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

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 131/20), Влада Републике Српске, на 121. сједници, одр-
жаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине 

и спорта (организациони код 3710) на План утрошка сред-
става за период 1.1 - 30.6.2021. године у укупном износу од 
110.000,00 КМ.

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

дећи начин:
- 415200 - текући грантови спортским организацијама у 

износу од 60.000,00 КМ,
- 415200 - текући грант за врхунски спорт у износу од 

50.000,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1451/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџе-
та Републике Српске за 2021. годину (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 131/20), Влада Републике 
Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на распоред средстава Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде (организациони 
код 1546) са позиције 414100 - субвенције нефинансијским 
субјектима у области ветеринарства за 2021. годину у укуп-
ном износу од 100.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се за:
- набавку ушних маркица за свиње, овце и козе,
- набавку вакцине против класичне куге свиња.

III
Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде да донесе подзаконске акте којима ће детаљ-
но прописати начин и услове коришћења средстава распо-
ређених овом одлуком.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1448/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

879
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 75. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и 
члана 28. став 2. Закона о државним службеницима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 
и 57/16), Влада Републике Српске, на 121. сједници, одржа-
ној 13.5.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и до-

пунама Правилника о унутрашњој организацији и систе-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

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

www.slglasnik.org

Понедјељак, 24. мај 2021. године
БАЊА ЛУКА

Број 47 Год. XXX

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

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

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

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

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

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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матизацији радних мјеста у Пореској управи Републике 
Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1454/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

880
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Вла-

ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 121. сједници, 
одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Даје се сагласност за цијепање дијела парцеле означе-
не као к.ч. број: 1618/515, уписане у Посједовни лист број: 
766/48 KO Прача Горња, односно у зк. уложак број: 7006 
КО СП Пале, као својина Републике Српске са 1/1 дијела, 
у поступку који се по захтјеву Мирослава Видојевића, од 
4.11.2019. године, води пред Републичком управом за гео-
детске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 
јединица Пале, под бројем: 21.34/952.1-877/19, и код Пра-
вобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника 
Источно Сарајево, под бројем: У-424/19.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Правобранила-

штво Републике Српске, Сједиште замјеника Источно Са-
рајево и Републичка управа за геодетске и имовинско-прав-
не послове, Подручна јединица Пале.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1453/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о Вла-

ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 121. сједници, 
одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Даје се сагласност за цијепање дијела парцеле означе-
не као к.ч. број: 1618/515, уписане у Посједовни лист број: 
766/48 KO Прача Горња, односно у зк. уложак број: 7006 
КО СП Пале, као својина Републике Српске са 1/1 дијела, 
у поступку који се по захтјеву Драгана Ђокановића, од 
13.11.2019. године, води пред Републичком управом за гео-
детске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна 
јединица Пале, под бројем: 21.34/952.1-913/19, и код Пра-
вобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника 
Источно Сарајево, под бројем: У-541/19.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Правобранила-

штво Републике Српске, Сједиште замјеника Источно Са-
рајево и Републичка управа за геодетске и имовинско-прав-
не послове, Подручна јединица Пале.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1452/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 15. Закона о почетном билансу стања у по-
ступку приватизације државног капитала у предузећима 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 24/98) и чл. 3, 
5. и 6. Закона о имовини и потраживањима којима управља 
Фонд за управљање некретнинама и потраживањима Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
29/10 и 11/15), Влада Републике Српске, на 122. сједници, 
одржаној 20.5.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ИМОВИНЕ ПРЕДУЗЕЋА “БАЊАЛУЧКА 
ПИВАРА” АД БАЊА ЛУКА КОЈА ЈЕ ИСКАЗАНА У 

ПАСИВНИ ПОДБИЛАНС НА ФОНД ЗА УПРАВЉАЊЕ 
НЕКРЕТНИНАМА И ПОТРАЖИВАЊИМА У 

ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА

I
1) Имовина у власништву “Бањалучка пивара” а.д. 

Бања Лука са 1/1 дијела, која се налази на територији Фе-
дерације Босне и Херцеговине и која је исказана у пасив-
ни подбиланс приликом израде Програма приватизације, и 
то некретнине уписане у зк. ул. број: 34, КО СП Сарајево 
Махала-СХХХ, к.ч. број: 86, ознака некретнине Башча, по-
вршине 414 m², зк. ул. број: 80, КО СП Сарајево Махала-
СХХХ, к.ч. број: 145/Е1, ознака некретнине посебни дио 
пословне зграде, и то приземље зграде, које се састоји од 
хале и канцеларије - приземље, површине 123 m², зк. ул. 
број: 81, КО СП Сарајево Махала-СХХХ, к.ч. број: 145/
Е2, ознака некретнине посебни дио пословне зграде, и то 
спрат зграде, који се састоји од хале, у површини 123 m², 
зк. ул. број: 82, КО СП Сарајево Махала-СХХХ, к.ч.  број: 
145/Е3, ознака некретнине посебни дио зграде, и то пот-
кровље, које се састоји од хале, у површини 123 m², уз са-
гласност Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 
замјеника правобраниоца Источно Сарајево, број: М-27/21, 
од 14.5.2021. године, преноси се на Фонд за управљање 
некретнинама и потраживањима у власништву Републике 
Српске а.д. Бања Лука.

2) Процијењена вриједност некретнина је 538.200,00 КМ.

II
Обавезује се “Бањалучка пивара” а.д. Бања Лука да у 

сарадњи са Инвестиционо-развојном банком Републике 
Српске а.д. Бања Лука, која управља Фондом за управљање 
некретнинама и потраживањима у власништву Републике 
Српске а.д. Бања Лука, одмах предузме све радње неопход-
не за пренос власништва на некретнинама из тачке I ове 
одлуке.

III
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о преносу имовине предузећа “Бањалучка пивара” а.д. 
Бања Лука, која је исказана у пасивни подбиланс на Репу-
блику Српску, број: 04/1-012-2-1388/19, од 30.5.2019. годи-
не (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/19).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1487/21 Предсједник
20. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 127. став 2. Закона о раду (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18) и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
122. сједници, одржаној 20.5.2021. године,  д о н о с и
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ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
У Одлуци о најнижој плати у Републици Српској за 

2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
129/20 и 6/21) у тачки I број: “520,00” замјењује се бројем: 
“540,00”.

II
Ова одлука објавиће се у “Службеном  гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јуна 2021. године.

Број: 04/1-012-2-1495/21 Предсједник
20. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

884
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 115/18), Влада Репу-
блике Српске, на 122. сједници, одржаној 20.5.2021. годи-
не,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРОГРАМА 
ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА У 2021. ГОДИНИ, СА 
РАСПОДЈЕЛОМ СРЕДСТАВА (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21 и 42/21)

I
У Одлуци о одређивању приоритетних пројеката из 

Програма јавних инвестиција Републике Српске за финан-
сирање из Буџета у 2021. години, са расподјелом средстава 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/21, 19/21, 
21/21, 26/21, 29/21 и 42/21) у тачки I подтачка (2) износ: 
“35.905.000,00 КМ” замјењује се износом: “38.449.000,00 
КМ”; у алинеји 13. брише се тачка, ставља се запета, а 
послије алинеје 13. додају се алинеје 14. и 15, које гласе:

“14. Подршка уређењу инфраструктуре у Индустријској 
зони ‘Целпак’ у Приједору, носилац пројекта Град Прије-
дор, вриједност пројекта 844.000,00 КМ,

15. Обнова - реконструкција историјског манастира 
Милошевац, Приједор - наставак финансирања, носилац 
пројекта Епархијски управни одбор Епархије бањалучке, 
вриједност пројекта 1.700.000,00 КМ.”.

II
У тачки III послије ријечи: “Универзитет у Источном 

Сарајеву” брише се слово: “и” и додаје се запета, а послије 
ријечи: “Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске” додају се ријечи: “и Град Приједор.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1489/21 Предсједник
20. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

885
На основу члана 8. став 1. и члана 27. Закона о конце-

сијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 
16/18 и 70/20) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 121. сједници, одржа-
ној 13.5.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ 

КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ПРЕДУЗЕЋУ ДОО “ГОЛД-МГ” ДОЊИ ЖАБАР 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 42/07)

I
У Одлуци о додјели концесије за коришћење пољопри-

вредног земљишта у својини Републике Српске предузећу 
ДОО “Голд-МГ” Доњи Жабар (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 42/07) у тачки II број: “137,4572” за-
мјењује се бројем: “141,0766”, а послије тачке II додаје се 
нова тачка IIа, која гласи:

“IIа.
Рок трајања концесије из тачке II Одлуке продужава се 

за период од 15 година и траје до 22.6.2037. године.”.

II
Послије тачке III додаје се нова тачка IIIа, која гласи:

“IIIа.
Једнократна накнада за уступљено право за продуже-

ни период трајања концесије износи 4.520,50 КМ и биће 
уплаћена на начин дефинисан Анексом 2. уговора о кон-
цесији.

Годишња концесиона накнада за коришћење предме-
та концесије у продуженом периоду трајања концесије 
утврђена је у износу од 18.086,02 КМ годишње, односно 
128,20 КМ/ha и иста ће се плаћати у складу са Анексом 2. 
уговора о концесији за чије закључење се овлашћује ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде.”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1447/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

886
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и чла-
на 6. Статута Јавног предузећа “Противградна превентива 
Републике Српске” а.д. Градишка, број: 04/1-012-2-399/12, 
од 8.3.2012. године, Влада Републике Српске, у функцији 
Скупштине ЈП “Противградна превентива Републике Срп-
ске” а.д. Градишка, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП “ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД ГРАДИШКА

1. Проф. др Горан Трбић разрјешава се дужности 
вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП “Против-
градна превентива Републике Српске” а.д. Градишка због 
истека периода на који је именован.

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

Број: 04/1-012-2-1470/21 Предсједник
13. маја 2021. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), 
члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
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Републике Српске”, број 41/03) и члана 6. Статута Јавног 
предузећа “Противградна превентива Републике Српске” 
а.д. Градишка, број: 04/1-012-2-399/12, од 8.3.2012. године, 
Влада Републике Српске, у функцији Скупштине ЈП “Про-
тивградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП “ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД ГРАДИШКА

1. Проф. др Горан Трбић именује се за вршиоца дужно-
сти члана Надзорног одбора ЈП “Противградна превентива 
Републике Српске” а.д. Градишка на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1471/21 Предсједник
13. маја 2021. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

888
На основу члана 77. Закона о омладинском организо-

вању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 
119/08 и 1/12), члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и тачке III Одлуке о оснивању Савјета за младе Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 48/12), Влада Републике Српске, на 121. сједници, 
одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

САВЈЕТА ЗА МЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1. У Рјешењу о именовању чланова Савјета за младе 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 67/12, 86/13, 21/15, 48/17 и 20/19) у тачки 1. подт. 7, 8. и 
9. мијењају се и гласе:

“7) Дијана Гашић, чланица Управног одбора Омладин-
ског савјета Републике Српске,

8) Огњен Вукојевић, члан Управног одбора Омладин-
ског савјета Републике Српске, и

9) Милош Ковачевић, члан Управног одбора Омладин-
ског савјета Републике Српске”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1449/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 
У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И 

МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
1. Саша Јоветић, дипломирани правник, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности помоћника министра за Ре-
сор за европске интеграције у Министарству за европске 
интеграције и међународну сарадњу због истека периода на 
који је постављен.

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

Број: 04/1-012-2-1479/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 
У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И 

МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

1. Саша Јоветић, дипломирани правник, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за европ-
ске интеграције у Министарству за европске интеграције и 
међународну сарадњу на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1480/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 
У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И 

МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

1. Немања Ковачевић, дипломирани политиколог, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности помоћника ми-
нистра за Ресор за међународну сарадњу у Министарству 
за европске интеграције и међународну сарадњу због исте-
ка периода на који је постављен.

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

Број: 04/1-012-2-1477/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 
У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И 

МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

1. Немања Ковачевић, дипломирани политиколог, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника министра за 
Ресор за међународну сарадњу у Министарству за европске 
интеграције и међународну сарадњу на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1478/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и 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 др-
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жавним службеницима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Срп-
ске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПРОМЕТ НАОРУЖАЊА И 
ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

1. Горан Ћосић, дипломирани правник из Српца, разрје-
шава се дужности вршиоца дужности директора Републич-
ке дирекције за промет наоружања и војне опреме.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1457/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПРОМЕТ НАОРУЖАЊА И 

ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

1. Горан Ћосић, дипломирани правник из Српца, поста-
вља се за вршиоца дужности директора Републичке дирекције 
за промет наоружања и војне опреме на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1476/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и 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, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

1. Милан Ђурановић, дипломирани правник са поло-
женим правосудним испитом, разрјешава се са послова 
вршиоца дужности директора Центра за пружање бесплат-
не правне помоћи због истека периода на који је постављен.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1474/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

1. Милан Ђурановић, дипломирани правник са положе-
ним правосудним испитом, поставља се на послове вршио-

ца дужности директора Центра за пружање бесплатне прав-
не помоћи на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1475/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и 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, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ БИЈЕЉИНА

1. Бранкица Лазаревић, дипломирани правник са по-
ложеним правосудним испитом, разрјешава се са послова 
вршиоца дужности помоћника директора Центра за пру-
жање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бијељина због 
истека периода на који је постављена.

