Пројекат из става 1. овог члана одобрава се у складу са чланом 59. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, оцјеном ТУП-а, те “NO OBJECTION” ЕИБ-а.
(3) Одобравање пројекта и пројектни план доноси Влада у складу са чланом 25. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске, уз претходно испуњење
сљедећих услова:
а) општих показатеља који представљају показатеље
оправданости реализације пројекта на основу реалног
сагледавања потреба јединица локалне самоуправе, могућност одржавања такве инвестиције са циљем оптималне
искоришћености,
б) правне легислативе које подразумијевају потпуно
ријешену имовинско-правну ситуацију на траси пројекта,
право својине и обавезу укњижбе инвестиције, те осигурања свих дозвола и сагласности неопходних за извршење и
функционисање инвестиције,
в) услова који се односе на техничке податке, а под тим
се подразумијева технички опис пројекта; студије и имплементација, детаљна процјена инвестиција и начин реализације.
(4) Вриједност пројекта односи се на пројектовани
износ за цјелокупну вриједност инвестиције.
Члан 18.
Са корисницима чији пројекат је одобрен Министарство финансија потписује Уговор о преносу кредитних
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средстава ЕИБ-а и Меморандум о начину реализације пројекта (у даљем тексту: Меморандум).
Члан 19.
Уговор о преносу кредитних средстава ЕИБ-а за пројекат локалне заједнице садржи:
а) висину и намјену кредита,
б) услове кредитирања,
в) обавезу плаћања ПДВ-а,
г) обавезе плаћања кредита,
д) обезбјеђење кредита,
ђ) опште обавезе корисника и
е) рок завршетка пројекта.
Члан 20.
(1) За сваки одобрени пројекат потписује се Меморандум из члана 18. овог правилника између корисника,
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
и Министарства финансија, у којем је јасно назначена расподјела обавеза и одговорности свих потписника:
а) Министарство финансија - Ресор за управљање
инвестицијама, активно прати спровођење поступка јавне
набавке, прописује инструкцију о рачуноводственом евидентирању пројекта, даје налоге за плаћање овјерене
финансијске документације,
б) Министарство финансија - Ресор за управљање
дугом, врши обавезе повлачења средстава и отплате кредита, припрема уговоре о кредитима и грантовима, узима
инструменте обезбјеђење које предаје на управљање Ресору за трезор,
в) Министарство финансија - Ресор за трезор, врши
обавезу отплате кредита и евидентира дуг,
г) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде прати техничку усклађеност Уговора са припадајућом документацијом, овјерава редовне извјештаје ПИТ-у и
овјерава финансијску документацију и
д) корисник пројекта спроводи поступак реализације у
складу са одредбама овог правилника, доставља Министарству финансија документацију о спроведеном поступку
набавке и обезбјеђује финансијска средства за плаћање
ПДВ-а и других накнада.
(2) Поред наведених активности, Меморандумом се
регулише извјештавање и достављање фото и видео
записа.
(3) Корисник пројекта у складу са чланом 11. овог правилника доставља основне техничке информације о реализованом пројекту надлежној агенцији за воде.
4. Спровођење пројеката
Члан 21.
(1) ПИТ формира јединица локалне самоуправе која је
аплицирала за реализацију пројекта.
(2) ПИТ је задужен за оперативну реализацију пројекта која подразумијева:
а) сарадњу са ТУП-ом,
б) припрему документације за повлачење средстава,
в) припрему извјештаја и
г) спровођење процедуре јавних набавки.
Члан 22.
(1) Активности ТУП-а су:
а) праћење реализације Уговора,
б) спровођење одредаба Споразума о гранту и Правила
пласмана грант средстава Европске комисије,
в) спровођење одредаба билатералних уговора о
гранту,
г) дефинисање правног оквира за несметану реализацију пројекта,
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д) стварање неопходних услова за доношење одлуке
Владе,
ђ) сарадња са ЕИБ-ом и Консултантом,
е) сарадња са ПИТ-ом,
ж) организовање стручних тематских конференција и
з) активности на обезбјеђењу грант и билатералних
средстава.
(2) Ради обимности послова и што квалитетнијег извршавања обавеза, ТУП може ангажовати стручне сараднике
из надлежних министарстава.
Члан 23.
У току реализације пројекта, ЕИБ може тражити од
ТУП-а обављање одређених активно сти које нису у
супротности са потписаним Уговором.
Члан 24.
(1) Поступак јавних набавки спроводи Корисник пројекта, односно ПИТ.
(2) Поступак набавке радова за сваки појединачни пројекат спроводи се у складу са PRAG процедурама Европске
уније и условима уговарања по FIDIC-u.
(3) Поступак набавке робе спроводи се у складу са
PRAG процедурама Европске уније.
(4) Поступак набавке услуга супервизије за цјелокупни
пројекат (надзор над радовима, финансијско извјештавање) одвија се у складу са PRAG процедурама Европске
уније и условима уговарања по FIDIC-у.
(5) Поступак набавке услуга за израду техничке документације одвија се у складу са одредбама домаћег законодавства.
(6) Ради несметане реализације пројекта, ТУП уз
мишљење ЕИБ-а може дати сагласност да се поступак
набавке спроведе другачије од прописаног начина из ст. 3.
и 4. овог члана.
Члан 25.
(1) Корисник пројекта доноси рјешење о покретању
поступка набавке, по потписаном Меморандуму, које садржи:
а) метод поступка набавке,
б) процијењену вриједност набавке,
в) начин финансирања и
г) остале активности које се односе на процедуре
набавке.
(2) ТУП даје мишљење на рјешење о покретању
поступка набавке.
Члан 26.
(1) Тендерску документацију одобреног пројекта израђује ПИТ уз стручну помоћ Консултанта.
(2) Приликом израде тендерске документације могуће
је ангажовање стручног лица из области која је предмет
набавке.
(3) На тендерску документацију сагласност даје ТУП,
који о томе упознаје ЕИБ.
Члан 27.
(1) Комисију за јавне набавке (у даљем тексту: Комисија) именује корисник пројекта.
(2) Комисију чине предсједник и секретар Комисије
који немају право гласа и непаран број чланова Комисије
(најмање три) са правом гласа.
(3) У састав Комисије улазе представници Корисника
пројекта, Министарства финансија, Министарства пољопривреде и шумарства и евентуално стручно лице из области која је предмет набавке.
(4) Рад Комисије дефинисан је PRAG процедурама.
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(5) Састав и рад Комисије за поступак набавке из члана 24. ст. 5. и 6. овог правилника дефинисан је одредбама
домаћег законодавства.
(6) ТУП даје мишљење на рјешење о именовању Комисије.
Члан 28.
Приликом ангажовања стручног лица из чл. 26. и 27.
овог правилника водиће се рачуна о законским ограничењима, повјерљивости података и сукобу интереса.
Члан 29.
(1) На приједлог Комисије о избору најповољније
понуде потребно је добити сагласност ТУП-а и “NO
OBJECTION” ЕИБ-а, те, по потреби, сагласност донатора.
(2) По добијеним сагласностима, корисник пројекта
доноси одлуку о избору најповољније понуде, о чему обавјештава све учеснике тендера.
Члан 30.
(1) Поступак ревизије поступка из члана 24. ст. 2, 3. и
4. овог правилника спроводи се у складу са процедурама
из Водича за јавне набавке ЕИБ-а.
(2) Поступак ревизије поступка из члана 24. ст. 5. и 6.
овог правилника спроводи се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
(3) За вођење поступка ревизије надлежан је ПИТ, који
о томе обавјештава ТУП.
Члан 31.
(1) Уговор са најповољнијим понуђачем закључује
корисник пројекта, чији садржај не смије одступати од
предложеног нацрта Уговора из тендерске документације.
(2) Рок за потписивање уговора дефинисан је ПРАГ
процедурама, односно Законом о јавним набавкама БиХ.
(3) Код поступка набавке услуга супервизије из члана
24. став 4. склапа се трилатерални уговор у којем су уговорне стране: корисник пројекта, Министарство финансија и изабрани понуђач или други одговарајући уговор прихватљивих међународних стандарда.
Члан 32.
У случају евентуалне потребе извођења накнадних или
непредвиђених радова приликом реализације пројекта,
неопходна је претходна сагласност ТУП-а и ЕИБ-а.
Члан 33.
Након потпуне реализације пројекта, корисник пројекта дужан је ТУП-у доставити завршни извјештај, чија је
форма прописана на обрасцу који се налази у Прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио.
5. Плаћање изабраном понуђачу, праћење и извјештавање
Члан 34.
(1) Корисник пројекта, документа за плаћање (ситуације, рачуни), који гласе на потписнике Уговора, уз овјеру
изабраног супервизора и Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, просљеђују ТУП-у на плаћање.
(2) ТУП даје налог Министарству финансија да се
изврши плаћање испостављеног износа изабраном понуђачу.
(3) Доказ о извршеном плаћању Министарство финансија доставља кориснику пројекта који врши рачуноводствено евидентирање у складу са инструкцијом министра.
IV - ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА
И АНТИКОРУПЦИЈА
Члан 35.
Праћење спровођења пројеката, које обухвата цијели
уговорни период, врше Министарство финансија, Мини-
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старство пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз
сарадњу са ПИТ-ом и ТУП-ом.
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Члан 38.
(1) ЕИБ, односно донатори могу вршити ревизију,
мониторинг и непосредни увид у било којој фази реализације пројекта.
(2) Логистичку и административну подршку ТУП-у у
реализацији пројекта пружа Министарство финансија и
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 36.
(1) ПИТ је дужан, најмање једном мјесечно, а по потреби и чешће, извјештавати ТУП о спровођењу пројекта.
(2) ТУП може захтијевати да му се у писменој форми
доставе и друге информације у вези са реализацијом пројекта.
(3) ТУП, у сврху провјере навода из примљеног извјештаја из става 2. овог члана, може обавити непосредни
стручни увид у спровођењу пројеката, о чему се саставља
записник.
(4) Ако у реализацији пројекта настану непредвиђене
околности, ПИТ је дужан о томе обавијестити ТУП.
(5) ТУП је дужан достављати извјештаје ЕИБ-у, односно донаторима, у складу са потписаним Уговором.

Члан 40.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 37.
Корисник и ТУП су дужни да сарађују ради превенције и спречавања корупције током имплементације пројекта.

Број: 06.10/020-2302/12
29. новембра 2012. године
Бања Лука

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о реализацији пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, број 6/11).

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
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На основу члана 25. став 4. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
24/12), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УТВРЂИВАЊУ СПОСОБНОСТИ ЛИЦА У ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И
УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА
КОРИСНИКА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за оцјењивање
способности и функционалног стања пунољетних лица у
поступку остваривања права из социјалне заштите, састав,
услови за формирање и начин рада првостепене и другостепене стручне комисије.