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

Број: 04/1-012-2-1472/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ БИЈЕЉИНА

1. Бранкица Лазаревић, дипломирани правник са по-
ложеним правосудним испитом, поставља се на послове 
вршиоца дужности помоћника директора Центра за пру-
жање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бијељина на пе-
риод до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1473/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и 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, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Мр Драган Станковић, разрјешава се дужности 
вршиоца дужности помоћника директора за економско-
финансијске послове у Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове.
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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1468/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Мр Драган Станковић поставља се за вршиоца ду-
жности помоћника директора за економско-финансијске 
послове у Републичкој управи за геодетске и имовин-
ско-правне послове на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1469/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и 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 др-
жавним службеницима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Срп-
ске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ 

УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ

1. Бранислав Макрић, магистар геодезије, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности помоћника директора за гео-
детске послове у Републичкој управи за геодетске и имо-
винско-правне послове.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1466/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ 

УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ

1. Бранислав Макрић, магистар геодезије, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника директора за геодет-
ске послове у Републичкој управи за геодетске и имовин-
ско-правне послове на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1467/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ 

ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Станко Свитлица, дипломирани инжењер електро-
технике за рачунарску технику и информатику, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности помоћника директора за 
информационе технологије катастра непокретности у Репу-
бличкој управи за геодетске и имовинско-правне послове.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1464/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ 

ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Станко Свитлица, дипломирани инжењер електро-
технике за рачунарску технику и информатику, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника директора за информа-
ционе технологије катастра непокретности у Републичкој 
управи за геодетске и имовинско-правне послове на период 
до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1465/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и 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, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ 
У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Јасенко Нединић, дипломирани инжењер пољопри-
вреде, разрјешава се дужности вршиоца дужности помоћ-
ника директора за нормативне послове, европске интегра-
ције и међународне пројекте у Републичкој управи за гео-
детске и имовинско-правне послове.

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

Број: 04/1-012-2-1462/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ 
У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Јасенко Нединић, дипломирани инжењер пољопри-
вреде, поставља се за вршиоца дужности помоћника ди-
ректора за нормативне послове, европске интеграције и 
међународне пројекте у Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1463/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и 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, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ 
ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Борис Крчмар, дипломирани правник, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности помоћника директора за 
правне, кадровске и опште послове у Републичкој управи 
за геодетске и имовинско-правне послове.

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

Број: 04/1-012-2-1460/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ 
ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Борис Крчмар, дипломирани правник, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника директора за правне, ка-
дровске и опште послове у Републичкој управи за геодетске 
и имовинско-правне послове на период до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1461/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и 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, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ОСНИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА 
ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Александар Деурић, дипломирани правник, разрје-
шава се дужности вршиоца дужности помоћника дирек-
тора за оснивање и одржавање катастра непокретности у 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне по-
слове.

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

Број: 04/1-012-2-1458/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ОСНИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА 
ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Александар Деурић, дипломирани правник, поста-
вља се за вршиоца дужности помоћника директора за осни-
вање и одржавање катастра непокретности у Републичкој 
управи за геодетске и имовинско-правне послове на период 
до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1459/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 26. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 121. сједници, одржа-
ној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 
РЕСОРУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО, МЕЂУНАРОДНЕ 

ОДНОСЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

1. У Рјешењу о постављењу помоћника министра 
здравља и социјалне заштите у Ресору за јавно здравство, 
међународне односе и европске интеграције (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 44/18) у цијелом тексту 
ријечи: “Ресор за јавно здравство, међународне односе и 
европске интеграције” замјењују се ријечима: “Ресор за 
јавно здравство, међународну сарадњу и европске интегра-
ције” у одговарајућем падежу.

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

Број: 04/1-012-2-1456/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 121. Закона о спорту Републике Срп-

ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/20) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар здра-
вља и социјалне заштите, уз сагласност министра породи-
це, омладине и спорта, 21. априла 2021. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ СПОРТИСТА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин, врста, обим и 

динамика којом се спроводе систематски прегледи за све 
такмичаре који учествују у систему такмичења, сходно 
правилима републичких спортских савеза којима се дефи-
нише динамика прегледа.

Члан 2.
Спортске организације и појединци који организују си-

стематско физичко вјежбање, спортску активност и такми-
чења обезбјеђују здравствену заштиту својим члановима и 
учесницима у такмичењу у складу са овим правилником.

Члан 3.
Сви спортисти, без обзира на старосну доб, регистрова-

ни код надлежног републичког спортског савеза и активни 
у спортском систему Републике Српске обавезни су да се 
подвргну утврђивању здравствене способности најмање за 
период од једне године ако правилима републичког спорт-
ског савеза није одређен краћи период.

Члан 4.
Прије почетка и за вријеме бављења спортском актив-

ношћу свако лице које учествује у спортској активности 
обавезно је да обави одговарајући систематски преглед.

Члан 5.
Под систематским прегледом спортиста подразумијева 

се претходни систематски преглед, преглед прије почетка 
спортских активности, периодични општи и посебни си-
стематски прегледи и ванредни, односно контролни систе-
матски прегледи у току спортске активности.

Члан 6.
Претходни систематски преглед, преглед спортиста 

прије почетка спортских активности обухвата:
1) антропометријска мјерења (тјелесна висина, тјелесна 

тежина, динамометрија, тјелесни састав),
2) преглед оштрине вида, по потреби и фундуса,
3) основне лабораторијске претраге (комплетна крвна 

слика, седиментација, квалитативни преглед урина, дифе-
ренцијална крвна слика, глукоза у крви, по потреби уреа у 
крви или урину, креатинин у крви и др.),

4) ЕКГ у миру (по потреби и са оптерећењем),
5) физикални преглед са мјерењем крвног притиска у 

миру (по потреби и након оптерећења) и аускултацијом 
срца и плућа,

6) спирометрију,
7) по потреби и тестирање тестом за испитивање функ-

ције кардиоваскуларног система (Харвард степ-тест, Астран-
дов тест на бицикл-ергометру, спироергометрија и др.),

8) код појединих спортова (ауто-мото спорт) обавезан 
налаз крвне групе са Ph фактором.

Члан 7.
(1) Периодични општи систематски преглед обухвата:
1) антропометријска мјерења (тјелесна висина, тјелесна 

тежина, динамометрија, тјелесни састав),
2) основне лабораторијске претраге из члана 6. тачка 3) 

овог правилника (најмање једанпут годишње),

3) ЕКГ у миру (по потреби и након оптерећења),
4) физикални преглед са мјерењем крвног притиска у 

миру (по потреби и након оптерећења) и аускултацијом 
срца и плућа,

5) спирометрију.
(2) Код врхунских спортиста, професионалних спорти-

ста и категорисаних спортиста периодични посебни систе-
матски преглед, поред мјерења из става 1. овог члана, може 
да садржи: брзину неуро-мишићне реакције, РТГ снимак 
плућа (једанпут годишње), основна моторичка тестирања 
и тестирања функционалних способности кардиоваскулар-
ног система (Харвард степ-тест, Астрандов тест на бицикл-
ергометру, спироергометрија), као и психодијагностичку 
процјену личности од стране дипломираног психолога.

(3) Код појединих спортова (аеро-спорт, ауто-мото 
спорт, подводни спортови, бокс и сл.) периодични посеб-
ни систематски преглед, зависно од спортске дисциплине, 
може да садржи и преглед доктора медицине специјалисте 
офталмологије, доктора медицине специјалисте неуроло-
гије, доктора медицине специјалисте оториноларинголо-
гије, по потреби и других специјалиста неке од грана ме-
дицине, као и психодијагностичку процјену личности од 
стране дипломираног психолога.

(4) Периодични посебни преглед спортиста до 18 го-
дина, који по препоруци спортског стручњака желе да се 
такмиче у старијој узрасној категорији јер својим психофи-
зичким могућностима превазилазе свој узраст у категорији, 
поред мјерења из става 1. овог члана, обухвата и РТГ сни-
мак подлактица са оцјеном добног развоја костију, преглед 
дипломираног психолога са психодијагностичком процје-
ном развоја личности, по потреби тестирање функционал-
них способности кардиоваскуларног система и обавезну 
сагласност родитеља.

(5) Добнa границa за обављање периодичног посебног 
прегледа спортиста до 18 година одређује се у складу са 
правилима надлежног републичког спортског савеза спор-
тисте, у коjем мора бити прецизирана старосна граница за 
сваку категорију.

Члан 8.
(1) Ванредни, односно контролни систематски преглед 

заказује се на захтјев спортског стручњака, спортисте, ро-
дитеља или на захтјев других надлежних органа због повре-
де, обољења, допинга, злоупотребе суплемената и слично, 
а то и одређује садржај ванредног систематског прегледа.

(2) Садржај ванредног, односно контролног системат-
ског прегледа одређује искључиво специјалиста медицине 
спорта.

Члан 9.
(1) Спортски стручњаци, стручњаци у спорту, те лица 

која учествују у организацији или вођењу такмичења, а на-
лазе се у непосредном контакту са спортистима на такми-
чењу или тренажном процесу, oбављају систематски пре-
глед једанпут годишње уз обавезну психодијагностичку 
процјену личности од стране дипломираног психолога.

(2) Врсту и обим систематског прегледа за лица из става 
1. овог члана који се обављају једанпут годишње одредиће 
доктор медицине – специјалиста медицине спорта.

Члан 10.
(1) Здравствена заштита спортиста, односно обављање 

систематских прегледа из члана 3. овог правилника спро-
води се у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике 
Српске (у даљем тексту: Завод).

(2) Здравствена заштита спортиста спроводи се по једин-
ственој методологији и организацији рада Завода, односно 
његових пословних јединица на чијем подручју се орга-
низује систематско физичко вјежбање и спортска активност.

Члан 11.
(1) Захтјев за систематски преглед спортисте могу под-

нијети спортска организација, републички спортски савез, 
односно сам спортиста.
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(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси се Заводу нај-

касније 30 дана прије почетка такмичења.
(3) Завод је дужан да обезбиједи правовремено оба-

вљање систематских прегледа који представљају услов за 
наступ спортиста Републике Српске на такмичењима.

(4) Завод може дио систематских прегледа обавити у са-
радњи са домовима здравља, о чему води евиденцију.

Члан 12.
Здравствену заштиту спортиста, односно оцјену здрав-

ственог стања спортиста утврђује доктор медицине – спе-
цијалиста медицине спорта.

Члан 13.
(1) Доктор медицине – специјалиста медицине спорта, 

на основу извршених здравствених прегледа, даје оцјену 
здравственог стања и физичке способности за учешће на 
спортским такмичењима у оквирима спортске гране.

(2) Подаци са оцјеном из става 1. овог члана уписују се 
у медицинску документацију.

(3) Оцјена се доставља спортисти, односно његовој 
спортској организацији и Савезу, а налаз и мишљење по-
родичном љекару.

(4) Оцјена из става 1. овог члана уписује се у такмичар-
ску књижицу.

Члан 14.
На основу извршеног систематског прегледа даје се 

оцјена, која може бити:
1) способан/-а,
2) способан/-а са ограничењем,
3) привремено неспособан/-а,
4) неспособан/-а за предложену спортску грану,
5) неспособан/-а,
6) оцјена и мишљење се не могу дати због _____________ 

(навести разлог).

Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о здравственом надзору и здравственој заштити 
над лицима која се организовано баве систематским фи-
зичким вјежбањем и спортским активностима (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 28/02).

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/04-020-3/21
21. априла 2021. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.
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На основу члана 14. став 3. Закона о извршењу Буџета 

за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 131/20), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и тач-
ке III Одлуке о давању сагласности на распоред средстава, 
број: 04/1-012-2-874/21, од 25. марта 2021. године (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 29/21), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин, поступак додје-

ле и контрола намјенског утрошка средстава текућег гранта 
Јавне установе Пољопривредни институт Републике Срп-
ске за 2021. годину. 

Члан 2.
(1) Средства за суфинансирање Јавне установе 

Пољопривредни институт Републике Српске (у даљем тек-
сту: корисник) из члана 1. овог правилника, у складу са 
Програмом рада Пољопривредног института Републике 
Српске за 2021. годину са финансијским планом (у даљем 
тексту: Програм рада), корисник је дужан да утроши за оба-
вљање програмских активности, основних, примијењених 
и развојних истраживања из области пољопривреде и за-
штите, уређења, планирања и коришћења пољопривредног 
земљишта, а који су од општег интереса, односно страте-
шког значаја за Републику Српску.

(2) Средства из става 1. овог члана обезбјеђују се дије-
лом у буџету Републике Српске као средства текућег гранта 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство) на позицији 415200. 

Члан 3.
(1) Право на средства из члана 1. овог правилника 

остварује се за сљедеће намјене:
1) трошкове материјала,
2) трошкове зарада, накнаде зарада и остале личне ра-

сходе,
3) трошкове производних услуга, 
4) нематеријалне трошкове.
(2) Преглед трошкова из става 1. овог члана приказан је 

у табели, која се налази у Прилогу овог правилника и чини 
његов саставни дио.

Члан 4.
Корисник квартално подноси Министарству захтјев 

за додјелу средстава заједно са Планом утрошка сред-
става, који садржи тражени износ средстава по поједи-
ним активностима са дефинисаним конкретним врстама 
трошкова.

Члан 5.
Средства за суфинансирање корисника, након обраде 

захтјева, Министарство одобрава квартално у складу са ра-
сположивим средствима, на основу рјешења министра по-
љопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са Одлу-
ком о давању сагласности на распоред средстава. 

Члан 6.
(1) Средства из члана 1. овог правилника корисник је 

дужан да користи намјенски, у складу са Планом утрошка 
средстава и Програмом рада, конкретно одобреним врста-
ма трошкова и рационалним коришћењем буџетских сред-
става.

(2) Корисник је дужан да достави извјештај о намјен-
ском утрошку средстава Министарству квартално, најка-
сније 15 дана од дана посљедње дознаке средстава за квар-
тал за који се извјештај подноси.

(3) Извјештај из става 2. овог члана чине: 
1) извјештај о реализацији активности и
2) финансијски извјештај.
(4) Извјештај о реализацији активности садржи квар-

тални табеларни извјештај програмских активности у вези 
са планираним и оствареним резултатима, односно го-
дишњи извјештај о реализованим циљевима Програма.

(5) Финансијски извјештај корисник доставља на Обра-
сцу 1, који се налази у Прилогу овог правилника, уз који 
прилаже доказе о утрошку дозначених средстава (копије 
фактура, копије фискалних рачуна, аналитичку картицу на 
крају године, као и изјаву да предметна активност није фи-
нансирана из других извора).

(6) Поред извјештаја из става 3. овог члана, корисник 
је дужан да достави Министарству за трошкове из чла-
на 3. став 1. тачка 2) овог правилника спецификацију са 
именима, проведеном радном времену, износом плате за 
свако лице ангажовано на реализацији програмских ак-
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тивности и подацима о програму на којем је лице анга-
жовано.

Члан 7.
(1) Ако у току године дође до промјене финансијског 

плана потрошње, корисник је дужан да достави Министар-
ству захтјев за измјену Плана утрошка средстава.

(2) У складу са захтјевом из става 1. овог члана, Ми-
нистарство одобрава средства ако се на основу провјере 
оправданости измјене Плана утрошка средстава утврди да 
је захтјев оправдан.

Члан 8.
На основу прегледа оправданости Плана утрошка сред-

става, Министарство може у свакој фази реализације да, 
ако оцијени као потребно, изврши контролу утрошка сред-
става директно код корисника.

Члан 9.
У случају да корисник не оправда утрошак средстaва 

према Плану утрошка средстава, Министарство обуставља 
исплату средстава из члана 1. овог правилника.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину и условима коришћења средстава за 
суфинансирање ЈУ Пољопривредни институт Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/20).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-1282/21
7. маја 2021. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ

КЛАСА 5 РАСХОДИ
51 Трошкови материјала, горива и енергије

51100 Трошкови основног материјала и сировина за израду учинака
51110 Трошкови помоћног материјала за израду учинака
51200 Утрошени материјал у промету производа и услуга
51230 Утрошени ситни алат и инвентар
51240 Материјал и дијелови утрошени за текуће одржавање основних средстава
51300 Трошкови горива и мазива за машине
51330 Трошкови електричне енергије
51350 Трошкови плина 
51360 Трошкови топлотне енергије

52 Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода
53 Трошкови производних услуга 

53000 Трошкови производних услуга на изради производа
53003 Трошкови услуга жетве
53100 Трошкови транспортних услуга
53200 Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава
53210 Трошкови одржавања пољопривредне механизације
53330 Закупнина земљишта
53334 Закупнина опреме

55 Нематеријални трошкови
55090 Остале непроизводне услуге (стручна контрола, интернет, одржавање апликативног софтвера и сл.)
55210 Премија осигурања усјева
55260 Премије за обавезно осигурање лица

Образац 1.
Финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава текућег гранта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са 

позиције 415200 Јавној установи Пољопривредни институт Републике Српске од ________________ до ________________.
Износ дозначених средстава: _______________ КМ
Број Рјешења Министарства: ______________/21

Редни
број

Број и датум
рачуна/извода/исплатнице Опис утрошка средстава Позиција плана Износ рачуна у КМ

1.
2.
3.
4.

Укупно

Број:        Потпис овлашћеног лица
Датум:   М. П.     __________________________
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 6, а у вези са 
чланом 34. став 1. тачка 1. Закона о библиотечко-информа-
ционој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрјешења директора 
ЈУ Народна библиотека Шековићи,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРУ ЈУ НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА ШЕКОВИЋИ

1. Ивану Лукићу из Шековића, 16. маја 2021. године, 
престаје дужност директора ЈУ Народна библиотека Шеко-
вићи због истека времена на које је постављен.

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

Број: 07.06/620-76-10/21
12. маја 2021. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), члана 31. став 6. Закона 
о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18) и члана 4. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 41/03), у поступку именовања вршиоца дужности ди-
ректора Јавне установе Народна библиотека Шековићи,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШЕКОВИЋИ

1. Драгутин Драгић из Шековића именује се за вршиоца 
дужности директора ЈУ Народна библиотека Шековићи до 
окончања законом прописане процедуре избора новог ди-
ректора, а најдуже на период од два мјесеца.

2. Именовани обавља послове заступања и представља-
ња ЈУ Народна библиотека Шековићи у правном промету 
без ограничења.

3. Овлашћује се Драгутин Драгић да изврши промјену 
овлашћења лица за заступање ЈУ Народна библиотека Ше-
ковићи у судском регистру надлежног суда.

4. Права, обавезе и одговорности директора Библиотеке 
односе се и на вршиоца дужности директора.

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

Број: 07.06/620-76-11/21
12. маја 2021. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

Пореска управа Републике Српске
На основу члана 90. став 8. Закона о пореском поступку 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 78/20) и члана 82. став 3. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ди-
ректор Пореске управе, уз сагласност министра финансија,   
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ВРШЕЊА ПОРЕСКЕ 

КОНТРОЛЕ

Члан 1.
Овим правилником, с циљем обезбјеђења јединственог 

поступања инспектора у Пореској управи (у даљем тексту: 
инспектори), прописују се начин рада у поступку вршења 

пореских контрола и мјере које су у току поступка инспек-
тори дужни да предузимају.

Члан 2.
Поступак контроле пореских обвезника (у даљем тек-

сту: обвезници) подразумијева утврђивање законитости и 
правилности пријављивања и плаћања пореза, поступак за 
предузимање мјера неопходних за извршавање пореских 
закона, као и поступак који су дужни да се придржавају ин-
спектори у вршењу контроле.

Члан 3.
План контроле доноси се на основу категоризације 

обвезника на велике обвезнике и остале обвезнике.

Члан 4.
Критеријуми за одређивање великих пореских обвезни-

ка одређују се у складу са прописом о критеријумима за 
одређивање великих пореских обвезника.

Члан 5.
(1) Контролу великих обвезника врше инспектори 

Одјељења за контролу великих пореских обвезника.
(2) Контролу осталих обвезника врше инспектори 

Одјељења за контролу у подручним центрима.
(3) Изузетно, контроле из ст. 1. и 2. овог члана могу 

вршити и инспектори Одјељења за истраге и обавјешта-
вање.

(4) Директор Пореске управе може налогом овластити 
инспекторе да обављају послове које врше инспектори дру-
гих организационих јединица Пореске управе.

Члан 6.
(1) Контрола обвезника планира се на основу података 

из пријава, као и других података који омогућавају испити-
вање и утврђивање тачности података из пријава, као и на 
основу захтјева за одјаву обвезника.

(2) Планирање контроле има за циљ избор обвезника 
чијом се контролом обезбјеђује највећи ефекат у откривању 
непоштовања пореских прописа.

Члан 7.
(1) Годишњи план контрола доноси се у текућој години 

за наредну годину и садржи број контрола које ће се преду-
зети током године, број инспектора који ће бити ангажова-
ни у контроли и укупан финансијски ефекат.

(2) Мјесечни план контрола доноси се у текућем мјесе-
цу за наредни мјесец и садржи статусне податке о пореском 
обвезнику који је предмет контроле, разлог контроле, по-
датке о претходној контроли, износ дуга обвезника, као и 
друге податке зависно од врсте контроле.

(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, план за посебне 
контроле садржи само број контрола.

(4) Ради остварења плана из става 3. овог члана, 
одјељење у чијој надлежности је контрола одређује обве-
знике за контролу.

Члан 8.
(1) Помоћник директора за подручни центар и одјељењe 

у чијој надлежности је контрола дужни су да припреме 
приједлог годишњег и мјесечног плана контрола, те  да га 
доставе у сједиште Пореске управе - Одјељењу за управља-
ње ризиком, и то у сљедећим роковима:

1) годишњи план - до 15. новембра за наредну годину,
2) мјесечни план - најкасније до 25. у мјесецу за наред-

ни мјесец.
(2) Одјељење за управљање ризиком сачињава заврш-

ни приједлог годишњег и мјесечног плана контрола, као и 
извјештај о реализацији годишњег и мјесечног плана, које 
доставља директору Пореске управе:

1) приједлог годишњег плана најкасније до 1. децембра 
текуће године за наредну годину,
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2) приједлог мјесечног плана у посљедњој седмици те-
кућег мјесеца за наредни мјесец,

3) извјештај о реализацији годишњег плана до 15. ја-
нуара текуће године за претходну годину,

4) извјештај о реализацији мјесечног плана до 10. у те-
кућем мјесецу за претходни мјесец.

(3) На начин описан у ст. 1. и 2. овог члана поступа се 
и у Сектору за контролу, истраге и обавјештајне послове.

Члан 9.
(1) Годишњи и мјесечни план контрола доноси дирек-

тор Пореске управе.
(2) У случају повећаног обима избјегавања плаћања 

обавеза, директор Пореске управе доноси ванредни план 
контрола.

Члан 10.
Пореска контрола је поступак провјере и утврђивања 

законитости и правилности пријављивања и плаћања по-
реске обавезе, као и поступак провјере правилности и 
законитости поступања по пореским прописима и може 
бити:

1) канцеларијска контрола,
2) теренска контрола,
3) посебна контрола,
4) информативна контрола,
5) контрола нерегистрованог субјекта.

Члан 11.
(1) Обвезник се обавјештава о времену почетка терен-

ске контроле и упознаје са својом законском обавезом да 
сарађује са инспектором, најкасније три дана прије дана 
почињања контроле.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, налогом за контролу 
директор Пореске управе може наложити контролу којој се 
приступа без обавјештења ако оцијени да постоје сумња да 
би се најављена контрола могла на било који начин сприје-
чити или ако би најава контроле могла битно утицати на 
утврђивање и плаћање пореза.

Члан 12.
(1) Током канцеларијске, односно теренске контроле 

инспектор је дужан да утврди ко је законски овлашћени 
заступник обвезника или лице овлашћено од њега за засту-
пање у поступку контроле и упозори га на права и обаве-
зе које има у том поступку, а посебно на посљедице про-
пуштања учествовања у поступку.

(2) Инспектор је овлашћен да тражи од обвезника сље-
деће:

1) сачињене пореске пријаве и финансијске извјештаје 
(биланс стања, биланс успјеха и сл.),

2) бруто биланс,
3) дневник, главну књигу и помоћне књиге,
4) благајнички дневник (извјештај) са прилозима,
5) књигу дневних извјештаја регистровања промета 

преко фискалне касе, са прилозима,
6) попис имовине и обавеза,
7) излазне и улазне фактуре,
8) документа о увозу и извозу,
9) доказе о плаћеним порезима,
10) калкулације,
11) књигу прихода и расхода, пописну листу сталне 

имовине и евиденције о потраживањима и обавезама,
12) књигу промета,
13) аналитичке књиговодствене евиденције,
14) изводе рачуна код носилаца платног промета,
15) остала књиговодствена и ванкњиговодствена доку-

мента пословања.

(3) Инспектор, с циљем тачног утврђивања пореза, 
прикупља податке и информације које се односе на финан-
сијску историју обвезника, животни стандард, личне тро-
шкове, неопорезиве приходе или приходе изузете од опоре-
зивања током година, ствари од вриједности и личну имо-
вину, акције и обвезнице, банковне рачуне, непокретности, 
аутомобиле и другу имовину у земљи и иностранству, те 
податке о продајама, куповинама и трансакцијама током 
контролисаног периода.

Члан 13.
(1) Канцеларијска пореска контрола врши се у службе-

ним просторијама Пореске управе.
(2) Теренска пореска контрола врши се у пословним 

просторијама обвезника и службеним просторијама Поре-
ске управе.

(3) Ако мјесто пословања обвезника не пружа неопход-
ну сигурност, приватност или минималне услове неопход-
не за вршење контроле или ако обвезник нема канцеларију, 
књиге и евиденције могу се прегледати у канцеларији пред-
ставника обвезника или у службеним просторијама Поре-
ске управе.