Члан 2.
Утврђивање неспособности за рад врши се искључиво
у циљу одлучивања о праву на новчану помоћ.
II - УСЛОВИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ И
ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА
Члан 3.
(1) Неспособност за рад утврђује се за лице које има
трајно оштећење или обољење.
(2) Приликом утврђивања неспособности за рад лица,
стручна комисија може дати препоруке о могућим облицима подршке.
Члан 4.
(1) Лице са трајним оштећењем или обољењем је лице
код кога се лијечењем и рехабилитацијом не може постићи
опоравак или знатно побољшање његовог стања.
(2) Лице са привременим оштећењем или обољењем је
лице код кога се лијечењем и рехабилитацијом може
постићи потпуни опоравак или знатно побољшање његовог стања.
Члан 5.
(1) Оштећења или обољења су, у смислу овог правилника, оштећења или обољења због којих лице не може
самостално изводити активности примјерене животној
доби.
(2) За утврђивање функционалног стања примјењују се
сљедећи критеријуми:
а) Потпуна зависност од помоћи и његе другог лица:
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1) неспособност самосталног кретања ни уз ортопедска помагала,
2) немогућност самосталног храњења, одржавања личне хигијене и обављања физиолошких потреба, те самосталног свлачења и облачења,
3) трајна и прогресивна сензорна оштећења уз потпуну
зависност од помоћи другог лица,
4) трајна и прогресивна оштећењa у интелектуалном,
емоционалном и социјалном функционисању уз потпуну
зависност од помоћи другог лица,
5) Бартелов индекс са резултатом од 0 до 60 бодова;
б) Дјелимична зависност од помоћи и његе другог
лица:
1) способност самосталног кретања уз ортопедска
помагала,
2) храњење, одржавањe личне хигијене и обављање
физиолошких потреба, те свлачење и облачењe уз дјелимичну помоћ другог лица,
3) трајна и прогресивна сензорна оштећења уз дјелимичну зависност од помоћи другог лица,
4) трајна и прогресивна оштећењa у интелектуалном,
емоционалном и социјалном функционисању уз дјелимичну зависност од помоћи другог лица,
5) Бартелов индекс са резултатом од 61 до 90 бодова.
III - САСТАВ И УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ
СТРУЧНИХ КОМИСИЈА
Члан 6.
(1) Утврђивање способности и функционалног стања
лица у поступку остваривања права и услуга из социјалне
заштите врше стручне комисије.
(2) Стручне комисије формирају се као првостепене и
другостепене.
Члан 7.
(1) Првостепену стручну комисију чине три стална
члана.
(2) Стални чланови првостепене стручне комисије су:
a) специјалиста породичне медицине,
б) дипломирани психолог и
в) дипломирани дефектолог, односно специјални едукатор и рехабилитатор.
(3) Стручна комисија може, по потреби, имати још два
повремена члана.
(4) Повремени чланови комисије су:
а) специјалиста одговарајуће гране медицине, у зависности од врсте сметње,
б) дипломирани социјални радник.
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Члан 8.
(1) Првостепену стручну комисију из члана 7. овог правилника именује јединица локалне самоуправе.
(2) Јединицa локалне самоуправе сачињава листу
стручњака који могу бити именовани у првостепену стручну комисију у складу са чланом 7. став 3. овог правилника.
(3) Чланови првостепене стручне комисије морају бити
лица са најмање три године радног искуства у струци, а
која нису запослена у центру за социјални рад у мјесту
пребивалишта лица за које се процјена врши.
(4) Уколико је именовани члан стручне комисије дужи
период спријечен да обавља послове у стручној комисији,
јединица локалне самоуправе именује новог члана.
(5) Актом о именовању првостепене стручне комисије
утврђују се њен састав, начин рада, трошкови рада и обављање административних послова.
(6) Изузетно од става 3. овог члана, јединица локалне
самоуправе може именовати за члана комисије лице са
завршеном вишом школом и лице које је запослено у центру за социјални рад ако у јединици локалне самоуправе
нема стручних радника који испуњавају прописане услове.
(7) Јединица локалне самоуправе обавјештава министарство надлежно за социјалну заштиту (у даљем тексту:
Министарство) у случају поступања по одредбама става 6.
овог члана.
(8) Првостепена стручна комисија о свом раду обавјештава орган јединице локалне самоуправе и Министарство
најмање једном годишње.
Члан 9.
(1) Другостепену стручну комисију именује министар
здравља и социјалне заштите.
(2) Актом о именовању другостепене стручне комисије
утврђују се њен састав, начин рада, трошкови рада и обављање административних послова.
(3) Број и стручни профил чланова у саставу другостепене стручне комисије исти је као и за првостепену стручну комисију.
(4) Министар сачињава листу стручњака који могу
бити именовани у другостепену стручну комисију у складу са чланом 7. став 3. овог правилника.
(5) Члан првостепене и другостепене стручне комисије
не може бити исто лице.
(6) Члан другостепене стручне комисије мора бити
лице са најмање пет година радног искуства у струци, а
које није запослено у Mинистарству.
(7) Другостепена стручна комисија о свом раду обавјештава Министарство најмање једном годишње.
IV - РАД СТРУЧНИХ КОМИСИЈА
Члан 10.
(1) Послове координације стручним комисијама врше
координатори стручних комисија.
(2) Под пословима координације подразумијевају се
сљедећи послови: административни, стручни и послови
координације између чланова стручне комисије и лица у
поступку процјене способности и утврђивања функционалног стања.
(3) Координатор првостепене стручне комисије је лице
запослено у центру за социјални рад или у служби социјалне заштите.
(4) Координатор другостепене стручне комисије је
лице запослено у Министарству.
Члан 11.
(1) Радом стручне комисије руководи предсједник.
(2) Стручна комисија даје налаз и мишљење на сједници само ако ради у пуном саставу.
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Члан 12.
(1) Сваки члан стручне комисије је дужан током утврђивања способности и функционалног стања да се придржава прописа из своје области, као и стандарда и правила
струке.
(2) Стручна комисија је дужна да током процјене користи и Бартелов тест.
(3) Бартелов тест је инструмент за процјену активности
свакодневног живота, односно Бартелов индекс одређује
потпуну или дјелимичну зависност од помоћи и његе другог лица у активностима свакодневног живота или непостојање зависности од помоћи и његе другог лица.
(4) Бартелов тест попуњава предсједник стручне комисије на обрасцу који се налази у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни дио, а на основу појединачне
процјене сваког члана стручне комисије и усаглашених
ставова свих чланова.
Члан 13.
Утврђивање способности и функционалног стања лица
у поступку остваривања права и услуга прописаних Законом или одлуком јединице локалне самоуправе врши се:
а) по захтјеву лица, родитеља, односно старатеља и
б) по службеној дужности центра за социјални рад,
односно службе социјалне заштите, а на основу непосредног сазнања или обавијести доктора породичне медицине,
образовне, здравствене или установе социјалне заштите,
као и других пружалаца услуга социјалне заштите.
Члан 14.
(1) Физичка и правна лица из члана 13. овог правилника достављају обавјештење мјесно надлежном центру за
социјални рад или служби социјалне заштите према пребивалишту лица.
(2) Надлежни центар за социјални рад или служба
социјалне заштите упућује лице на првостепену стручну
комисију.
Члан 15.
Центар за социјални рад или служба социјалне заштите код којих је поднесен захтјев или покренут поступак по
службеној дужности за утврђивање способности и функционалног стања доставља координатору првостепене
стручне комисије захтјев за утврђивање способности и
функционалног стања лица.
Члан 16.
Координатор првостепене стручне комисије прикупља
документацију која је неопходна за вођење поступка у сврху
утврђивања способности и функционалног стања лица, прикупљену документацију доставља предсједнику првостепене
стручне комисије, прати рад стручне комисије, те обавља и
друге послове према потребама стручне комисије.
Члан 17.
Уз захтјев за процјену координатор првостепене стручне комисије доставља првостепеној стручној комисији
доступну медицинску, психолошку, дефектолошку, педагошку, социјалну и другу документацију.
Члан 18.
Пријемом захтјева и документације из члана 17. овог
правилника предсједник првостепене стручне комисије
заказује састанак комисије.
Члан 19.
(1) Првостепена стручна комисија доноси налаз и
мишљење о способности и функционалном стању лица.
(2) Налаз и мишљење члана првостепене стручне комисије садржи: личне податке о лицу, мјесто гдје је обављено
утврђивање, датум и вријеме трајања утврђивања, коришћене прегледе, методе, технике и инструменте, опис лица
и његовог функционисања, мишљење о облику потребне
подршке лицу.
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(3) Налаз и мишљење првостепене стручне комисије
садржи: личне податке о лицу, опис лица и његовог функционисања, податке о подршци коју је лице остварило,
врсту привременог или трајног оштећења или обољења,
постојање неспособности за рад, потребу за сталном потпуном или дјелимичном помоћи и његом другог лица или
непостојање потребе за помоћи и његом другог лица, као и
податке о члановима стручне комисије.
Члан 20.
(1) Сваки члан првостепене стручне комисије непосредно врши опсервацију и утврђивање способности и
функционалног стања лица у оквиру свог домена рада, а
свој налаз и мишљење доставља предсједнику првостепене стручне комисије на обрасцу који се налази у Прилогу
1. овог правилника и чини његов саставни дио.
(2) У случајевима када због стања лице није у могућности да приступи утврђивању на позив првостепене стручне комисије, утврђивање се врши у просторијама у којима
лице борави.
(3) Уколико је неопходно, првостепена стручна комисија
упућује лице на додатне специјалистичке и друге прегледе.
(4) На основу појединачне оцјене сваког члана комисије и усаглашених ставова свих чланова, предсједник првостепене стручне комисије саставља заједнички налаз и
мишљењe на обрасцу који се налази у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.
(5) О раду првостепене стручне комисије координатор
води записник.
Члан 21.
(1) Налаз и мишљење првостепене стручне комисије
доставља се центру за социјални рад, односно служби
социјалне заштите и лицу чија се способност и функционално стање утврђују.
(2) Центар за социјални рад, односно служба социјалне заштите, у зависности од предложених облика подршке,
доставља налаз и мишљење институцијама надлежним за
пружање подршке.
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ју утврђеном стању, центар за социјални рад или служба
социјалне заштите дужни су да покрену поступак поновног утврђивања способности и функционалног стања.
Члан 24.
Уколико на првостепено рјешење из члана 22. овог правилника буде изјављена жалба, координатор другостепене
стручне комисије доставља потпуну документацију која је
неопходна за вођење поступка другостепеној стручној
комисији.