Члан 14.
(1) Канцеларијска пореска контрола траје најдуже осам 

радних дана.
(2) Теренска пореска контрола траје најдуже 20 радних 

дана.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, теренска пореска 

контрола може се продужити на захтјев инспектора, о чему 
одлучује помоћник директора у чијој је надлежности кон-
трола или директор Пореске управе за контроле у Сектору 
за контролу, истраге и обавјештајне послове.

Члан 15.
(1) Инспектор је дужан да уласком у мјесто вршења 

теренске пореске контроле обвезнику предочи службену 
легитимацију Пореске управе, којом доказује статус ин-
спектора, идентитет и овлашћења прописана законом, под-
законским актима и овим правилником.

(2) Инспектор је дужан да позове обвезника да учеству-
је у поступку пореске контроле или његовог пуномоћника 
или законског заступника.

(3) Инспектор, по службеној дужности, дужан је да 
закључком постави привременог заступника обвезнику:

1) чије је пребивалиште, односно боравиште непознато, 
а који нема пуномоћника, ако се поступак мора хитно спро-
вести, као и у случају када се сједиште обвезника не налази 
у мјесту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију,

2) којег лично, његовог законског заступника, овла-
шћеног представника или пуномоћника није могуће благо-
времено позвати, а треба извршити радњу која се не може 
одгодити,

3) који очигледно избјегава да учествује у поступку 
контроле, а позван је да присуствује контроли.

(4) Правном лицу се привремени заступник поставља, 
по правилу, из реда службених лица тог правног лица.

(5) Привремени заступник учествује само у поступку за 
који је изричито постављен, и то док се не појави законски 
заступник или овлашћени представник, односно странка 
или пуномоћник странке.

Члан 16.
(1) Обвезник је дужан да инспектору пружи све тра-

жене информације, као и преглед пословних просторија и 
књиговодствене документације.

(2) Уколико је књиговодствена евиденција неуредна и 
неажурна, инспектор доноси закључак којим налаже обве-
знику да књиговодствену евиденцију ажурира и остави му 
рок за то, који не може бити дужи од 15 дана.

(3) Уколико инспектор у току контроле утврди да обве-
зник не води пословне књиге и евиденције у складу са по-
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реским прописима, покреће прекршајни поступак у складу 
са чланом 112. Закона, као и у другим случајевима, када је 
извршен прекршај.

(4) У случају постојања основа сумње да је извршено 
кривично дјело из области пореза, инспектор писменим пу-
тем обавјештава одјељење у чијој надлежности је контрола, 
који, без одгађања, писменим путем обавјештава Одјељење 
за истраге и обавјештајне послове.

(5) Инспектор има право да позове и на записник узме 
изјаву од било којег лица, као и да захтијева да предочи доку-
мента или друге књиге и евиденције потребне за спровођење 
и извршавање пореских прописа, у својству странке у по-
ступку, заинтересованог лица или било којег другог лица за 
које Пореска управа сматра да посједује информације или 
документацију која је значајна за тај порески поступак.

(6) Записник, са писменом изјавом из става 5. овог чла-
на, мора бити састављен у складу са Законом о општем 
управном поступку и законом да би могао послужити као 
ваљано доказно средство.

Члан 17.
(1) О свим утврђеним чињеницама и изведеним дока-

зима до којих је инспектор дошао у току контроле дужан 
је да сачини записник о извршеном инспекцијском надзо-
ру са образложењем свих утврђених чињеница и изведе-
них доказа који су од утицаја на висину утврђеног пореза, 
чије странице морају бити означене редним бројем, а свака 
појединачно потписана од пореског инспектора и пореског 
обвезника.

(2) Уколико порески обвезник одбије да потпише сваку 
страницу записника, инспектор о томе сачињава службену 
забиљешку, као и о разлозима одбијања, која је саставни 
дио записника и тада се сматра да је поступљено у складу 
са ставом 1. овог члана.

Члан 18.
(1) Записник из члана 17. овог правилника доставља се 

обвезнику у року од три дана од дана завршетка контроле или 
његовом овлашћеном заступнику, на који обвезник има право 
примједби у року од три дана од дана пријема записника.

(2) Ако су у примједбама изнесени нови докази и 
чињенице због којих би требало промијенити чињенично 
стање утврђено у записнику или измијенити раније налазе, 
инспектор о таквим доказима и чињеницама или о новим 
налазима допуњава записник, чије странице морају бити 
означене редним бројем, а свака појединачно потписана од 
пореског инспектора и пореског обвезника.

(3) У случају одбијања потписивања допуне записника, 
поступиће се у складу са чланом 17. став 2. овог правилника.

(4) На основу записника и допуне записника инспектор, 
без одгађања, доноси рјешење, а најкасније у року од осам 
дана од дана достављања записника обвезнику, односно од 
дана достављања допуне записника.

Члан 19.
(1) Инспектор у канцеларијској и теренској пореској 

контроли дужан је да донесе рјешење ако се у поступ-
ку контроле утврди да постоје неправилности приликом 
утврђивања и плаћања обавеза, при чему се провјерава тач-
ност, потпуност и усклађеност са законом, односно другим 
прописом, података исказаних у пријави, рачуноводстве-
ним и другим извјештајима пореског обвезника.

(2) Уколико се у поступку контроле утврди да нема 
обавеза за плаћање, инспектор доноси декларативно 
(утврђујуће) рјешење.

(3) Жалба на рјешење подноси се путем организационе 
јединице која је донијела то рјешење. Уколико организа-
циона јединица утврди да је жалба основана у цијелости, 
а није потребно спроводити нови испитни поступак, може 
ствар ријешити другачије и новим рјешењем замијенити 
рјешење које се жалбом побија.

(4) Уколико организациона јединица новим рјешењем не 
замијени рјешење које се жалбом побија, допуштену, изја-

вљену од овлашћеног лица и благовремену жалбу, са списом 
предмета, доставља Министарству финансија, без одгађања, 
а најкасније у року од осам дана од дана пријема жалбе.

Члан 20.
Инспектор је дужан да извршно рјешење достави у 

одјељење у чијој надлежности је наплата, без одгађања, 
уколико порески обвезник није у року од 30 дана измирио 
обавезе наложене рјешењем.

Члан 21.
Посебна контрола представља скуп радњи којима По-

реска управа провјерава законитост и правилност примјене 
прописа у области пријављивања обвезника у Јединствени 
систем регистрације, контроле и наплате доприноса, фи-
скалних каса, рачуноводства и ревизије, унутрашњег плат-
ног промета и измирења новчаних обавеза у пословним 
трансакацијама.

Члан 22.
(1) Ако у току посебне контроле инспектор утврди не-

правилности у примјени прописа у области пријављивања 
обвезника у Јединствени систем регистрације, контроле 
и наплате доприноса и фискалних каса, одлаже се спро-
вођење привремене мјере забране обављања дјелатности за 
рок од 72 часа.

(2) Уколико обвезник у року од 72 часа не уплати новча-
ну казну, инспектор изречену мјеру забране обављања дје-
латности извршава печаћењем просторија и опреме за рад.

(3) Против рјешења којим се изриче мјера забране оба-
вљања дјелатности дозвољена је жалба која се подноси Ми-
нистарству финансија и која не одлаже извршење рјешења.

(4) Рок за жалбу је осам дана за уплатиоце доприноса, 
док је према прописима у области фискалних каса рок за 
жалбу 15 дана.

Члан 23.
(1) Информативна контрола представља провјеру пода-

така и чињеница по захтјеву других органа, као и лица која 
имају оправдан интерес, те провјеру података и чињеница 
од значаја за вођење пореског поступка, као и приређивача 
игара на срећу у вези са правилношћу плаћања обавеза и 
приређивања игара на срећу.

(2) Информативна контрола не представља рад под над-
зором тужиоца у случају када постоје основи сумње да је 
извршено кривично дјело.

(3) Информативну контролу спроводе инспектори на 
основу налога помоћника директора.

Члан 24.
(1) По налогу директора Пореске управе информативну 

контролу врши инспектор унутрашње контроле заједно са 
другим пореским инспектором уколико постоји оправдани 
интерес Пореске управе да се код истог пореског обвезни-
ка, након окончане пореске контроле, изврши провјера по-
датака и чињеница од значаја за порески поступак.

(2) Провјера података и чињеница од значаја за порески 
поступак из става 1. овог члана односи се на провјеру за-
конитости и правилности примјене прописа у поступку по-
реске контроле завршене рјешењем које је постало коначно 
пропуштањем рока за жалбу.

Члан 25.
(1) Контрола нерегистрованог субјекта врши се у скла-

ду са прописом којим се уређује рад инспекција.
(2) Контрола нерегистрованог субјекта врши се искљу-

чиво у заједничким контролама са инспекторима Републич-
ке управе за инспекцијске послове и инспекторима Репу-
бличке управе за игре на срећу.

(3) Записник садржи све доступне податке ради утврђи-
вања пореске основице примјеном индиректних метода.

(4) Мјеру забране обављања дјелатности и новчане ка-
зне у прекршајном поступку изриче надлежни инспектор 
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одређен прописом који регулише дјелатност која је предмет 
контроле (посебним прописом).

Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06/01.0302-014.3-527/2020
28. априла 2021. године Директор,
Бањалука Горан Маричић, с.р.

Централна банка Босне и Херцеговине
На основу члана 2. става (3) тачка х, члана 7. тачка а) и 

чл. 39. и 45. Закона о Централној банци Босне и Херцегови-
не (“Службени гласник БиХ”, бр. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 
9/05, 76/06 и 32/07), Управни одбор Централне банке Босне и 
Херцеговине, на 7. сједници, од 28.4.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПУШТАЊУ У ОПТИЦАЈ КОВАНОГ НОВЦА 

КОНВЕРТИБИЛНЕ МАРКЕ АПОЕНА 5, 10, 20 И 50 
ПФЕНИГА И 1 КОНВЕРТИБИЛНЕ МАРКЕ

Члан 1.
(Уводне одредбе)

Централна банка Босне и Херцеговине извршила је ко-
вање кованог новца конвертибилне марке (у даљем тексту: 
ковани новац КМ) у апоенима од 5, 10, 20 и 50 пфенига и 1 
конвертибилне марке, издања 2021. године.

Члан 2.
(Основна обиљежја и дизајн кованог новца КМ)

Ковани новац КМ из члана 1. ове одлуке има основна 
обиљежја и дизајн у свему утврђене одлукама, како слиједи:

а) Одлуком о издавању, основним обиљежјима и 
пуштању у оптицај кованог новца од 10, 20 и 50 пфенига 
(“Службени гласник БиХ”, бр. 24/98 и 25/98),

б) Одлуком о издавању, основним обиљежјима и 
пуштању у оптицај кованог новца од 1 и 2 конвертибилне 
марке (“Службени гласник БиХ”, број 20/00),

ц) Одлуком о издавању, основним обиљежјима и пуштању 
у оптицај кованог новца у апоенима од 5 конвертибилних ма-
рака и 5 пфенига (“Службени гласник БиХ”, број 92/05).

Члан 3.
(Година издања кованог новца КМ)

Ковани новац КМ из члана 1. ове одлуке кован је с го-
дином издања 2021.

Члан 4.
(Законско средство плаћања)

Ковани новац КМ из ове одлуке, по Закону о Централ-
ној банци Босне и Херцеговине, све јавне и приватне ин-
ституције и установе, правна и физичка лица обавезни су 
прихватити у њиховој номиналној вриједности као законско 
средство плаћања када им се понуде у готовинским трансак-
цијама, односно у поравнању и плаћању било којих обавеза 
према њима на цијелој територији Босне и Херцеговине.

Члан 5.
(Пуштање у оптицај кованог новца КМ)

Ступањем на снагу ове одлуке Централна банка Босне 
и Херцеговине, преко Централног уреда, главних једини-
ца и филијала, ковани новац КМ из ове одлуке пуштаће 
у оптицај сукцесивно, у складу с инвентуром залиха ко-
ваног новца КМ и планом издавања кованог новца КМ у 
оптицају.

Члан 6.
(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику БиХ”, а објавиће се и у 
“Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гла-

снику Републике Српске” и “Службеном гласнику Брчко 
Дистрикта БиХ”.
 Предсједавајући
 Управног одбора
Број: УВ-122-01-1-1045-5/21 АЈ Централне банке БиХ,
28. априла 2021. године гувернер,
Сарајево Др Сенад Софтић, с.р.

На основу члана 7. тачка б) и члана 36. Закона о Цен-
тралној банци Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07), 
Управни одбор Централне банке Босне и Херцеговине, на 
7. сједници, од 28.4.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ 
ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ И УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ НА 

ИЗНОС РЕЗЕРВЕ

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању и одржавању обавезних ре-

зерви и утврђивању накнаде на износ резерве (“Службени 
гласник БиХ”, бр. 30/16, 48/16, 27/19, 4/20 и 24/21) члан 7. 
мијења се и гласи:

“Члан 7.
(1) Централна банка на рачуну резерви банке у обра-

чунском периоду:
а) на средства обавезне резерве по основу основице у 

домаћој валути, КМ – не обрачунава накнаду,
б) на средства обавезне резерве по основу основице у 

страним валутама и у домаћој валути с валутном клаузу-
лом – обрачунава накнаду по стопи коју примјењује Европ-
ска централна банка на депозите комерцијалних банака 
(Deposit Facility Rate) умањену за 10 базних поена и

ц) на средства изнад обавезне резерве – обрачунава нак-
наду по стопи коју примјењује Европска централна банка 
на депозите комерцијалних банака (Deposit Facility Rate).

(2) Уколико у току периода одржавања дође до промјене 
вриједности Deposit Facility Rate, примјењује се стопа која 
је важила на први дан периода одржавања током којег је 
дошло до промјене Deposit Facility Rate.”.

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

вања у “Службеном гласнику БиХ”, а примјењује се од 
1.6.2021. године.

Члан 3.
Ова одлука објављује се у “Службеним новинама Федера-

ције БиХ”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Слу-
жбеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

 Предсједавајући
 Управног одбора 
Број: УВ-122-01-1-1045-7/21 Централне банке БиХ,
28. априла 2021. године гувернер,
Сарајево Др Сенад Софтић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у 

предмету број У 14/20, рјешавајући захтјев седам делегата Вијећа 
народа Републике Српске, на основу члана VI/3а) Устава Босне 
и Херцеговине, члана 57 став (2) алинеја б), члана 59 ст. (1) и (3) 
Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст 
(“Службени гласник Босне и Херцеговине” број 94/14), у саставу:

- Златко М. Кнежевић, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Tudor Pantiru, судија,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
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- Angelika Nußberger, судија, и
- Helen Keller, судија,
на сједници одржаној 26. марта 2021. године  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ МЕРИТУМУ

Одлучујући о захтјеву седам делегата Вијећа народа Републи-
ке Српске за оцјену уставности одредби члана 15 тачка 16 и члана 
31 Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске” број 115/18),

утврђује се да су одредбе члана 15 тачка 16 и члана 31 Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске” број 
115/18) у складу са чл. I/1, I/2, I/7е), III/1а), III/2б), III/3б) и V/3а), 
ц) и д) Устава Босне и Херцеговине.

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

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Седам делегата Вијећа народа Републике Српске (у даљњем 

тексту: подносиоци захтјева) поднијело је 11. децембра 2020. годи-
не Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни 
суд) захтјев за оцјену уставности одредби члана 15 тачка 16 и чла-
на 31 Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске” број 115/18; у даљњем тексту: оспорене одредбе).

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

родне скупштине Републике Српске (у даљњем тексту: Народна 
скупштина РС) затражено је 22. децембра 2020. године да достави 
одговор на захтјев.

3. Народна скупштина РС је поднеском од 18. јануара 2021. 
године затражила додатно вријеме за достављање одговора на зах-
тјев, па је одговор доставила 17. фебруара 2021. године.

III - Захтјев
а) Наводи из захтјева
4. Подносиоци захтјева сматрају да оспорене одредбе Закона 

о републичкој управи нису у складу са чл. I/1, I/2, I/7е), III/1а), 
III/2б), III/3б) и V/3а), ц) и д) Устава БиХ којима су прописане на-
длежности институција Босне и Херцеговине јер је на тај начин 
ентитетским законом регулисано питање које спада у надлежност 
институција Босне и Херцеговине. Из суштине опширних навода 
поднесеног захтјева може се издвојити да подносиоци захтјева 
сматрају да се оспореним одредбама Закона о републичкој управи 
“грубо одузела уставна и стварна надлежност институција БиХ” 
у односу на спољну политику, и то нарочито у односу на назив 
Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу (у 
даљњем тексту: Министарство), те у односу на надлежности које 
су му дате, а нарочито у односу на исељеништво и у односу на “ко-
ординацију сарадње са другим тијелима у БиХ, те институцијама, 
органима и тијелима ЕУ, њеним државама чланицама, државама 
кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу придру-
живања и приступања ЕУ”. Подносиоци захтјева сматрају да је, 
осим одузимања надлежности институцијама БиХ, циљ оспорених 
одредби и “увођење правне несигурности у цјелокупан правни си-
стем БиХ, подривајући међународноправни субјективитет и суве-
ренитет БиХ”.

5. Подносиоци захтјева наводе да одредбе Устава Босне и Хер-
цеговине дају држави Босни и Херцеговини и њеним институција-
ма БиХ искључиву надлежност да регулишу питање спољне поли-
тике. Стога, само државне институције, уз сарадњу и координацију 
са ентитетима и потребну помоћ ентитета у том контексту, могу 
водити државу БиХ равноправном чланству у међународним тије-
лима и организацијама, а прије свега чланству у Европској унији 
(у даљњем тексту: ЕУ).

6. У односу на назив Министарства, како је дефинисан оспо-
реним одредбама, подносиоци захтјева истичу да тај назив “есен-
цијално представља супротност одредбама Устава” јер имплици-
ра да је ентитетско министарство надлежно за област европских 
интеграција и међународну сарадњу, која је у искључивој надле-
жности државе БиХ. Подносиоци захтјева сматрају да постоји 
“очита интенција законодаваца да се називом покаже да је ентитет 
Република Српска у процесу европских интеграција неовисан од 
БиХ”, што је у супротности са Уставом и одлукама институција 
Босне и Херцеговине.

7. У погледу надлежности Министарства, подносиоци захтјева 
су, прије свега, истакли да је спољна политика један од суштин-
ских елемената међународноправног субјективитета и сувере-

нитета Босне и Херцеговине који се огледа у: а) чланству у Ује-
дињеним нацијама; б) чланству у Савјету Европе и ц) интенцији 
Босне и Херцеговине да постане дијелом Европске уније као по-
себне заједнице држава. У том контексту подносиоци захтјева су 
навели низ закона и стратешких докумената донесених на нивоу 
БиХ којим се операционализује сегмент спољне политике Босне 
и Херцеговине. Подносиоци захтјева наводе да је према тим зако-
нима и стратешким документима неспорно да је за вођење спољне 
политике и представљање Босне и Херцеговине у међународним и 
европским организацијама и институцијама искључиво надлежно 
Предсједништво Босне и Херцеговине. Стога се нижи нивои вла-
сти, конкретно ентитети, никако не могу бавити питањима спољне 
политике на начин како је то дефинисано оспореним одредбама. У 
прилог својим тврдњама подносиоци захтјева су указали на одлуке 
Уставног суда бр. У 5/98 и У 68/02 истичући да је у њима Уставни 
суд закључио да су спољна политика и спољнотрговинска полити-
ка из члана III/1а) и б) Устава, “у суштини прерогатив институција 
БиХ”, да су ентитети подређени суверенитету Босне и Херцегови-
не, односно да је “аутономност ентитета условљена хијерархијски 
надређеним надлежностима државе”.

8. У вези са стратешким циљевима БиХ да постане пуно-
правна чланица ЕУ, подносиоци захтјева су истакли да је Босна 
и Херцеговина с државама чланицама ЕУ потписала Споразум о 
стабилизацији и придруживању (у даљњем тексту: ССП), да су с 
циљем праћења ССП основана заједничка тијела Босне и Херцего-
вине и ЕУ. Такође су указали и на Одлуку о систему координације 
процеса европских интеграција у БиХ (“Службени гласник БиХ” 
број 72/16 и 35/18; у даљњем тексту: Одлука о координацији) којом 
се дефинишу “институционални и оперативни систем и начин 
остваривања координације институција у Босни и Херцеговини 
на провођењу активности везаних за процес интегрирања Босне и 
Херцеговине у Европску унију, заједничка тијела у оквиру система 
координације, њихов састав, те надлежности и међусобни одно-
си”. Према члану 2 исте одлуке “системом координације уређује се 
и начин остваривања комуникације између институција у Босни и 
Херцеговини с циљем обезбјеђења и изношења усаглашеног ста-
ва у име Босне и Херцеговине у комуникацији са институцијама 
Европске уније”. У вези с тим, подносиоци захтјева су указали на 
одлуке Уставног суда бр. У 9/07 и У 17/09 према којима је процес 
приступања БиХ европским интеграцијама “интегрални сегмент 
вањске политике Босне и Херцеговине која је у искључивој надле-
жности државних институција”, односно да је “питање чланства 
Босне и Херцеговине у Европској унији свакако ствар која се тиче 
вањске политике наше земље, те да смо на том путу преузели одре-
ђене обавезе потписивањем [ССП]”.

9. У наставку захтјева подносиоци су описали хронологију 
активности Народне скупштине РС “којим се практично инсти-
туцијама БиХ одузима надлежност у сегменту вањске политике у 
процесу приступања европским интеграцијама”. Те активности, 
како је даље наведено, трају од 2008. године до када је био на снази 
Закон о министарствима у којем је тадашње Министарство за еко-
номске односе и координацију суштински имало координирајућу 
улогу на подручју међународне сарадње и европских интеграција, 
уз уважавање Устава и закона Босне и Херцеговине, те потребну 
сарадњу са институцијама Босне и Херцеговине. У том правцу 
наводе да је Закон о министарствима садржавао одредбе којима 
је било прописано да је однос између виших и нижих органа др-
жавне и републичке управе уређен Уставом Босне и Херцеговине, 
да министарства Републике Српске сарађују с истим или сличним 
министарствима Босне и Херцеговине и међународним институ-
цијама у складу са Уставом Босне и Херцеговине, као и да дају 
обавјештења, податке и информације из оквира свог дјелокруга 
надлежним органима Босне и Херцеговине. Наведени закон је, 
како истичу, уважавао чињеницу “вертикалне субординације изме-
ђу виших и нижих органа државне и републичке управе”, као и 
да се свака врста сарадње ентитетских органа управе са органи-
ма управе Босне и Херцеговине и међународним институцијама 
одвија у складу са Уставом Босне и Херцеговине.

10. Даље наводе да је ступањем на снагу Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) 2008. 
године, престало да ради Министарство за економске односе и 
координацију, а његове послове преузело је Министарство за еко-
номске односе и регионалну сарадњу. Тај закон више није садр-
жавао одредбе којима се уређују однос и сарадња органа управе 
Републике Српске са институцијама и органима управе Босне и 
Херцеговине. Подносиоци захтјева наводе низ примјера којима 
је, према њиховом мишљењу, у периоду од престанка важења ра-
нијег закона и формирањем Министарства за економске односе и 
регионалну сарадњу имплицирано да је ентитет уговорна стра-
на у поступку приступања ЕУ. Наиме, подносиоци наводе да је 
надлежност тог министарства, између осталог, била и “праћење 
спровођења СПП; [...] координација активности у вези са испу-
њавањем обавеза министарства које произлазе из процеса стаби-
лизације и придруживања [...] координација дјеловања представ-
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ника Републике у заједничким тијелима БиХ и ЕУ која се успо-
стављају на основу ССП-а и праћење њиховог рада [...] сарадња 
са институцијама, органима и тијелима ЕУ и њеним државама 
чланицама, државама кандидатима и потенцијалним кандидати-
ма у процесу придруживања и приступања ЕУ [...]”.

11. Подносиоци захтјева даље наводе да је 2018. године на 
снагу ступио оспорени Закон о републичкој управи, који је посло-
ве дотадашњег Министарства за економске односе и регионалну 
сарадњу повјерио новом Министарству дајући му “у надлежност 
вањску политику и међународне односе”. Међутим, како истичу, 
оспорени закон, као ни претходни, не садржи одредбе о сарадњи 
органа управе ентитета са институцијама Босне и Херцеговине. 
Та чињеница, према мишљењу подносилаца захтјева, указује на 
“интенцију законодавца да се путем назива институција ентитета 
створе услови којима се не само одузима надлежност држави БиХ 
из домена вањске политике него се покушава успоставити међуна-
родноправни субјективитет ентитета, и то превасходно у домену 
вањске политике”. Оспореним одредбама се, како наводе, импли-
цира да ентитет “равноправно сарађује са другим тијелима у БиХ, 
али и институцијама и тијелима изван БиХ”.

12. Подносиоци захтјева су даље детаљно елаборирали устав-
не одредбе којима су прописане надлежности институција Босне и 
Херцеговине у спољној политици, те разлоге због којих сматрају 
да су оспорене одредбе противне тим уставним одредбама. Обра-
злажући право из члана I/1 Устава БиХ, подносиоци тврде да се 
оспореним одредбама право на континуитет и међународноправни 
субјективитет БиХ “настоји прискрбити ентитету Република Срп-
ска јер се Министарство покушава наметнути као субјект права”. У 
том правцу указују само на неке од надлежности које су оспореним 
одредбама дате Министарству попут “координације републичких 
органа управе која се тиче израде и праћења спровођења мјера 
предвиђених оквиром развојне помоћи УН-а, путем учешћа у раду 
заједничких радних тијела; сарадње са специјализираним аген-
цијама УН-а; давања мишљења на акте УН-а; давања мишљења 
о учешћу и координација учешћа републичких органа управе у 
пројектима УН-а у БиХ; координације републичких органа управе 
у области спровођења постпријемних обавеза БиХ проистеклих из 
чланства у Савјету Европе и сарадња са тијелима Савјета Европе 
те давања мишљења на акте Савјета Европе”.