Члан 25.
(1) Након пријема потпуне документације, предсједник
другостепене стручне комисије сазива другостепену
стручну комисију, која врши поновно утврђивање на основу документације, а, по потреби, на основу непосредног
прегледа лица чија се способност и функционално стање
утврђују.
(2) Другостепена стручна комисија може затражити
налаз и мишљење других стручњака и институција ако
процијени да је то потребно.
(3) О раду другостепене стручне комисије координатор
води записник.
Члан 26.
(1) Налаз и мишљење другостепене стручне комисије
доноси се на обрасцу који се налази у Прилогу 3. овог правилника и чини његов саставни дио.
(2) Другостепена стручна комисија налаз и мишљење
доставља Министарству.
Члан 27.
Министарство у оквиру своје надлежности пружа
стручну и едукативно-консултативну помоћ првостепенoj
и другостепенoj стручнoj комисији.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о оцјењивању лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите (“Службени гласник Републике Српске”, број 18/04).

Члан 22.
На основу налаза и мишљења првостепене стручне
комисије, мјесно надлежни центар за социјални рад или
служба социјалне заштите доноси рјешење о остваривању
права и услуга прописаних Законом или одлуком јединице
локалне самоуправе.

Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 23.
У случају да након утврђивања способности и функционалног стања лица настану промјене тако да не одговара-
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На основу члана 24. став 5. Закона о апотекарској дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 119/08 и
1/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10 и 24/12), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ПРОПИСИВАЊА И ИЗДАВАЊА ЛИЈЕКА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови прописивања и издавања лијека који се налази у промету у Републици Српској.
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Члан 2.
(1) Лијек се прописује и издаје на рецепт.
(2) На рецепт се прописује и издаје лијек који је стављен у промет у складу са законом који уређује област
лијекова и медицинских средстава у Босни и Херцеговини.
(3) Без рецепта може се издати само готов лијек којем
је одређено издавање без рецепта у складу са Законом о
лијековима и медицинским средствима.
(4) Лијек може прописати доктор медицине и доктор
стоматологијe који посједује лиценцу (у даљем тексту:
доктор).
(5) Лијек којем је у поступку давања одобрења за стављање у промет одређено издавање уз рецепт може издати
само магистар фармације са лиценцом.
II - РЕЦЕПТ
Члан 3.
(1) Рецепт је јавна исправа у писаној или електронској
форми, која мора да садржи:
a) податке о кориснику лијека:
1) идентификациони број корисника лијека,
2) име, презиме и адресу корисника лијека,
3) датум, годину рођења и пол корисника лијека,
4) шифру дијагнозе;
б) податке о лијеку:
1) назив лијека,
2) фармацеутски облик лијека,
3) јачину лијека,
4) количину лијека,
5) начин употребе лијека;
в) податке о прописивачу лијека:
1) назив, регистарски број и печат здравствене установе,
2) број телефона здравствене установе,
3) датум прописивања лијека,
4) факсимил и потпис доктора;
г) податке о издавачу лијека:
1) печат апотеке,
2) датум издавања лијека,
3) факсимил и потпис магистра фармације.
(2) Подаци из става 1. овог члана код електронске форме рецепта обрађени су у складу са законом који уређује
електронски документ.
(3) Електронска форма рецепта је, умјесто печата
здравствене установе, факсимила и потписа прописивача и
издавача лијека из става 1. овог члана, ауторизована подацима о здравственој установи, доктору и магистру фармације и њиховим сигурносним шифрама које се налазе у
бази података за сваки рецепт.
(4) На рецепт за стране држављане се приликом уноса
података о кориснику лијека уноси идентификациони број
из његовог личног документа.
Члан 4.
Рецепт којим се прописује лијек може, поред података
из члана 3. овог правилника, да садржи и друге податке
које утврђује Фонд здравственог осигурања Републике
Српске (у даљем тексту: Фонд).
III - ПРОПИСИВАЊЕ ЛИЈЕКА
Члан 5.
(1) Лијек се прописује на рецепт у електронској форми.
(2) Изузетно, у случају техничке немогућности, лијек
се може прописати на рецепт у писаној форми.
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(3) У случају прописивања лијека на рецепт у писаној
форми назив лијека исписује се без скраћивања и не може
се прописати на полеђини рецепта.
(4) Ако се лијек пропише на рецепт у писаној форми,
доктор је дужан да тај лијек унесе у електронску апликацију рецепта одмах по отклањању узрока који је онемогућио
издавање рецепта у електронској форми, уз посебну напомену да је лијек већ прописан на рецепт у писаној форми.
Члан 6.
(1) На рецепт се прописује лијек и облик лијека за једно лице са потпуним упутством о дозирању и начину употребе лијека.
(2) Саставним дијелом лијека сматра се и помоћни
материјал, који служи за употребу прописаног лијека, као
што је капаљка, стаклени штапић, пречишћена вода за раствор и друго.
(3) Нa рецепту није довољно ставити ознаку: “по упутству” или “по наредби”.
(4) На једном рецепту може се прописати лијек у количини према здравственом стању и природи обољења, како
слиједи:
a) код акутног обољења прописује се доза потребна за
лијечење до десет дана,
б) код хроничног обољења или стања због дуготрајне
употребе прописује се доза потребна за лијечење до 30
дана.
(5) Када је за терапију потребно више од једног оригиналног паковања, на рецепту мора бити стављена ознака:
“Necesse est”.
(6) За лијек за који је одређено да га примјењује доктор,
на рецепту мора бити стављена ознака: “Ad manum medici”.
(7) Рецепт важи седам дана од дана прописивања лијека, осим у случају прописивања антибиотика, односно
лијека који садржи опојну дрогу и психотропну супстанцу,
када рецепт важи три дана од дана прописивања.
Члан 7.
(1) У случају лијечења лица са хроничним обољењем,
доктор може прописати тромјесечну терапију, према процјени која одговара здравственом стању и природи обољења и које неће довести до угрожавања здравља пацијента.
(2) Прописивање тромјесечне терапије обавља се уз
услов да је здравствено стање лица са истом терапијском
дозом прописанoг лијекa било стабилно најмање три претходна мјесеца.
(3) Прописивање тромјесечне терапије није дозвољено
за лијек који садржи опојну дрогу и психотропну супстанцу.
(4) Код прописивања тромјесечне терапије доктор је
дужан да упозори пацијента о значају рецепта као јавне
исправе и начину преузимања лијека у апотеци.
(5) Када је терапију потребно прописати у складу са
ставом 1. овог члана, а не постоји техничка могућност за
употребу електронске форме рецепта, доктор тромјесечну
терапију прописује на рецепте у писаној форми.
Члан 8.
(1) Састојци магистралног или галенског лијека на
рецепту се исписују на латинском језику, према називима
из важеће фармакопеје или стручно прихваћеним називима
у методологији израде лијека.
(2) Количина лијека на рецепту означава се у грамима
(g), арапским бројевима, а римским бројевима се на рецепту означава број доза, капи, капсула и слично.
(3) Дозе се изражавају утезним, волумним или биолошким јединицама, а при локалној примјени лијека на кожу
и слузницама приступачним извана лијек се дозира у процентима.
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Члан 9.
(1) Када прописани магистрални или галенски лијек
садржи супстанцу у количини већој од максималне појединачне или дневне дозе која је одређена важећом фармакопејом или другим прописима, доктор је дужан да означи
прекорачену дозу и ријечима и наведе посебну напомену за
издавача лијека.
(2) Kада се магистрални или галенски лијек из става 1.
овог члана прописује на рецепт у писаној форми, доктор је
дужан да означи прекорачену дозу и ријечима, да поред те
ознаке стави знак узвика (!) и свој факсимил и потпис.
(3) Код прописивања готовог лијека, галенског или
магистралног лијека у дози већој од максималне појединачне или дневне дозе која је одређена важећом фармакопејом или другим прописима, доктор је дужан да поступи
у складу са ставом 1. овог члана, а за рецепт у писаној форми у складу са ставом 2. овог члана.
(4) Када се прописује готов лијек који се у промету
налази у различитим фармацеутским облицима, јачинама и
величинама паковања, на рецепту мора бити јасно означен
облик, јачина и величина паковања готовог лијека, у складу са Регистром лијекова Босне и Херцеговине и одговарајућом дужином трајања терапије.
(5) Број паковања лијека означава се римским бројем и
латинским називом броја.
Члан 10.
Када због природе болести лијек треба хитно издати,
доктор је дужан да на рецепту наведе једну од сљедећих
ознака: “cito”, “statim” или “periculum in mora”.
Члан 11.
(1) Лијек који садржи опојну дрогу може се прописати
само ако је његова употреба неопходна.
(2) Опојном дрогом сматра се свака супстанца природног
или вјештачког поријекла која је уврштена у Листу опојних
дрога, психотропних супстанци, биљака из којих се може
добити опојна дрога и прекурсора, која је донесена у складу
са законом који уређује област спречавања и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Босни и Херцеговини.
(3) Опојна дрога или лијек који узрокује зависност,
односно еуфоманију и наркоманију означава се параграфом (§).
Члан 12.
(1) Лијек који садржи опојну дрогу означену параграфом (§) обавезно се прописује на рецепт у писаној форми.
(2) Рецепт из става 1. овог члана мора се издати у два
примјерка, са назнаком “копија” на другом примјерку и са
назнаком редног броја евиденције о издатим рецептима.
(3) Доктор је дужан унијети лијек у електронску апликацију рецепта одмах по прописивању лијека.
Члан 13.
(1) На један рецепт може се прописати количина опојне дроге до 30 дана лијечења, а највише у сљедећим количинама:
a) §▲морфин хлорида - 20,0 g,
б) §▲метадон хлорида - 3,0 g,
в) §▲кодеин фосфата - 7,2 g,
г) §▲метилфенобарбитала - 18,0 g,
д) §▲фенобарбитона - 9,0 g,
ђ) §▲фентанила - 0,7 g,
е) §▲бупренорфина - 0,8 g.
(2) Количине прописане ставом 1. овог члана не односе се на лијечење хроничног умјерено јаког до јаког бола
на трећој аналгетичкој степеници.
(3) За постизање одговарајуће аналгезије, доктор специјалиста одговарајуће гране медицине прописује количину опојне дроге за лијечење хроничног умјерено јаког до
јаког бола на основу потреба појединачног пацијента.
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IV - ИЗДАВАЊЕ ЛИЈЕКА
Члан 14.
(1) Магистар фармације је дужан да изда лијек који је
на рецепту прописан у складу са одредбама овог правилника.