13. Такође, подносиоци захтјева сматрају да се оспореним 
одредбама крши и принцип владавине права из члана I/2 Устава 
“који представља систем политичке власти заснован на поштовању 
устава, закона и других прописа и захтијева да сви устави, закони 
и други прописи који се доносе морају бити усклађени с уставним 
начелима”. Подносиоци захтјева истичу да је Народна скупштина 
РС оспореним одредбама Закона о републичкој управи “игнорира-
ла своју обавезу да поштује Устав БиХ и друге законе БиХ” будући 
да је, како је већ речено, питање спољне политике у искључивој на-
длежности Босне и Херцеговине, односно Предсједништва Босне 
и Херцеговине.

14. Подносиоци захтјева указују и на кршење одредбе члана 
I/7е) Устава БиХ чија је суштина заштита грађана БиХ који се 
налазе ван њених граница. Наиме, подносиоци захтјева сматрају 
да се “заштита грађана ван БиХ постиже подршком институција 
БиХ”, те да је Босна и Херцеговина имплементацију ове устав-
не обавезе регулисала законима које је усвојила Парламентарна 
скупштина Босне и Херцеговине. Осим тога, постоје два државна 
министарства, и то Министарство за људска права и избјеглице и 
Министарство иностраних послова, која се баве питањем исеље-
ништва. У вези с тим, подносиоци су указали на Одлуку Уставног 
суда број У 9/11 према којој је “неспорно интерес Босне и Херцего-
вине да задржи везу са својим грађанима којима је она држава тзв. 
матичног или изворног држављанства”.

15. У оквиру уставних одредби чл. III/1а), III/3б) и V/3а), ц) и 
д) Устава БиХ подносиоци захтјева нарочито истичу да само Босна 
и Херцеговина као држава може водити преговоре о приступању 
међународним организацијама, а не нижи нивои власти. Осим 
тога, наводе да ентитети имају уставну обавезу да помогну инсти-
туцијама Босне и Херцеговине да испоштују међународне обавезе 
према члану III/2б) Устава Босне и Херцеговине, али не да иступају 
самостално, као и да ентитети и други нижи нивои власти у Босни 
и Херцеговини уживају уставну аутономију, али да је та аутоно-
мија подређена њиховој обавези да се придржавају Устава и одлука 
институција Босне и Херцеговине. Чланство у међународним ор-
ганизацијама, подношење извјештаја међународним организација-
ма, закључивање међународних споразума, као и заштита и помоћ 
држављанима БиХ у иностранству у искључивој су надлежности 
институција Босне и Херцеговине. Оспореним одредбама, како на-
воде подносиоци захтјева, ови уставни принципи су “игнорисани 
и одузета је надлежност институцијама БиХ у домену европских 
интеграција као сегменту вањске политике”.

16. На основу свега изложеног, подносиоци захтјева су предло-
жили да се усвоји захтјев за оцјену уставности и утврди да оспо-
рене одредбе Закона о републичкој управи нису у сагласности са 

одредбама чл. I/1, I/2, I/7е), III/1а), III/2б), III/3б) и V/3а), ц) и д) 
Устава БиХ.

б) Одговори на захтјев
17. У одговору на захтјев Народна скупштина РС најприје 

оспорава активну легитимацију подносилаца захтјева истичући да 
дио Клуба Бошњака у Вијећу народа Народне скупштине РС нема 
Уставом Босне и Херцеговине предвиђену процесну могућност да 
поднесе захтјев за оцјену уставности из члана VI/3а) Босне и Хер-
цеговине. Ово образлаже тиме да Вијеће народа Народне скупшти-
не РС није “дом” унутар Народне скупштине РС која је једнодомни 
орган, нити је “законодавни орган”, већ “посебно тијело за зашти-
ту виталног националног интереса”.

18. Даље, очитујући се на наводе подносилаца захтјева да вла-
сти Републике Српске заштиту уставности “не доживљавају као 
позитивну обавезу”, Народна скупштина РС наводи да је ситуација 
управо супротна, те да подносиоци захтјева “имају континуирану 
тенденцију да докину надлежности ентитета предвиђене Уставом 
БиХ, и то чланом III/1, с циљем извршења промјене подјеле на-
длежности унутар БиХ, што представља директну повреду устав-
ности”. Такви начини промјене надлежности унутар Босне и Хер-
цеговине, “посебно кроз праксу или судско тумачење, стварају ре-
алну опасност од нарушавања Уставом успостављене равнотеже”. 
Даље, Народна скупштина РС истиче да су наводи подносилаца 
захтјева о неуставности оспорених одредби у цијелости неоснова-
ни. Наиме, Народна скупштина РС најприје наводи да је неспорно 
да је спољна политика, према члану III/1 Устава Босне и Херце-
говине, у надлежности државних институција, односно Пред-
сједништва Босне и Херцеговине. Међутим, истовремено истиче 
да подносиоци захтјева “губе из вида да сам Устав БиХ чланом 
III/2, између осталог, дефинише надлежност ентитета за склапање 
споразума са државама и међународним организацијама и члан 68. 
тачка 15) Устава Републике Српске [...] који дефинише да Републи-
ка Српска уређује и обезбјеђује међународну сарадњу, осим оне 
која је пренесена институцијама Босне и Херцеговине”.

19. Народна скупштина РС даље сматра да је “од изузетне ва-
жности за овај предмет прецизно дефинисање термина” зато што, 
како истиче, “спољна политика и међународна сарадња не само да 
нису истовјетни појмови већ се, како доктринарно, тако и у пракси 
сврставају у двије потпуно различите категорије”. Како даље наво-
ди, спољни послови “обухватају односе између држава као субје-
ката међународног јавног права и ти су послови у надлежности 
државе Босне и Херцеговине”, односно Предсједништва Босне и 
Херцеговине и Министарства иностраних послова Босне и Хер-
цеговине. С друге стране, међународна сарадња мора се схватити 
“изван контекста спољне политике јер представља кооперацију 
без задирања у спољне послове, што потврђују и одредбе Уста-
ва БиХ и Устава Републике Српске”. Стога, како истиче Народна 
скупштина РС, међународну сарадњу могу развијати и невладине 
организације, привредни субјекти, јединице локалне самоуправе, 
административни и аутономни управни нивои једне државе, као 
и саме државе. Дакле, и према Уставу Босне и Херцеговине, али 
и “по свим савременим поимањима демократске државе и наче-
лима уставности и законитости, а посебно у складу са Европском 
повељом о локалној самоуправи”, Република Српска има право да 
развија међународну сарадњу.

20. Даље, у односу на наводе о неуставности оспорених одред-
би у односу на члан I/1 Устава Босне и Херцеговине, Народна скуп-
штина РС сматра да су тврдње подносилаца захтјева “потпуно по-
грешне” зато што се оспореним одредбама ни на који начин не на-
рушава континуитет и идентитет државе Босне и Херцеговине. На-
име, није тачно да Република Српска оспореним одредбама жели 
да себи прибави “одређене правне способности” како то истичу 
подносиоци, већ она управо “на основу свих одредаба Устава БиХ 
(у цијелости), али и у складу са међународним документима који 
су релевантни за ова правна питања има основу за остварење ме-
ђународне сарадње”. У вези с тим, Народна скупштина РС истиче 
да Република Српска има право да ступа у међународне односе на 
регионалном нивоу и да одржава међународну сарадњу не само 
зато што то Устав Босне и Херцеговине не забрањује већ зато што 
за то има уставни основ у чл. III/1 и III/3а) Устава Босне и Херцего-
вине. Такође наводи да Република Српска има “међународноправ-
ни субјективитет specialis карактера”, и то на основу члана III/2а) 
према којем ентитети имају право да успостављају специјалне 
паралелне односе са сусједним државама и члана III/2д) према 
којем сваки ентитет може да склапа споразуме са државама и ме-
ђународним организацијама. Даље, Народна скупштина РС обра-
злаже како у систему Савјета Европе постоји Конгрес локалних 
и регионалних власти што је “par excellence примјер међународне 
сарадње на регионалном нивоу, и то институционалног карактера”. 
С обзиром на наведено, Народна скупштина РС сматра да су оспо-
рене одредбе и дјеловање Министарства у складу и са наведеним 
уставним одредбама и са међународним системом успостављеним 
на нивоу Савјета Европе, “а посебно са обавезама које је БиХ пре-
узела закључењем [ССП]”.
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21. Народна скупштина РС такође сматра и да подносиоци 

погрешно сматрају да су оспорене одредбе неуставне посма-
трајући то у контексту правних прописа који су претходили Зако-
ну о републичкој управи, као и да је циљ оспорених одредби оду-
зимање надлежности Босне и Херцеговине у области европских 
интеграција. Најприје истиче да су надлежности остале исте као 
и раније (координационе и сл.), а да је надлежно министарство 
добило нови назив јер је реорганизовано, односно издвојен је ре-
сор који је тренутно у саставу другог министарства. Измјена на-
зива “није мотивисана тенденцијом одузимања надлежности већ 
потпуно другим, практичним разлозима”. Осим тога, Народна 
скупштина РС наводи да је оспореном одредбом члана 31 Зако-
на о републичкој управи прописана надлежност која се састоји у 
обављању координационих послова у раду републичких институ-
ција и испуњавању обавеза које произлазе из процеса европских 
интеграција. Стога, како наводи, прописане надлежности Мини-
старства не задиру ни у надлежност Дирекције за европске ин-
теграције (у даљњем тексту: Дирекција), нити су у супротности 
с њима. Напротив, Народна скупштина РС истиче да је управо 
због постизања јединственог става свих нивоа власти у области 
европских интеграција и међународне сарадње усаглашен систем 
координације процеса европских интеграција 2016. године, уз 
уважавање уставне структуре и надлежности свих нивоа власти 
у Босни и Херцеговини. Такође наводи да Одлука о координа-
цији, на коју се позивају и подносиоци захтјева, “обавезује Репу-
блику Српску на овакав начин рада у овом процесу”. У складу с 
тим, представници Републике Српске учествују у делегацијама 
у оквиру одбора, пододбора и других тијела која се успоставља-
ју по ССП. Стога, Народна скупштина РС сматра да није јасан 
навод подносилаца захтјева о томе да се оспореним одредбама 
“доводе у питање заједничка тијела институција БиХ [...] која су 
оформљена како би Босна и Херцеговина испунила све услове и 
приступила [ЕУ]. Напротив, заједничка тијела која су формирана 
са циљем координације активности у вези са испуњавањем усло-
ва за приступ ЕУ ‘успјешно су реализовала активност израде од-
говора на Упитник Европске комисије и тренутно активно раде на 
изради Програма интегрисања БиХ у ЕУ’ у чему [Министарство] 
директно сарађује са Дирекцијом, те врши координацију чланова 
[заједничких тијела] из Републике Српске”.

22. Дакле, како наводи Народна скупштина РС, Република 
Српска помаже институцијама на нивоу Босне и Херцеговине “бу-
дући да обавезе које проистичу из европских интеграција, процен-
туално гледано, већином обавезују ентитете”. Осим тога, наводи 
да слична тијела постоје и у Федерацији БиХ (Канцеларија Владе 
Федерације БиХ за европске интеграције) и у Дистрикту Брчко 
БиХ (Одјељење за европске интеграције и међународну сарадњу). 
На основу свега наведеног, Народна скупштина РС сматра да се ни 
називом Министарства нити његовим надлежностима не нарушава 
суверенитет уставних надлежности Босне и Херцеговине, већ их, 
напротив, потврђује, па предлаже да Уставни суд захтјев у ције-
лости одбије.

IV - Релевантни прописи
23. Устав Босне и Херцеговине у релевантном дијелу гласи:

Члан I
Босна и Херцеговина
1. Континуитет
Република Босна и Херцеговина, чије је званично име од 

сада “Босна и Херцеговина”, наставља своје правно постојање по 
међународном праву као држава, са унутрашњом структуром мо-
дификованом овим Уставом и са постојећим међународно призна-
тим границама. Она остаје држава чланица Уједињених нација, и 
као Босна и Херцеговина може задржати чланство или затражити 
пријем у организацијама у оквиру система Уједињених нација, као 
и у другим међународним организацијама.

2. Демократска начела
Босна и Херцеговина је демократска држава, која функциони-

ше на принципу владавине права и на основу слободних и демо-
кратских избора. 

[...]
7. Држављанство
Постоји држављанство Босне и Херцеговине, које регулише 

Парламентарна скупштина, и држављанство сваког ентитета, које 
регулише сваки ентитет, под условом:

[...]
е) Држављанин Босне и Херцеговине у иностранству ужива 

заштиту Босне и Херцеговине. Сваки ентитет може издавати па-
соше Босне и Херцеговине својим држављанима, онако како то 
одреди Парламентарна скупштина. Босна и Херцеговина може 
издати пасоше својим држављанима којима није издат пасош неког 
од ентитета. [...]

Члан III
Надлежности и односи између институција Босне и Херцего-

вине и Ентитета
1. Надлежности институција Босне и Херцеговине
Сљедећа питања спадају у надлежност институција Босне и 

Херцеговине:
а) Спољна политика.
[...]
2. Надлежности Ентитета
[...]
б) Сваки ентитет ће пружати сву потребну помоћ влади Босне 

и Херцеговине како би јој омогућио да испуњава међународне оба-
везе Босне и Херцеговине [...].

д) Сваки ентитет може такође да склапа уговоре са државама и 
међународним организацијама уз пристанак Парламентарне скуп-
штине. Парламентарна скупштина може законом предвидјети да за 
неке врсте споразума таква сагласност није потребна.

3. Правни поредак и надлежности институција
а) Све владине функције и овлашћења, која нису овим Уста-

вом изричито дата институцијама Босне и Херцеговине, припадају 
ентитетима.

б) Ентитети и њихове ниже јединице у потпуности ће пошто-
вати овај Устав, којим се стављају ван снаге одредбе закона Босне 
и Херцеговине и одредбе устава и закона ентитета које су у су-
протности с њим, као и одлуке институција Босне и Херцеговине. 
Општи принципи међународног права представљају интегрални 
дио правног поретка Босне и Херцеговине и ентитета.

Члан V
Предсједништво
[...]
3. Надлежности
Предсједништво је надлежно за:
а) Вођење спољне политике Босне и Херцеговине.
[...]
ц) Представљање Босне и Херцеговине у међународним и 

европским организацијама и институцијама и тражење чланства 
у оним међународним организацијама и институцијама у којима 
Босна и Херцеговина није члан.

д) Преговарање о закључењу међународних уговора Босне и 
Херцеговине, отказивање и, уз сагласност Парламентарне скуп-
штине, ратификовање таквих уговора.

24. Закон о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске” број 115/18) у релевантном дијелу гласи:

Члан 15. тачка 16)
Министарства су:
[...]
16) Министарство за европске интеграције и међународну са-

радњу.

Члан 31.
Министарство за европске интеграције и међународну са-

радњу обавља управне и друге стручне послове, који се односе 
на: праћење испуњавања и испуњавање обавеза из Споразума о 
стабилизацији и придруживању (у даљем тексту: ССП) и извје-
штавање о томе; спровођење и координацију активности у вези 
са испуњавањем обавеза у процесу придруживања и приступања 
ЕУ у оквиру Поглавља 1, 3 и 22 правне тековине Европске уније 
и Политичких критеријума; остваривање координације републич-
ких органа управе у спровођењу активности из области европских 
интеграција у складу са републичким прописима; координацију 
дјеловања републичких представника у заједничким тијелима ЕУ 
и БиХ која се успостављају на основу ССП и аналитичко праћење 
њиховог рада; међуресорну припрему републичких институција 
и координацију учешћа републичких представника у свим фаза-
ма претприступног процеса и процеса преговарања са ЕУ; при-
прему и ревизију стратешких докумената и акционих планова у 
вези са испуњавањем обавеза у процесу европских интеграција; 
остваривање и координацију сарадње са другим тијелима у БиХ, 
те институцијама, органима и тијелима ЕУ, њеним државама чла-
ницама, државама кандидатима и потенцијалним кандидатима у 
процесу придруживања и приступања ЕУ; координацију усклађи-
вања републичког законодавства са прописима Европске уније и 
праксом и стандардима Савјета Европе; учешће у изради норма-
тивних аката с циљем њиховог усклађивања са прописима Европ-
ске уније и праксом и стандардима Савјета Европе; координацију 
израде и праћење републичких планова и програма усклађивања 
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републичког законодавства са правном тековином ЕУ и праксом и 
стандардима Савјета Европе; стручну подршку републичким орга-
нима управе и другим републичким институцијама и координацију 
њиховог учешћа у процесу усклађивања законодавства; сарадњу 
са радним тијелима Народне скупштине у области усклађивања 
републичког законодавства са правном тековином ЕУ и праксом 
и стандардима Савјета Европе; превођење и координацију пре-
вођења због потреба процеса европских интеграција; организа-
цију и оперативну координацију активности републичких органа 
управе и других републичких институција с циљем обезбјеђења 
адекватног учешћа Републике у програмирању средстава Европске 
уније и других донатора који су на располагању БиХ; координацију 
активности републичких органа управе и других републичких ин-
ституција у спровођењу пројеката у оквиру програма коришћења 
средстава Европске уније и других донатора; сарадња са институ-
цијама БиХ и ЕУ у БиХ с циљем учешћа Републике у претприступ-
ним и приступним фондовима Европске уније; предлагање мјера 
за побољшање апсорпционих капацитета БиХ/Републике у оквиру 
доступних програма подршке; подстицање развоја и унапређи-
вања прекограничне сарадње; планирање и организацију обука из 
области европских интеграција; припрему и спровођење Програма 
општег стручног усавршавања из области европских интеграција; 
израду и издавање публикација из области европских интеграција; 
праћење рада мјешовитих комитета БиХ за сарадњу са земљама 
у иностранству и координација учешћа представника Републике 
у њиховом раду; унапређивање регионалне и институционалне 
сарадње са регијама Европе и свијета, као и сарадње са домаћим 
институцијама; иницирање, припремање и предлагање споразума 
и протокола за успостављање и развој међурегионалне сарадње и 
праћење њихове примјене; вођење регистра споразума, протокола 
и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству; учество-
вање у изради међународних споразума о сарадњи; координацију 
представљања Републике у иностранству; нормативно уређивање 
организовања и рада привредних представништава Републике у 
иностранству; праћење реализације програма и планова рада при-
вредних представништава, те предузимање мјера и активности за 
њихов координисан и ефикаснији рад; послове у области односа 
Републике са дијаспором; координацију активности републичких 
органа управе у области сарадње са дијаспором; координацију ак-
тивности у оквиру чланства Републике у Скупштини европских 
регија; сарадњу са домаћим, регионалним и међународним орга-
низацијама и институцијама; сарадњу са међународним органи-
зацијама ради координације донаторске помоћи; вођење регистра 
донација у јавном сектору; координацију активности у вези са 
израдом извјештаја и других докумената који се односе на испу-
њавање обавеза институција Републике у вези са чланством БиХ у 
међународним организацијама; координацију републичких органа 
управе која се тиче израде и праћења спровођења мјера предвиђе-
них оквиром развојне помоћи УН-а, путем учешћа у раду зајед-
ничких радних тијела; сарадњу са специјализованим агенцијама 
УН-а; давање мишљења на акте УН-а; давање мишљења о учешћу 
и координација учешћа републичких органа управе у пројектима 
УН-а у БиХ; координацију републичких органа управе у области 
спровођења постпријемних обавеза БиХ проистеклих из чланства 
у Савјету Европе и сарадња са тијелима Савјета Европе; давање 
мишљења на акте Савјета Европе; израда законских и подзакон-
ских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу 
са законом.

25. Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине (“Службе-
ни гласник БиХ” бр. 38/02, 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 
24/08) у релевантном дијелу гласи:

Дирекција за ЕУ интеграције
Члан 23. ст. (1) и (2)
Дирекција за европске интеграције врши нарочито послове 

који се односе на усклађивање активности органа власти у Босни 
и Херцеговини, надзор над провођењем одлука које доносе надле-
жне институције у Босни и Херцеговини а које се односе на све 
одговарајуће активности потребне за европске интеграције. 

Дирекција учествује у активностима или израђује нацрте и 
приједлоге политика, закона, других прописа и смјерница које се 
односе на извршење послова које је Босна и Херцеговина дужна да 
предузима како би се укључила у процесе европске интеграције.

26. Одлука о систему координације процеса европских ин-
теграција у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ” бр. 
72/16 и 35/18) у релевантном дијелу гласи:

Члан 1.

(Предмет)
Одлуком о систему координације процеса европских интегра-

ција у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Одлука) дефинишу 
се институционални и оперативни систем и начин остваривања 
координације институција у Босни и Херцеговини на спровођењу 
активности везаних за процес интегрисања Босне и Херцеговине у 

Европску унију, заједничка тијела у оквиру система координације, 
њихов састав, надлежности и међусобни односи.

Члан 2.

(Координација процеса европских интеграција)
(1) Координација процеса европских интеграција подразу-

мијева активности које се реализују с циљем осигурања што већег 
степена усклађености и кохерентности у раду институција на свим 
нивоима власти у Босни и Херцеговини везаних за извршење уго-
ворних обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању 
између Европских заједница и њихових држава чланица и Босне 
и Херцеговине [...], као и других обавеза из процеса европских 
интеграција. Системом координације уређује се и начин оствари-
вања комуникације између институција у Босни и Херцеговини, 
с циљем обезбјеђења и изношења усаглашеног става у име Босне 
и Херцеговине у комуникацији са институцијама Европске уније.

(2) Координација процеса европских интеграција у Босни и 
Херцеговини заснива се на принципима поштовања постојеће 
унутрашње правне и политичке структуре у Босни и Херцего-
вини и заштите уставима дефинисаних надлежности свих нивоа 
власти и њихових институција у појединим областима обухваће-
ним процесом европских интеграција, осигурања видљивости, те 
одговорности свих нивоа власти за благовремено и дјелотворно 
испуњавање обавеза из процеса европских интеграција из њихове 
надлежности. 

(3) Координација процеса европских интеграција у Босни и 
Херцеговини остварује се на хоризонталном (координација унутар 
једног нивоа организације власти) и вертикалном нивоу (коорди-
нација између различитих нивоа организације власти). У складу 
са ставом (2) овог члана, структуре и модалитете остварења хо-
ризонталне координације сваки ниво власти уређује самостално, 
у складу са својим уставним поретком и управноправним специ-
фичностима, капацитетима и потребама, те они не представљају 
предмет ове одлуке.

(4) С циљем дјелотворног спровођења вертикалне координа-
ције процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини, успо-
стављају се сљедећа заједничка тијела:

а) Колегијум за европске интеграције 
б) министарске конференције 
ц) Комисија за европске интеграције 
д) радне групе за европске интеграције 
(5) С циљем надзора над примјеном Споразума о стабилиза-

цији и придруживању и осигурањем функционалне повезаности 
између тијела унутрашњег система координације процеса европ-
ских интеграција у Босни и Херцеговини те дјеловања и заступања 
усаглашеног “једног гласа” у име Босне и Херцеговине, у саставу 
заједничких тијела између Босне и Херцеговине и Европске уније 
у име Босне и Херцеговине дјелују:

а) Стална делегација Босне и Херцеговине у оквиру Савјета за 
стабилизацију и придруживање; 

б) Стална делегација Босне и Херцеговине у оквиру Одбора за 
стабилизацију и придруживање;

ц) Стална делегација Босне и Херцеговине у оквиру пододборā 
за стабилизацију и придруживање; 

д) сталне делегације Босне и Херцеговине у оквиру других 
заједничких тијела између Босне и Херцеговине и Европске уније 
која се успостављају у складу са Споразумом о стабилизацији и 
придруживању.

Члан 5.

(Министарске конференције)
(1) Министарске конференције су тијела у систему координа-

ције процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини чијим 
дјеловањем се обезбјеђује свеобухватан и уједначен приступ на-
длежних институција са свих нивоа власти у појединим сектор-
ским областима обухваћеним процесом европских интеграција. 

(2) Министарске конференције састоје се од ресорно надле-
жних министара из Савјета министара Босне и Херцеговине, влада 
ентитета, влада кантона и представника Владе Дистрикта Брчко 
Босне и Херцеговине, у складу са њиховим уставним надлежно-
стима за материју која се разматра или за област за коју је мини-
старска конференција формирана. 

(3) Министарске конференције доприносе превладавању 
евентуалних застоја у испуњавању обавеза Босне и Херцеговине 
у процесу европских интеграција, те процесу програмирања по-
моћи Европске уније, а који нису могли бити ријешени у оквиру 
техничких и оперативних тијела у систему координације. С циљем 
реализације обавеза које проистичу из Споразума о стабилизацији 
и придруживању, министарске конференције дефинишу заједнич-
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ке смјернице и платформе за дјеловање оперативних и техничких 
тијела у систему координације у појединачним секторским обла-
стима обухваћеним процесом приступања Европској унији.

[...]
V - Допустивост 
27. При испитивању допустивости захтјева Уставни суд је по-

шао од одредби члана VI/3а) Устава Босне Херцеговине.
28. Члан VI/3а) Устава Босне и Херцеговине гласи:
а) Уставни суд има искључиву надлежност да одлучује у спо-

ровима који по овом Уставу настају између ентитета, или између 
Босне и Херцеговине и једног или оба ентитета, или између ин-
ституција Босне и Херцеговине, укључујући, али се не огранича-
вајући само на то:

- Да ли је одлука неког ентитета да успостави специјални па-
ралелни однос са неком од сусједних држава сагласна овом Уставу, 
укључујући и одредбе које се односе на суверенитет и територијал-
ни интегритет Босне и Херцеговине.

- Да ли је неки члан устава или закона ентитета у сагласности 
са овим Уставом.