(2) Магистар фармације је дужан да, приликом издавања лијека, упозна корисника лијека, односно лице које преузима лијек са правилном и сигурном употребом и чувањем лијека у сврху избјегавања грешке у примјени.
(3) Магистар фармације може издати лијек истог састава, а другог произвођача у договору са лицем којем је лијек
прописан.
(4) Свака замјена лијека обавезно се мора означити на
рецепту.
(5) Готов лијек може се издати само у оригиналном
паковању.
(6) Изузетно од става 5. овог члана, готов лијек се може
издати без оригиналног паковања када је то неопходно и
одговара дужини трајања лијечења.
(7) При издавању лијека из става 6. овог члана магистар фармације је дужан да на амбалажи назначи: назив
готовог лијека, количину, рок употребе и број серије, начин
употребе и чувања лијека и друге податке значајне за правилну употребу лијека.
(8) У случају издавања лијека који је прописан на
рецепт у писаној форми, магистар фармације је дужан да
такав рецепт задржи у апотеци и његову реализацију
потврди у електронској апликацији одмах по доступности
електронске форме рецепта.
Члан 15.
Лијек који се израђује у апотеци мора се издавати у
амбалажи која је у складу са важећом фармакопејом и која
обезбјеђује квалитет лијека до његовог рока трајања.
Члан 16.
(1) Магистрални и галенски лијек намијењен за унутрашњу употребу мора на амбалажи да има сигнатуру
бијеле боје, а лијек намијењен за спољашњу употребу да
има сигнатуру црвене боје, са назнаком: “за спољашњу
употребу” и, по потреби, ознаку: “прије употребе промућкати”.
(2) Магистар фармације је дужан да на сигнатури читко напише састав препарата и упутство о употреби, назначи датум израде и рок трајања препарата и да сигнатуру
потпише.
(3) Ако је поред кратког упутства на сигнатури потребно дати обимније упутство о употреби и чувању лијека,
магистар фармације је дужан да то упутство напише на
посебном папиру и овјери га печатом и потписом.
(4) Ако лијек који се издаје за спољашњу употребу
садржи хемикалију која је сврстана у неку од класа и категорија опасности по људско здравље у складу са важећим
законским прописима који уређују област хемикалија,
магистар фармације је дужан да то на сигнатури означи
посебном ознаком: “отров”.
Члан 17.
(1) Магистар фармације не смије издати лијек у случају ако је:
a) рецепт непотпун у смислу члана 3. овог правилника,
б) од дана прописивања лијека протекло више од седам
дана,
в) од дана прописивања антибиотика или лијека који
садржи опојну дрогу или психотропну супстанцу протекло
више од три дана,
г) прописан лијек са прекораченом максималном појединачном или дневном дозом, а недо стају прописане
потребне ознаке,
д) стручно процијенио да би лијек могао угрозити
здравље болесника.
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(2) Лијек прописан на рецепт са ознаком хитности
магистар фармације мора издати одмах.
Члан 18.
(1) Ако је рецепт неисправан у складу са чланом 17.
став 1. т. а), б) и в), магистар фармације је дужан да на
погодан начин и уз одговарајуће објашњење пацијента
упути доктору који му је рецепт прописао.
(2) Ако је рецепт неисправан у складу са чланом 17.
став 1. т. г) и д), магистар фармације је дужан да доктора
који је прописао такав рецепт упозори на утврђену неисправност како би доктор у електронској апликацији
рецепта извршио потребну исправку и омогућио реализацију рецепта.
(3) У случају да је лијек прописан на рецепт у писаној
форми, магистар фармације је дужан да доктора који је
прописао такав рецепт упозори на утврђену неисправност,
пацијенту врати рецепт и упути га доктору који је рецепт
прописао.
Члан 19.
(1) Ако рецепт није исправан у смислу нејасног облика
или начина примјене лијека, нејасне терапијске јачине
лијека или нејасне величине паковања, магистар фармације ће покушати усагласити утврђену нејасноћу са доктором
који је прописао рецепт.
(2) Уколико магистар фармације нема могућност да са
доктором усагласи уочене нејасноће на рецепту, а оне се
односе на:
a) облик и начин примјене прописаног лијека, магистар
фармације ће у комуникацији са пацијентом покушати са
сигурношћу утврдити облик и начин примјене лијека и у
том случају лијек ће издати и на рецепту назначити утврђене недостајуће податке,
б) терапијску јачину прописаног лијека, магистар фармације издаје прописани лијек у најнижој терапијској јачини,
в) величину паковања готовог лијека, магистар фармације издаје најмање паковање прописаног лијека.
(3) Код издавања лијека у смислу става 1. овог члана
магистар фармације је дужан да на рецепту назначи све
допуне које се односе на прописани лијек.
(4) Ако је рецепт неисправан у смислу да је магистар
фармације утврдио да постоји инкопатибилност између
супстанци које је доктор прописао за израду магистралног
лијека, магистар фармације ће извршити замјену прописаних супстанци, поштујући одредбе важеће фармакопеје и
друге стручне литературе, а извршену промјену назначити
на рецепту.
Члан 20.
Ако магистрални лијек није прописан у важећој фармакопеји или стручно прихваћеним правилима у методологији израде лијекова и других стручних поступака, магистар
фармације дужан је приликом издавања таквог лијека да
испише на рецепту све саставне дијелове лијека и количине тих саставних дијелова које је употријебио при изради
лијека.
Члан 21.
(1) У случају да магистар фармације посумња у
исправност или органолептички утврди неисправност
готовог лијека, дужан је да обустави даље издавање лијека.
(2) У случају да доктор или магистар фармације од
пацијента добије информацију о нежељеном дјеловању
лијека или на њега посумња, дужан је да о томе обавијести
Агенцију за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине.
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V - ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима прописивања и издавања лијека
(“Службени гласник Републике Српске”, број 62/10).
Члан 23.
Овај правилник се објављује у “Службеном гласнику
Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2013. године.
Број: 11/07-020-37/12
5. децембра 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.

2527
На основу члана 32. став 5. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11) и члана 69. став 1. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), министар рада и борачко-инвалидске заштите, уз
претходно мишљење министра надлежног за здравствену
заштиту, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ЛИСТИ ТЈЕЛЕСНИХ ОШТЕЋЕЊА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се тјелесна оштећења
настала као посљедица болести, професионалне болести,
повреде на раду и повреде ван рада на основу којих се
рачуна стаж осигурања са увећаним трајањем у складу са
Законом о пензијском и инвалидском осигурању.
Члан 2.
Тјелесно оштећење у смислу овог правилника је губитак, битније оштећење или онеспособљеност појединих
органа или дијелова тијела од најмање 30%, што проузрокује ограничење покретљивости, отежава нормалну активност организма и условљава веће напоре у остваривању
животних потреба, без обзира на то да ли она проузрокује
или не проузрокује инвалидност.
Члан 3.
(1) Овим правилником се утврђују појединачна тјелесна оштећења од најмање 30% и укупни проценат тјелесног оштећења.
(2) Ако се утврди да постоји више појединачних тјелесних оштећења, укупно тјелесно оштећење не може износити више од 100%.
Члан 4.
(1) Листа тјелесних оштећења налази се у Прилогу 1.
овог правилника и чини његов саставни дио.
(2) Листа тјелесних оштећења биће иновирана сваких
пет година.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о листи тјелесних оштећења (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/94).
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-020-131/12
4. децембра 2012. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
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Прилог 1.

ЛИСТА ТЈЕЛЕСНИХ ОШТЕЋЕЊА
I - ГЛАВА, УСНА ДУПЉА И ВРАТ
А. Лобања и лице
1. Скалпирање (губитак већег дијела или потпуни недостатак косматог дијела поглавине) ...............................30–40%
2. Дефект лобање послије трауме преко 3 cm у ужем промјеру без евидентних жаришних симптома.....................30%
Под дефектом лобање подразумијева се недостатак дијела кости лобање.
3. Унакаженост лица, према степену ...........................................................................................................................30–50%
Изузимају се лака умањења естетског изгледа лица.
Под унакаженошћу лица подразумијевају се теже промјене на лицу које неугодно дјелују и отежавају контакт са околином.
4. Потпуни губитак једне ушне шкољке.............................................................................................................................30%
5. Губитак већег дијела или потпуни губитак обје ушне шкољке ............................................................................30–40%
6. Губитак носа:
а) губитак меких дијелова са хрскавицом ................................................................................................................30%
б) губитак меких дијелова са деформитетом или недостатком коштаних дијелова.............................................40%
Б. Усна дупља и врат
7. Немогућност отварања уста (растојање између горњих и доњих зуба до 1,5 cm,
због чега је потребна употреба течне хране) ..............................................................................................................50%
8. Поремећај на вилици, језику, непцима, фарингсу и ларингсу (дефекти, губици
или функционалне сметње):
а) са поремећеним говором ................................................................................................................................. 30–40%
б) са губитком говора .................................................................................................................................................70%
в) са отежаном исхраном ......................................................................................................................................40–50%
г) са отежаном исхраном и поремећеним говором ............................................................................................50–60%
д) са отежаном исхраном и губитком говора ...........................................................................................................80%
9. Трајно ношење каниле послије трахеотомије .............................................................................................................60%
10. Ларинготомије:
а) дјелимична .............................................................................................................................................................. 60%
б) тотална .....................................................................................................................................................................80%
II - КРАНИЈАЛНИ НЕРВИ, ЧУЛО ВИДА И ЧУЛО СЛУХА
А. Кранијални нерви
1. Узетост – птоза оба очна капка која се хируршким путем није могла кориговати:
а) ако је већи дио зјенице прекривен ........................................................................................................................30%
б) ако су зјенице потпуно прекривене ......................................................................................................................50%
2. Потпуна или дјелимична узетост или лезија булбомотора (подручје инервације окуломоторијуса,
трохлеариса и абдуценса, с диплопијама које су објективно доказане):
а) једностранa ....................................................................................................................................................... 30–40%
б) обострана ...........................................................................................................................................................40–50%
3. Потпуна узетост једног фацијалиса, без могућности затварања ока ........................................................................30%
4. Обострана узетост фацијалиса:
а) дjелимична................................................................................................................................................................30%
б) потпуна ....................................................................................................................................................................50%
5. Изолована узетост тригеминуса:
а) дјелимична (уз кератитис неуро-паралитика) ......................................................................................................30%
б) потпуна ....................................................................................................................................................................40%
6. Потпуна узетост акцесоријуса ......................................................................................................................................40%
Комбиноване узетости и лезије V, VII, IX, X и XII кранијалног живца обухваћене заједничким називом булбарна парализа оцјењују се као лезије можданог стабла и псеудобулбарне парализе по тачки
9. главе III ове листе.
Б. Чуло вида
7. Губитак оба ока, потпуни губитак вида оба ока или веома велико смањење вида
(оштрина вида бољег ока мања од 0,05%) ................................................................................................................100%
8. Велико смањење вида оба ока, ако је оштрина вида бољег ока 0,4 или мања,
према укупном смањењу вида................................................................................................................................ 30–90%
9. Губитак једног ока или потпуни губитак вида једног ока, уз смањену оштрину вида другог ока
(ако је оштрина вида другог ока 0,5 или мања) ....................................................................................................50–90%
Проценат тјелесног оштећења из т. 8. и 9. одређује се према табели из тачке 12. ове главе.
10. Губитак једног ока или вида једног ока, ако је оштрина вида другог ока већа од 0,5............................................30%
Под практичним губитком вида једног ока подразумијева се и оштрина вида испод 0,05.
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11. Изоловане хемианопсије трајног карактера (осим квадратних, биназалних и горњих хоризонталних
хемианопсија):
а) битемпоралне хемианопсије ..................................................................................................................................30%
б) хомонимне хемианопсије .......................................................................................................................................50%
в) доње хоризонталне хемианопсије ..........................................................................................................................50%
12. Концентрично сужење видног поља оба ока органског карактера:
а) 30° до 21° ..................................................................................................................................................................50%
б) 20° до 11° .................................................................................................................................................................60%
в) 10° и испод ........................................................................................................................................................... 100%
Под оштрином вида, у смислу ове главе, подразумијева се оштрина вида која се добија корекцијом
стаклима.
Одређивање висине тјелесног оштећења при умањењу вида у смислу т. 8. и 9. ове главе врши се према сљедећој табели:
СЛАБИЈЕ ОКО
Оштрина вида
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,05
0,00
Тјелесно оштећење у процентима
0,8–1,0
0
0
0
0
0
0
30%
0,6–0,7
0
0
0
0
0
0
30%
0,5
0
0
0
0
0
0
50%
0,4
0
30%
30%
40%
40%
50%
0,3
30%
40%
40%
50%
60%
0,2
50%
60%
70%
80%
0,1
80%
80%
90%
0,05
90%
90%
0,00
100%
Ако је оштрина вида изражена са два децимална броја, друга децимална цифра се занемарује, осим
за оштрину вида од 0,05 или 0,00. Оштрина вида од 0,1 а већа од 0,05 оцјењује се као оштрина вида
од 0,05.
В. Чуло слуха и вестибуларни синдроми
13. Потпуни губитак слуха оба уха као потпуни губитак слуха преко...........................................................................95%
по Fowler-Sabineu (FS) ..................................................................................................................................................70%
14. Обострано тешко оштећење слуха преко 90% по Fowler-Sabineu (FS) ...................................................................60%
15. Обострано тешка наглувост:
а) укупни губитак слуха преко 70% до 89% по Fowler-Sabineu (FS) .....................................................................50%
б) укупни губитак слуха преко 60% до70% по Fowler-Sabineu (FS) ......................................................................40%
в) укупни губитак слуха од 50% до 60% по Fowler-Sabineu (FS) ...........................................................................30%
16. Изоловани некомпензовани вестибуларни синдром трајног карактера ....................................................................30%
Изузимају се вестибуларни синдроми који су удружени са поремећајима централног нервног система
због повреде или обољења мозга и можданог стабла, па се такви случајеви оцјењују у смислу тачке
9. глава III ове листе.
III - МОЗАК, МОЖДАНО СТАБЛО И КИЧМЕНА МОЖДИНА
1. Дјелимична моторна узетост једне руке или ноге . ..............................................................................................30–60%
2. Потпуна моторна узетост једне руке или ноге ...........................................................................................................80%
3. Дјелимична моторна узетост једне стране тијела ................................................................................................40–80%
Не узимају се у обзир дискретни пирамидни дефицити.
4. Потпуна моторна узетост једне стране тијела, параплегије, триплегије и квадриплегије ..................................100%
5. Моторне сензоричне или комбиноване афазије, дјелимичне или потпуне, према степену:
а) без поремећаја читања и писања .....................................................................................................................30–70%
б) са поремећајем читања и писања ....................................................................................................................50–90%
6. Екстрапирамидални синдроми (са јасним клиничким знацима):
а) једнострани, према степену .............................................................................................................................30–60%
б) обострани, према степену ..............................................................................................................................50–100%
7. Трауматске епилепсије (клинички или електроенцефалографски доказане, зависно од облика,
учесталости криза и психичких промјена):
а) без изражених психичких промјена.......................................................................................................................40%
б) са лакшим психичким промјенама .................................................................................................................50–60%
в) са тежим физичким промјенама ......................................................................................................................70–90%
8. Органски трајни поремећаји послије краниоцеребралних повреда (према тежини неуролошких
и психичких испада) ............................................................................................................................................. 30–100%
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9. Посљедице обољења или повреде централног нервног система (мозга, можданог стабла
и кичмене мождине) које нису наведене ни у једној тачки ове главе, према тежини
неуролошких поремећаја ......................................................................................................................................30–100%.
Одредбе т. 1. до 6. ове главе примјењују се на обољења и повреде.
Одредбе т. 7. и 8. ове главе примјењују се на посљедице повреда.
Одредбе т. 8. и 9. ове главе односе се на булбарне и псеудобулбарне парализе, дифузне и остале лезије или поремећаје централног нервног система, као и на све остале поремећаје тог система који нису
наведени у одредбама т. 1. до 7. ове главе.
Одредбе тачке 9. ове главе односе се на посљедице обољења или посљедице повреда кичмене мождине које нису обухваћене одредбама т. 1. до 8. ове главе. При одређивању процента тјелесног оштећења за те случајеве узима се у обзир и функција сфинктера.
Проценат тјелесног оштећења, у смислу т. 8. и 9. ове главе, с обзиром на велики распон, одређује се
аналогијом према степену оштећења функције из т. 1. до 7. ове главе.
IV - СПИНАЛНИ НЕРВИ, НЕУРОМУСКУЛАРНИ СИСТЕМ И КОЖА
А. Спинални нерви
1. Оштећење брахијалног плексуса:
а) потпуна узетост брахијалног плексуса................................................................................................................. 80%
б) дјелимична узетост брахијалног плексуса......................................................................................................40–60%
в) узетост радијалиса или медијануса ................................................................................................................30–40%
Степен тјелесног оштећења код дјелимичне узетости брахијалног плексуса оцјењује се зависно од
клиничког и електродијагностичког налаза. Потпуна узетост радијалиса или медијануса оцјењује се
са 40%, а дјелимична са 30%.
г) потпуна узетост улнариса ......................................................................................................................................30%
Ако се код стања из тачке 1. подт. б) и в) ове главе утврде и знатније трофичке промјене или каузалгије (при оштећењу медијануса), утврђени проценат може се увећати за 10%.
2. Оштећења лумбосакралног плексуса:
а) узетост феморалиса ................................................................................................................................................40%
б) потпуна узетост горњег и доњег глутеалног живца ...........................................................................................30%
в) узетост ишијадикуса ..............................................................................................................................................50%
г) узетост тибијалиса или перонеуса .........................................................................................................................30%
Дјелимичне узетости нерава феморалиса и ишијадикуса оцјењују се у одговарајућем нижем проценту. Као дјелимична узетост спиналних нерава сматрају се клинички и електродијагностички јасни
функционални поремећаји (испади), а не узимају се у обзир дискретне лезије.
Б. Мишићи и неуромускуларни систем
3. Мишићне дистрофије, спиналне мишићне атрофије, полимиозити и дерматомиозити,
као и друга претежно мишићна обољења, зависно од степена умањења или губитка функције ..................30–100%
Да би се одредио проценат тјелесног оштећења за мишићна и неуромускуларна обољења и оштећења, неопходно је да постоји комплетна медицинска документација (клиничка, електрофизиолошко
испитивање, налаз о тестирању мишића, а евентуално и ензимско испитивање и биопсија). Проценат
тјелесног оштећења за поремећај мишићних функција, с обзиром на велики распон, одређује се аналогно оштећењу функција нервног система и зглобова.
В. Кожа
Посљедице од опекотина коже преко 25% захваћене површине врата и трупа које доводе
до унакажености и функционалних сметњи .........................................................................................................40–70%
V - ПЛУЋА И СРЦЕ
А. Плућа
1. Трајно смањење функције плућа као посљедица повреде или болести, при оштећењу респираторне
функције тешког степена:
а) без знакова оптерећења десног срца ............................................................................................................. 50–60%
б) са знацима оптерећења десног срца .............................................................................................................70–100%
2. Губитак једног плућног крила:
а) без промјена на супротном хемитораксу и без знакова оптерећења десног срца.............................................60%
б) са промјенама на супротном хемитораксу или оштећењем респираторне функције тешког
степена и са израженим знацима оптерећења десног срца ........................................................................70–100%
3. Губитак једног плућног режња (стање послије лобектомије), са оштећењем респираторне
функције средњег степена ...................................................................................................................................... 30–40%
4. Оштећење плућне вентилације (било који узрок):
а) средњег степена ...................................................................................................................................................... 30%
б) тежег степена . .........................................................................................................................................................40%
в) оштећење вентилационе функције тешког степена са клиничком сликом манифестне
парцијалне хроничне плућне инсуфицијенције ....................................................................................................60%
г) оштећење вентилационе функције тешког степена са клиничком сликом манифестне
глобалне хроничне плућне инсуфицијенције и знацима хроничног плућног срца ..................................70–100%
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При процјени оштећења плућне функције користе се норме Европске заједнице за угаљ и челик
(ЕCCS), критеријуми Европског респираторног друштва (ЕRS) и критеријуми Југословенског друштва за клиничку физиологију дисања.
Параметар
Нормална функција Лака оштећења Средње оштећење Тешко оштећење
ФВЦ
> 80%
60–80%
40–59%
< 40%
ФЕВ1
> 80%
60–80%
40–59%
< 40%
ФЕВ1/ФВЦ
> 80%
60–80%
40–59%
< 40%
У недовољно јасним случајевима, поред спирометријских тестова и мјерења парцијалних притисака
респираторних гасова у артеријској крви, треба да се користи трансфер тест угљен-моноксид. За
доказ трајног оптерећења десног срца неопходни су клинички, електрокардиографски, ултразвучни и
рендгенски параметри.
Б. Срце
5. Тежа стања послије прележаног инфаркта миокарда, према степену оштећења срчане функције ............ 50–100%
Наведени распон у процентима примјењује се ако послије прележаног инфаркта постоји хронична
коронарна инсуфицијенција или анеуризма срца или органски поремећај ритма или спровођења, што
се мора доказати електрокардиографским, рендгенским и другим методама.
6. Оштећење срца због трауме или извршене операције према степену оштећења срчане функције,
што се мора доказати електрокардиографским, рендгенским и другим методама ........................................50–100%
7. Срчане мане (према степену оштећења срчане функције, што се мора доказати
електрокардиографским, рендгенским и другим методама) .............................................................................. 50–90%
8. Оштећење функције срца усљед миокардитиса и других узрока:
а) са ејекционом фракцијом лијеве коморе (ЕФ) од 30% до 39%...........................................................................50%
б) са ејекционом фракцијом лијеве коморе (ЕФ) од 40% до 44%...........................................................................40%
9. Поремећај ритма са уграђеним пејсмејкером .............................................................................................................50%
Висина тјелесног оштећења под т. 5, 6. и 7. ове главе одређује се према степену оштећења срчане
функције. Код оштећења срчане функције лакшег степена од 30% до 50%, тјелесно оштећење се одређује у висини од 50% до 60%, код оштећења срчане функције средњег степена од 50% до 80% тјелесно оштећење се одређује од 60% до 80%, код оштећења срчане функције тешког степена, односно
декомпензације срца 80% и више, а код трансплантације срца 90% и више. За процјену степена оштећења функције срца, поред електрокардиографског налаза, ергометријског теста и рендгенографског
налаза, треба користити и ејекциону фракцију лијеве коморе добијену ехокардиографским или другим прегледом срца а, по потреби, и катетеризацију.
VI - ГОРЊИ ЕКСТРЕМИТЕТИ
А. Губици
1. Потпуни губитак руке у рамену или губитак руке у нивоу надлактице са патрљком краћим од 14 cm,
мјерено од акромиона или са неподесним патрљком за протезу, или губитак руке у нивоу надлактице
или лакта са укоченошћу или са контрактуром раменог зглоба у неповољном положају .....................................80%
Под неподесним патрљком за протезу надлактице сматра се патрљак на коме постоје трофичне промјене, стални отоци, гризлице, фистуле, болни неуриноми, деформитети патрљка, опсежни ожиљци
и екстремна атрофија мишића.
Неповољан положај раменог зглоба је абдукција изнад 80 степени, абдукција испод 60 степени, антефлексија изнад 20 степени или ретрофлексија.
2. Губитак руке у нивоу надлактице или лакта са добрим патрљком и функционално исправним
раменим зглобом или губитак руке у нивоу подлактице са патрљком краћим од 10 cm
(мјерено од олекранона) или са неподесним патрљком за протезу, или губитак руке у нивоу
подлактице са укоченошћу или контрактуром раменог или лакатног зглоба у неповољном положају................70%
Неповољни положај лакатног зглоба јесте положај кад се лакат налази у испруженом положају или
под углом већим од 120 степени или мањим од 90 степени.
3. Губитак руке у нивоу подлактице са добрим патрљком и функционално исправним раменим
и лакатним зглобом ........................................................................................................................................................60%
4. Губитак шаке или свих прстију шаке ..........................................................................................................................60%
5. Губитак прстију шаке:
а) губитак четири прста шаке, осим палца ..............................................................................................................50%
б) губитак палца, кажипрста и једног прста шаке....................................................................................................50%
в) губитак палца са метакарпалном кости .............................................................................................................. 40%
г) губитак палца и кажипрста шаке ..........................................................................................................................40%
д) губитак палца и два прста шаке, осим кажипрста ............................................................................................. 40%
ђ) губитак кажипрста и два прста шаке, осим палца ............................................................................................. 40%
е) губитак палца шаке .................................................................................................................................................30%
ж) губитак палца и једног прста шаке, осим кажипрста ........................................................................................30%
з) губитак кажипрста и једног прста шаке, осим палца ........................................................................................ 30%
и) губитак средњег, домалог и малог прста шаке ....................................................................................................30%
6. Губитак фаланги:
а) губитак једне фаланге на палцу и по двије фаланге на остала четири прста шаке..........................................40%
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б) губитак једне фаланге на палцу и по двије фаланге на кажипрсту и двије фаланге
на још два прста шаке..............................................................................................................................................40%
в) губитак једне фаланге на палцу и по двије фаланге на средњем, домалом и малом прсту шаке.................. 30%
г) губитак по двије фаланге на четири прста шаке, осим на палцу .......................................................................30%
7. Губитак девет фаланги на прстима једне или обjе шаке ...........................................................................................30%
За сваки даљи губитак три фаланге на прстима руку додаје се ...............................................................................10%.
а) без поремећаја читања (слијепа лица) и писања ...........................................................................................30–70%
б) са поремећајем читања (слијепа лица) и писања ..........................................................................................50–90%
Одредбе тачке 7. ове главе примјењују се само на случајеве губитка фаланги или прстију шака који
нису обухваћени т. 4, 5. и 6. ове главе: фаланга прста сматра се изгубљеном ако је патрљак фаланге
краћи од половине. Прст се сматра изгубљеним ако је патрљак проксималне фаланге краћи од половине.
Б. Функционални поремећаји
8. Поремећаји раменог зглоба:
а) укоченост раменог зглоба у повољном положају ................................................................................................30%
Повољни положај раменог зглоба сматра се у абдукцији од 70 до 80 степени са антефлексијом до 20
степени.
б) укоченост раменог зглоба у неповољном положају ............................................................................................40%
Неповољан положај је абдукција преко 80 степени, абдукција или ретрофлексија.
в) контрактура раменог зглоба са сачуваном абдукцијом испод хоризонтале .....................................................30%
г) нерепонирано ишчашење у раменом зглобу са ограничењем функције .......................................................... 40%
д) хабитуално ишчашење раменог зглоба које се често понавља и које је проузроковало трајно
смањење функције према степену умањења функција зглоба .....................................................................30–40%
ђ) лабав рамени зглоб .................................................................................................................................................40%
е) лабав рамени зглоб у вези са лезијом мишића раменог појаса .........................................................................50%
9. Псеудоартроза хумеруса ...............................................................................................................................................50%
Псеудоартрозе се оцјењују без обзира на могућност ношења апарата.
10. Поремећаји лакатног зглоба:
а) укоченост лакатног зглоба у повољном положају ................................................................................................30%
б) укоченост лакатног зглоба у неповољном положају........................................................................................... 40%
в) контрактура лакатног зглоба са покретањима могућим само у неповољном положају ................................ 30%
г) разлабављен лакатни зглоб са потребним апаратом ............................................................................................40%
Повољан положај лакатног зглоба постоји кад се лакат налази под углом од 90 до 120 степени, а
подлактица се налази у средњем положају пронације и супинације. Неповољан положај лакатног зглоба постоји кад је лакат у испруженом положају или под углом већим од 120 степени или мањим од 90
степени, а подлактица у пронацији или супинацији.
11. Псеудоартроза подлактице:
а) ако су обухваћене обје кости .................................................................................................................................40%
б) ако је захваћен само радијус .................................................................................................................................30%
Псеудоартрозе се оцјељују без обзира на могућност апарата.
12. Укоченост подлактице:
а) у пронационом положају.........................................................................................................................................30%
б) у супинационом положају .....................................................................................................................................40%
Укоченост подлактице постоји кад извођење супинације и пронације зависи од положаја. Средњи
положај се сматра повољним и мањи је од 30%.
13. Укоченост ручног зглоба:
а) у неповољном положају воларне флексије ..........................................................................................................40%
б) у неповољном положају дорзалне флексије или улнарне или радијалне девијације ......................................30%
в) у повољном положају оба зглоба ..........................................................................................................................30%
Неповољним положајем ручног зглоба сматра се дорзална флексија преко 30 степени или воларна
флексија преко 20 степени или девијација радијална преко 20 степени или улнарна преко 30 степени.
Повољан положај ручног зглоба је положај између 30 степени дорзалне флексије и 20 степени воларне флексије, као и до 20 степени радијалне и до 30 степени улнарне девијације.
Степеновање положаја ручног зглоба извршено је од нултог положаја као почетног положаја.
Нулти положај је кад је шака у продужењу осовине подлактице.
14. Укоченост свих метакарпофалангеалних и интерфалангеалних зглобова од другог до петог прста:
а) у повољном положају једне шаке ..........................................................................................................................30%
б) у неповољном положају једне шаке .....................................................................................................................40%
в) у неповољном положају обје шаке .......................................................................................................................70%
Повољан положај шаке постоји ако се палцем може дотицати јагодица укочених прстију.
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15. Теже контрактуре четири прста или пет прстију, евентуално компликоване са анкилозом појединих
зглобова, према тежини, односно очувању глобалне функције шаке:
а) једне шаке ..........................................................................................................................................................30–40%
б) обjе шаке.............................................................................................................................................................50–70%
Тежим контрактурама прстију сматрају се контрактуре које онемогућавају хватање предмета прстима.
16. Потпуна неупотребљивост цијеле руке .......................................................................................................................80%
Одредба тачке 16. ове главе примјењује се само у случајевима који нису обухваћени т. 1. до 15. ове
главе.
Као укоченост зглоба сматра се потпуна укоченост или ако су покрети могући до 15 степени највише.
Ако при тјелесним оштећењима горњих екстремитета из т. 8. до 16. ове главе постоје истовремено и
знатније трофичке промјене или стални отоци, фистуле, гризлице или болни неуриноми, проценат тјелесног оштећења повећава се за 10 посто. Као недостатак прста сматра се тежа контрактура или анкилоза прста, ако истовремено постоји и недостатак неког прста на истој руци.
Ако на једној руци постоји више тјелесних оштећења у смислу ове главе, укупан проценат не може
бити већи од процента који се примјењује за ампутацију.
VII - ДОЊИ ЕКСТРЕМИТЕТИ
А. Губици
1. Губитак ноге у куку или губитак ноге у нивоу наткољенице са патрљком краћим од 12 cm мјерено
од великог трохантера или губитак ноге у нивоу наткољенице са укоченошћу или са контрактуром
зглоба, кука у неповољном положају или губитак ноге у нивоу наткољенице, са неподесним
патрљком за протезу ......................................................................................................................................................80%
Неповољан положај зглоба кука је испод 160 степени флексије, изнад 10 степени абдукције и адукције, у спољашњој или унутрашњој ротацији.
2. Губитак ноге у нивоу наткољенице са функционално исправним патрљком и зглобом кука или
губитак ноге у кољену са неподесним патрљком за протезу или са функционално неисправним
зглобом кука ...................................................................................................................................................................70%
3. Губитак ноге у кољену са функционално исправним патрљком и зглобом кука или губитак ноге
у нивоу поткољенице, са укоченошћу или са контрактуром зглоба кољена или кука у неповољном
положају или губитак ноге у нивоу поткољенице, са неподесним патрљком или са патрљком
краћим од 8 cm ...............................................................................................................................................................60%
4. Губитак обе поткољенице са неподесним патрљцима за протезе ..........................................................................100%
Под неподесним патрљком за протезу наткољенице и поткољенице сматра се патрљак на коме постоје трофичне промјене, стални отоци, гризлице, фистуле, болни неуриноми, деформитет патрљка,
опсежни ожиљци и екстремна атрофија мишића.
5. Губитак ноге у нивоу поткољенице, са функционално исправним патрљком, зглобовима кољена и кука ........ 50%
6. Губитак ноге у нивоу стопала:
а) губитак ноге у нивоу стопала (Pirograff или Syme или Chopart), са неподесним патрљком ...........................50%
б) губитак ноге у нивоу стопала (Pirograff или Syme или Chopart), са функционално исправним патрљком ..... 40%
в) губитак ноге у нивоу стопала (exarticulatio tarsometa-tarsalis sec. Lisfranc) са неподесним патрљком ........ 40%
г) губитак ноге у нивоу стопала (Lisfranc), са функционално исправним патрљком ......................................... 30%
Неподесним патрљком стопала сматрају се трофичке промјене, гризлице, стални отоци, фистуле, болни неуриноми и ожиљци.
Б. Функционални поремећаји
7. Поремећаји у куку:
а) укоченост зглоба кука у повољном положају .......................................................................................................40%
Повољан положај кука је у флексији од 170 до 160 степени, абдукцији или адукцији до 10 степени и
у неутралном положају ротације.
б) укоченост зглоба кука у неповољном положају ............................................................................................50–70%
Неповољан положај зглоба кука је положај испод 160 степени флексије, изнад 10 степени абдукције
или адукције, у спољашњој или унутрашњој ротацији.
Већи проценат у оквиру наведеног распона примјењиваће се ако је укоченост зглоба кука у изразитијем углу који више омета функцију ноге.
в) ограничена покретљивост зглоба кука ............................................................................................................30–50%
Проценат у оквиру наведеног распона примјењује се на теже контрактуре разних етиологија, као и на
стање послије артропластике.
Код ограничења зглоба кука у смјеру абдукције, адукције и ротације за једну трећину нормалне
покретљивости, тјелесно оштећење износи 30%; код смањења покретљивости зглоба кука у свим
смјеровима за половину нормалне покретљивости, тјелесно оштећење износи 40%; код смањења
покретљивости зглоба кука у свим смјеровима преко једне половине нормалне покретљивости, тјелесно оштећење износи 50%.
8. Псеудоартроза фемура:
а) врат фемура ............................................................................................................................................................. 60%
б) фемур ........................................................................................................................................................................50%
Псеудоартроза се оцјењује без обзира на могућност ношења апарата.
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9. Поремећаји зглоба кољена:
а) укоченост зглоба кољена у повољном положају .................................................................................................30%
Повољан положај зглоба кољена је под углом од 175 до 150 степени.
б) укоченост зглоба кољена у неповољном положају .......................................................................................40–60%
Проценат од 40% примјењује се на укоченост зглоба кољена у неопруженом положају или под углом
од 150 до 120 степени, 50% се примјењује на укоченост кољена под углом од 120 до 90 степени, а 60%
се примјењује на укоченост кољена под углом мањим од 90 степени.
в) ограничена покретљивост зглоба кољена већег степена, према анатомском или функционалном
оштећењу (контрактуре разне етиологије) ...........................................................................................................30%
Ова ограничена покретљивост зглоба кољена постоји када је екстензија мања од 150 степени, а флексија могућа до 90 степени.
г) јако разлабављен зглоб кољена са неопходним ношењем апарата .....................................................................40%
10. Псеудоартроза поткољенице (тибије или обје кости) ................................................................................................50%
Псеудоартроза се оцјењује без обзира на могућност ношења апарата.
11. Рђаво зарастао прелом поткољенице, са деформацијом стопала, атрофијом мишића или отоком ................30–40%
12. Скраћење ноге (апсолутно):
а) од 4 cm до 7 cm .......................................................................................................................................................30%
б) преко 7 cm до 12 cm ...............................................................................................................................................40%
в) преко 12 cm .............................................................................................................................................................60%
Апсолутно скраћење ноге мјери се од спине или јаке вентралис, односно од великог трохантера (ако
постоје промјене на карлици) до доњег руба унутрашњег малеола.
13. Укоченост стопала:
а) у повољном положају .............................................................................................................................................30%
б) у неповољном положају ........................................................................................................................................ 40%
Под повољним положајем укочености стопала подразумијева се положај стопала у плантарној флексији од 95 до 100 степени, у средњем положају инверзије и еверзије.
14. Деформација стопала или посљедица прелома малеола, петне кости, тарзалних
или метатарзалних костију ......................................................................................................................................30–40%
15. Хронични остеомиелитис ноге са фистулом или функционалним сметњама ...................................................30–40%
16. Потпуна неупотребљивост ноге
Одредба ове тачке примјењује се ако утврђени поремећај функције ноге није предвиђен
у некој другој тачки ове листе ......................................................................................................................................80%
17. Поремећаји циркулације у нози, са појавама које су посљедице тих поремећаја ............................................30–40%
Одредба ове тачке примјењује се на болести крвних судова и поремећаје циркулације трајног карактера који знатније отежавају функцију дужег стајања и ходања (ендартеритис облитеранс, тромбофлебитис са отоком или улцерама, компресивне појаве код анеуризма, елефантијаза, аортоилијакални бајпас, Судеков синдром као трајна посљедица, као и стања послије обимних опекотина).
Ако при функционалним поремећајима тјелесних оштећења доњих екстремитета, од т. 1. до 16. постоје истовремено и знатније трофичке промјене, стални отоци, фистуле, гризлице или болни неуриноми, проценат тјелесног оштећења повећава се за 10%.
Ако на једној нози постоји више тјелесних оштећења у смислу ове листе, укупан проценaт не може
бити већи од процента који се примјењује за ампутацију.
Псеудоартрозе се оцјењују без обзира на ношење апарата.
Укоченошћу зглоба сматра се потпуна укоченост или ако су покрети зглобова могући само до 15 степени укупно.
VIII - ПОРЕМЕЋАЈИ, СМАЊЕЊЕ ИЛИ ГУБИТАК ФУНКЦИЈЕ КИЧМЕНОГ СТУБА
1. Цервикални синдром:
а) потпуни губитак функције једног сегмента..........................................................................................................30%
При потпуном губитку функције сваког сљедећег динамичког вертебралног сегмента, цервикалног
дијела кичменог стуба, проценат тјелесног оштећења повећава се за 10%. Један вертебрални динамички сегмент састоји се од два сусједна пршљена и цјелокупног меког ткива које их повезује (интервертебрални диск и сви лигаменти).
Под потпуним губитком функције једног сегмента подразумијева се завршна фаза у току дегенеративног процеса на поједином динамичком сегменту.
Под појмом “потпуни губитак функције једног сегмента” подразумијевају се посљедице свих процеса који доводе до потпуног губитка функције једног сегмента (санирани спондилитис, фрактура тијела, пршљена, Бехтеревљева болест). Губитак функције једног динамичког сегмента доказује се клиничким прегледом и обавезно стандардним и функционалним радиографијама. Стандардним радиогафијама се утврђује јако сужење интеркорпоралних простора, остеохондроза покровних површина
корпуса кореспондентних пршљенова, вентрална (евентуално и дорзална) остеофитоза и пропратна
спондилартроза. Функционалним радиографијама у максималној инклинацији и реинклинацији)
доказује се потпуна непокретљивост у једном сегменту у смислу завршне фазе.
б) цервикобрахијални синдром с израженом сликом дискартрозе и лезијом сензитивних нерава или
васкуларним поремећајима ...............................................................................................................................30–40%
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Одговарајућим испитивањем се доказује развијена слика дегенеративних промјена у сегменту, као и
лезија нервних или васкуларних структура, па се проценат тјелесног оштећења одређује према степену утврђених поремећаја.
Одговарајуће испитивање за објективизацију развијене слике дегенеративних промјена у сегменту
подразумијева одговарајућа клиничка, рендгенска, електродијагностичка и друга испитивања.
2. Торакални синдром (фиксирана тотална торакална кифоза) .....................................................................................40%
Под фиксираном тоталном торакалном кифозом подразумијева се потпун губитак функције аркуарном кифозом деформисане торакалне кичме (углавном код анкилозантног спондилитиса – Morbus
Bechtrew и тежих облика Шоерманове болести – Morbus Cheuermann и сл.)
3. Лумбални синдром:
а) ретропозиција у једном сегменту...........................................................................................................................30%
Ретропозиција у једном сегменту означава коначно стање преваленције дорзалних снага у оквиру једног динамичког вертебралног сегмента над вентралним, због чега долази до помјерања горњег
пршљена тог сегмента над доњим, уназад и надоље. За доказивање овог синдрома потребни су сљедећи параметри: клинички преглед, стандардна рендгенографија са идентификацијом дорзалног
помјерања; функционална рендгенографија којом се идентификује коначно дорзално помјерање горњег пршљена над доњим.
б) потпуни губитак функција једног сегмента лумбалне регије (завршна фаза) ..................................................40%
Ретропозиција или потпуни губитак функције (завршна фаза) сегмента над сегментом, с потпуно
изгубљеном функцијом (завршном фазом) увећава тјелесно оштећење за 10%. С обзиром на то да је
кичмени стуб у функционалном погледу практично недјељива цјелина, то је оправдано да се тјелесна
оштећења утврђена према наведеним критеријумима на цијелој кичми могу сматрати јединственим
тјелесним оштећењем.
IX - ОРГАНИ ЗА ВАРЕЊЕ
1. Јаче сужење једњака, према степену .......................................................................................................................40–50%
Јачим сужењем једњака сматра се такво сужење код којег при езофагоскопском прегледу нема пролазност бужије преко броја 20. Степен тјелесног оштећења одређује се према обиму сужења и функционалним поремећајима.
2. Стање послије пластичне операције једњака као посљедица повреде или обољења .............................................50%
3. Некомпензована стања послије пластичне операције једњака према функционалним
сметњама и степену потхрањености, индекс тјелесне масе (BMI) мањи од 18,5 kg/m² ..................................60–80%
4. Трајна гастростомија због повреде или обољења:
а) без поремећаја општег стања ................................................................................................................................50%
б) са поремећајем општег стања, лоша функција желуца и потхрањеност, индекс тјелесне масе
(BMI – Body mass indeks) мањи од 18,5 kg/m² ............................................................................................... 60–80%
Индекс тјелесне масе (BMI) израчуна се тако да се тјелесна маса (ТМ) подијели са тјелесном површином (ТП).
Тјелесна маса (ТМ) изражава се у килограмима (kg).
Тјелесна површина (ТП) је тјелесна висина у метрима на квадрат и изражава се у метрима квадратним (m²).
BMI = ТМ (kg) / TП (m²)
Индекс тјелесне масе изражава се у килограмима на метар квадратни (kg/m²).
Категоризација степена ухрањености према индексу тјелесне масе (BMI)
Степен ухрањености
Индекс тјелесне масе (BMI) kg/m²
Потхрањеност (мршавост)
< 18,5
Нормална (физиолошка) ухрањеност
18,5 до 24,99
I степен повећања тјелесне масе (предгојазност)
25,0 до 29,99
II степен гојазности (гојазност)
30,0 до 39,99
III степен гојазности (претјерана гојазност)
> = 40,0
5. Некомпензовано стање послије ресекције желуца зависно од функционалних сметњи, поремећаја
општег тјелесног стања и потхрањености, индекс тјелесне масе (BMI) мањи од 18,5 kg/m² ....................... 60–80%
Висина тјелесног оштећења код некомпензованог стања послије ресекције желуца одређује се према
врсти и интензитету функционалних сметњи (Dumping sindrom или ulcus pepticum jejuni или тежи
степен анемије), поремећаји општег стања, те према степену потхрањености.
6. Стање послије тоталне гастректомије .........................................................................................................................80%
7. Некомпензовано стање послије обимних цријевних ресекција, са знатним реперкусијама
на опште тјелесно стање и потхрањеност, индекс тјелесне масе (BMI) мањи од 18,5 kg/m² .............................. 60%
8. Стални анус претернатуралис .......................................................................................................................................80%
9. Трајне аналне и перианалне фистуле, које се хируршким путем не могу отклонити .......................................... 40%
10. Губитак аналног сфинктера:
а) без пролапса цријева . .............................................................................................................................................50%
б) са пролапсом цријева ..............................................................................................................................................60%
11. Трајно оштећење функције јетре због болести и повреда тешког степена ...................................................... 50–80%
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Под тешким оштећењем функције јетре сматра се стање јетре са трајно промијењеним и патолошким
налазима у клиничком, лабораторијском и функционалном смислу (портална хипертензија, портална
енцефалопатија, асцитес, варицес езофаги, пораст амонијака у серуму). Сва оштећења јетре која трају дуже од три године сматрају се трајним.
12. Стање послије трансплантације јетре:
а) са компензованом функцијом ................................................................................................................................50%
б) са некомпензованом функцијом ....................................................................................................................70–100%
13. Губитак слезине ............................................................................................................. 30%
X - УРОГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ
А. Мокраћни органи
1. Губитак једног бубрега послије прилагођавања или потпуни губитак функције бубрега,
са нормалном функцијом другог бубрега ...................................................................................................................30%
2. Функционално оштећење преосталог бубрега:
а) лакшег степена ..................................................................................................................................................40–60%
б) тежег степена ..................................................................................................................................................70–100%
Проценат тјелесног оштећења одређује се према налазу креатинин клиренса, и то ако је вриједност
креатинин клиренса:
0,83 ml/s ........................................................................................................................................................................40%
0,67 ml/s ...................................................................................................................................................................... 50%
0,50 ml/s ........................................................................................................................................................................60%
0,33 ml/s........................................................................................................................................................................ 70%
0,25 ml/s ...................................................................................................................................................................... 80%
0,17 ml/s ...................................................................................................................................................................... 90%
испод 0,17 ml/s . ........................................................................................................................................................ 100%
3. Функционално оштећење оба бубрега тежег степена ....................................................................................... 60–100%
Процент тјелесног оштећења одређује се према вриједности налаза креатинин клиренса, и то ако је
вриједност креатинин клиренса:
0,50 ml/s ...................................................................................................................................................................... 60%
0,33 ml/s ........................................................................................................................................................................70%
0,25 ml/s ........................................................................................................................................................................80%
0,17 ml/s ........................................................................................................................................................................90%
испод 0,17 ml/s ..........................................................................................................................................................100%
У критеријуме за оцјену степена оштећења функције бубрега, поред креатинина узимају се у обзир и
други параметри, као што су: анализе урее, радиографија, IWP и слично, за доказивање степена оштећења функције бубрега.
Према новом SI систему, креатинин клиренс се обрачунава у ml/s умјесто ml/min.
SI Фактор
SI
Конвенционално
Креатинин клиренс
1,3–2,3 ml/s 60
80–140 ml/min.
4. Стање након трансплантације бубрега:
а) са компензованом функцијом .................................................................................................................................50%
б) са декомпензованом функцијом ....................................................................................................................90–100%
5. Потпуна и стална инконтиненција урина или трајна цистостомија ........................................................................70%
6. Трајно скврчење мокраћне бешике капацитета до 50 ccm ........................................................................................50%
7. Стање послије пластичне операције мокраћне бешике .............................................................................................50%
8. Трајно сужење уретре са отежаним мокрењем (због промјена искључиво на уретри) ....................................30–50%
9. Трајне и иноперабилне мокраћне фистуле са сталним цурењем .............................................................................70%
Ако на основу осталих клиничких и других испитивања постоје несумњиви докази за функционално
оштећење преосталог или оба бубрега, а креатинин клиренс још није промијењен, онда треба да се
одреди висина тјелесног оштећења аналогно одредбама тачке 2а, односно почетном степену тачке 3.
Б. Генитални органи
10. Губитак већег дијела или читавог пениса....................................................................................................................50%
11. Губитак оба тестиса:
а) код мушкараца преко 50 година живота .............................................................................................................. 30%
б) код мушкараца до 50 година живота ....................................................................................................................50%
Губитком оба тестиса сматра се одстрањивање оба тестиса (хируршким или другим путем) или потпуно уништење функције оба тестиса зрачењем.
12. Губитак оба јајника:
а) код жена преко 45 година живота .........................................................................................................................30%
б) код жена до 45 година живота ...............................................................................................................................50%
Губитком оба јајника сматра се хируршки одстрањена оба јајника или губитак функције оба јајника
зрачењем.
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13. Губитак оба јајника и материце:
а) код жена преко 45 година живота .........................................................................................................................40%
б) код жена до 45 година живота ...............................................................................................................................60%
в) радикална хистеректомија:
- код жена преко 45 година живота ...........................................................................................................................60%
- код жена до 45 година живота .................................................................................................................................70%
Губитком јајника и материце сматра се хируршко одстрањивање оба јајника и материце или губитак
функције јајника и материце као посљедице зрачења. Губитком материце сматра се и непотпуни губитак материце, односно суптотална хистеректомија.
14. Ампутација дојке:
Ампутација дојке, једнострано ..................................................................................................................................30%
Ампутација дојке, обостранo......................................................................................................................................50%
Ампутација дојке, једнострано радикално ...............................................................................................................40%
Ампутација дојке, обострано радикално ..................................................................................................................60%
XI - ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА, АКО ПОСТОЈЕ ДВА ИЛИ ВИШЕ ТЈЕЛЕСНИХ ОШТЕЋЕЊА
1. Ако постоје два или више тјелесних оштећења предвиђених у овој листи, укупан проценат тјелесних
оштећења одређује се повећањем највећег процента појединачно тјелесног оштећења:
а) по 20% за свако даље тјелесно оштећење које износи 50% или више процената,
б) по 10% за свако даље тјелесно оштећење које износи 40% или 30%.
2. Проценат тјелесних оштећења парних органа из глава I и X ове листе може се повећати за 10% ако
за поједина оштећења тих органа овом листом није предвиђен посебан проценат.
3. Укупан проценат тјелесног оштећења одређен по тачки I и II ове главе не може да буде већи од 100%.

2528
На основу члана 53. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), министар рада и борачко-инвалидске заштите, уз
претходно мишљење министра надлежног за здравствену
заштиту, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ЛИСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се професионалне болести, послови на којима се те болести појављују и услови
под којима се те болести сматрају професионалним у складу са прописима који регулишу пензијско и инвалидско
осигурање.
Члан 2.
Професионалне болести у смислу Закона о пензијском
и инвалидском осигурању су одређене болести настале у
току осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса рада и услова рада на радним мјестима,
односно пословима које је осигураник обављао, као и
болести за које је познато да могу бити посљедица дјеловања штетности које су у вези са процесом рада или радном средином, а интензитет штетности и дужина трајања
изложености тој штетности је на нивоу за који је познато
да узрокује оштећење здравља.
Члан 3.
Пословима на којима се јављају професионалне болести сматрају се послови на којима су радници изложени
хемијским, физичким и биолошким штетностима и напрезањима наведеним у Листи професионалних болести.
Члан 4.
(1) Професионалне болести из члана 2. овога правилника доказују се у референтној установи медицине рада
помоћу прихваћених програма обраде (алгоритама), а
дијагностички поступак обухвата:

а) радну анамнезу и доказивање повезаности болести
са изложеношћу штетним утицајима на раду,
б) клиничку слику са појавом оштећења функције
и/или морфологије органа и органских система за које је
познато да је одређена штетност из радног процеса може
узроковати и
в) позитивне налазе дијагностичких метода које могу
објективно доказати то оштећење.
(2) Присутност штетности из става 1. тачка а) овог члана утврђује се:
a) процјеном ризика из акта о процјени ризика или на
други начин који омогућава да се са сигурношћу утврди
присутност штетности,
б) одређивањем интензитета (мјерењем, непосредним
увидом у услове рада или на други начин који омогућава да
се са сигурношћу утврди интензитет штетности) и трајања
изложености тој штетности.
Члан 5.
Професионалне болести шифрирају се са двије шифре:
према Међународној класификацији болести X, ревизија, и
према Листи професионалних болести.
Члан 6.
(1) Листа професионалних болести налази се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
(2) Листа професионалних болести биће иновирана
сваких пет година.
Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о листи професионалних болести (“Службени
гласник Републике Српске”, број 6/94).
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-020-132/12
4. децембра 2012. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

13.12.2012.
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Након сравњивања изворног текста са објављеним текстом Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета
(“Службени гласник Републике Српске”, број 100/12), утврђено је да је у овом правилнику у Прилогу 1. Листа процената војног инвалидитета, учињена техничка грешка, те се, на основу члана 54. Правила нормативно-правне технике за
израду закона и других прописа (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/06 и 20/06), д а ј е
ИСПРАВКА
Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета

У Правилнику о утврђивању процента војног инвалидитета у Прилогу 1. Листа процената војног инвалидитета, у Глави II, послије редног броја 129. треба да стоји:
“130. Пареза n. tibialisa 30%”.
Број: 16-01-56-1026/2012
7. децембра 2012. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
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