Спорове могу покретати само чланови Предсједништва, пред-
сједавајући Министарског савјета, предсједавајући или замјеник 
предсједавајућег било којег вијећа Парламентарне скупштине, јед-
на четвртина чланова било којег вијећа Парламентарне скупштине 
или једна четвртина било ког законодавног вијећа неког ентитета.

29. Народна скупштина РС је у одговору најприје истакла да 
је захтјев ratione personae недопустив зато што сматра да Вијеће 
народа Републике Српске нема по Уставу Босне и Херцеговине 
активну легитимацију да поднесе захтјев за оцјену уставности. 
Уставни суд истиче да је ово питање већ раније испитао, па је у 
вези с истим наводима, између осталог, навео да је “вршење за-
конодавне власти у првој реченици тачке 1 Амандмана LXXVI на 
Устав РС додијељено, односно да је у надлежности Народне скуп-
штине РС и Вијећа народа РС. [...] Иако се ради о суженој зако-
нодавној надлежности Вијећа народа РС, имајући у виду одредбе 
члана VI/3а) Устава Босне и Херцеговине и члана 17 став (1) Пра-
вила Уставног суда, Уставни суд сматра да је једна четвртина чла-
нова Вијећа народа РС овлашћени субјекат за подношење захтјева 
јер Устав БиХ не поставља никаква ограничења у погледу обима 
законодавне надлежности за подношење захтјева, већ, напротив, 
таква овлашћења даје једној четвртини чланова било којег дома за-
конодавног органа једног ентитета, а за Уставни суд је неспорно да 
је Вијеће народа РС ‘законодавни орган’ будући да је то дефиниса-
но самим Уставом РС - ‘Законодавну власт у Републици Српској ће 
вршити Народна скупштина и Вијеће народа’ (тачка 1 Амандмана 
LXXVI)” (види Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму 
број У 15/07 од 4. октобра 2008. године, објављена у “Службеном 
гласнику БиХ” број 99/08, тач. 15-17). Уставни суд не види разлог 
да одступи од овог става.

30. Имајући то у виду, Уставни суд истиче да је у конкретном 
случају захтјев за оцјену уставности поднијело седам делегата 
Вијећа народа Републике Српске које укупно броји 28 делегата, 
што чини ¼ чланова било којег законодавног органа ентитета, 
што значи да је захтјев поднио овлашћени субјекат у смислу члана 
VI/3а) Устава Босне и Херцеговине.

31. Имајући у виду одредбе члана VI/3а) Устава Босне и Хер-
цеговине и члана 17 став (1) Правила Уставног суда, Уставни суд 
је утврдио да је захтјев допустив зато што га је поднио овлашћени 
субјекат и да не постоји ниједан формални разлог из члана 17 став 
(1) Правила Уставног суда због којег захтјев није допустив.

VI - Меритум
32. Подносиоци захтјева сматрају да је Народна скупштина РС 

спорним одредбама Закона о републичкој управи аутономно регу-
лисала сегмент спољне политике који се тиче европских интегра-
ција, за шта нема уставну надлежност зато што су спољна полити-
ка, сарадња с међународним тијелима и организацијама и заштита 
и помоћ држављанима БиХ у иностранству, односно питање са-
радње са исељеништвом у искључивој надлежности институција 
државе Босне и Херцеговине. Такође наводе да је процес присту-
пања Босне и Херцеговине европским интеграцијама “интеграл-
ни сегмент вањске политике” која је у искључивој надлежности 
државних институција. Стога сматрају да је оспореним одредбама 
нарушена уставна подјела надлежности између институција Босне 
и Херцеговине и ентитета, због чега те одредбе нису у сагласности 
са чл. I/1, I/2, I/7е), III/1а), III/2б), III/3б) и V/3а), ц) и д) Устава 
Босне и Херцеговине.

Питање подјеле надлежности у пракси Уставног суда
33. Уставни суд наглашава да је подјела надлежности између 

Босне и Херцеговине и ентитетâ сложено питање с којим се Устав-
ни суд врло често сусретао када је одлучивао на основу члана VI/3а) 
Устава Босне и Херцеговине. У Одлуци број У 16/11 Уставни суд 
је истакао да управо текст Устава Босне и Херцеговине повлачи за 

собом велики број питања у односу на подјелу надлежности изме-
ђу Босне и Херцеговине и ентитетâ, позивајући се на релевантне 
одлуке о том питању (види Уставни суд, Одлука о допустивости и 
меритуму број У 16/11 од 13. јула 2012. године, “Службени гласник 
БиХ” број 105/13 од 31. децембра 2012. године, тачка 30 с даљњим 
референцама).

34. Пракса Уставног суда показује да о питању подјеле надле-
жности између државе и ентитета није могуће усвојити генерални 
став који ће да важи у свим случајевима, већ то питање (када по-
стоји дилема у погледу подјеле надлежности) треба размотрити у 
сваком конкретном случају јер одлука о томе зависи од низа фак-
тора. Нпр. у предмету у којем је била оспорена уставност Закона 
о статистици Босне и Херцеговине подносилац захтјева је сматрао 
“да област статистике не спада у прецизно одређене надлежности 
из члана III/1 Устава БиХ [и да] Парламентарна скупштина није 
имала мандат да ову област регулише законом”, односно да се 
ради о искључивој надлежности ентитета. Уставни суд је у одлу-
ци навео да је захтјев размотрио “у контексту испуњавања обавеза 
и увјета за укључивање Босне и Херцеговине у процесе европске 
интеграције, што је интегрални сегмент спољне политике Босне и 
Херцеговине која је у искључивој надлежности државних инсти-
туција у смислу чл. III/1а) и V/3а) Устава БиХ”. Након детаљне 
анализе овог питања у свјетлу уставних одредби о подјели надле-
жности, али и захтјева који се пред Босну и Херцеговину поста-
вљају у процесу интеграције у ЕУ, Уставни суд је закључио “да 
постојање централне агенције за статистику значајно унапређује 
функционисање свих области које су у надлежности институција 
Босне и Херцеговине, укључујући и царинску политику, монетар-
ну политику, политику и регулисање питања имиграције, избјегли-
ца и азила, успостављање и функционисање заједничких и међуна-
родних комуникацијских средстава итд. Иако ове обавезе спадају 
у искључиву надлежност институција Босне и Херцеговине, те је 
за њихово испуњење одговорна Босна и Херцеговине, и ентитети 
имају уставну обавезу помоћи институцијама Босне и Херцегови-
не да их испоштују према члану III став 2 тачка б) Устава БиХ” 
(види Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму број У 9/07 
од 4. октобра 2008. године, објављена у “Службеном гласнику 
БиХ” број 20/09, тач. 16-18).

35. У другом предмету Уставни суд је одлучивао о уставности 
аката које је Република Српска закључила у вези са својим актив-
ностима на међународном плану, те о уставности буџета Републи-
ке Српске који је предвиђао средства и за представљање Републике 
Српске у иностранству. У тој одлуци Уставни суд је навео: “Енти-
тети имају уставни основ за доношење ентитетских буџета којима 
се утврђује финансијски оквир прихода и расхода и да усвајање 
таквог буџета којим се врши расподјела средстава, између осталог, 
и за представљање РС у иностранству, само по себи није супротно 
Уставу Босне и Херцеговине зато што не представља преузимање 
или мијешање у спољну политику и спољнотрговинску политику 
Босне и Херцеговине”. Међутим, Уставни суд је такође истакао да 
се “питање поштовања уставне подјеле надлежности између Босне 
и Херцеговине и ентитета може покренути у случају да активности 
које предузимају ентитетски дужносници и које се финансирају из 
ентитетског буџета представљају мијешање или преузимање неке 
од надлежности Босне и Херцеговине”. Разматрајући активности 
које је предузела Република Српска у конкретном случају, Уставни 
суд је оцијенио да се “није радило о успостављању дипломатских 
односа са неком другом земљом, закључивању споразума са не-
ком другом државом или међународном организацијом, нити се 
Република Српска наведеним активностима представљала у ино-
странству као самостална држава, што би довело у питање уставну 
подјелу надлежности у погледу спољне политике и спољнотрго-
винске политике”. Стога је Уставни суд оцијенио да је циљ актив-
ности које је Република Српска предузимала у иностранству био 
лобирање за унапређење интереса Републике Српске као ентитета 
и да у актима које је Република Српска донијела као основ за на-
ведене активности нема ничега што се у погледу спољне полити-
ке и спољнотрговинске политике убраја у искључиву надлежност 
Босне и Херцеговине. Стога је закључено да “скуп формалних ака-
та и активности Републике Српске које је навео подносилац захтје-
ва нису мијешање нити преузимање спољне политике и спољнотр-
говинске политике и нису супротни чл. III/1а) и б), V/3а) и ц), V/4а) 
и III/3б) Устава Босне и Херцеговине” (види Уставни суд, Одлука 
о допустивости и меритуму број У 15/08 од 3. јула 2009. године, 
објављена у “Службеном гласнику БиХ” број 73/09, тач. 35-36). 
До истог закључка Уставни суд је дошао и у предмету у којем је 
разматрао да ли је упућивање извјештаја дужносника Републике 
Српске о ситуацији у Босни и Херцеговини Савјету безбједности 
УН преузимање искључиве надлежности БиХ у области спољне 
политике. Наиме, Уставни суд је, имајући у виду садржај оспоре-
ног извјештаја, закључио да ни извјештај нити активности у вези 
с његовим подношењем не представљају извјештај државе Босне 
и Херцеговине, нити су на било који начин пред Савјетом безбјед-
ности УН представљали државу Босну и Херцеговину. Стога је 
закључено да “не постоји конкретна правно релевантна радња која 
је оспореним извјештајем извршена на штету уставне позиције др-
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жаве Босне и Херцеговине”, односно да актима и активностима Ре-
публике Српске у конкретном случају није дошло до преузимања 
уставних надлежности Босне и Херцеговине у области спољне 
политике (види Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму 
број У 15/09 од 27. марта 2010. године, објављена у “Службеном 
гласнику БиХ” број 84/10, тач. 43-45).

Примјена релевантних ставова Уставног суда у конкретном 
предмету

36. У конкретном случају подносиоци захтјева не оспоравају 
неку конкретну активности Републике Српске у односу на про-
цес приступа ЕУ, већ оспоравају оспорене одредбе Закона о репу-
бличкој управи in abstracto. Наиме, подносиоци захтјева су пред 
Уставни суд поставили питање уставности назива Министарства 
за ЕУ из члана 15 тачка 16 и његових надлежности из члана 31 
Закона о републичкој управи, образложивши да је самим називом 
Министарства и његовим прописаним надлежностима дошло до 
преузимања надлежности Босне и Херцеговине у области спољне 
политике, у коју спада и процес европских интеграција, те у обла-
сти заштите држављана БиХ у иностранству.

37. Уставни суд сматра да је питање назива Министарства и 
његових надлежности могуће испитати само у међусобној вези, а 
не одвојено.

38. Уставни суд запажа да међу подносиоцима захтјева и На-
родне скупштине РС није спорно да су према члану III/1 Устава 
БиХ спољни послови у искључивој надлежности државе, а не ен-
титета. Како су то истакли подносиоци захтјева, Уставни суд је већ 
раније закључио да је испуњавање обавеза и услова за укључивање 
Босне и Херцеговине у процесе европске интеграције интеграл-
ни сегмент спољне политике Босне и Херцеговине и да је у њеној 
искључивој надлежности, а да ентитети имају уставну обавезу да 
помогну институцијама Босне и Херцеговине да те обавезе испо-
штују, што не оспорава ни Народна скупштина РС. Да би испитао 
да ли се самим оспореним одредбама преузима искључива надле-
жност БиХ у процесу европских интеграција као сегменту спољне 
политике, Уставни суд указује на оно што су већ навели и подно-
сиоци захтјева и Народна скупштина РС, а то је да је на нивоу Босне 
и Херцеговине донесено низ одлука и предузето низ активности за 
испуњење обавеза и услова за интеграцију Босне и Херцеговине 
у ЕУ. Тако је основана Дирекција за европске интеграције која је, 
према Закону о Савјету министара, надлежна, између осталог, за 
послове који се односе на “усклађивање активности тијела власти 
у Босни и Херцеговини, надзор над спровођењем одлука које доно-
се надлежне институције у Босни и Херцеговини, а које се односе 
на све одговарајуће активности потребне за европске интеграције”.

39. Осим тога, Одлуком о координацији Савјета министара 
прописан је систем и начин остваривања координације институ-
ција у Босни и Херцеговини на спровођењу активности везаних за 
процес интегрисања Босне и Херцеговине у ЕУ, као и заједничка 
тијела у оквиру система координације “с циљем осигурања и изно-
шења усаглашеног става у име Босне и Херцеговине у комуника-
цији са институцијама Европске уније”. Уставни суд запажа да се 
овом одлуком прописује вертикална координација (између разли-
читих нивоа организације власти, за чије су спровођење задужена 
заједничка тијела формирана Одлуком о координацији), али и хо-
ризонтална координација (координација унутар једног нивоа орга-
низације власти, за шта су задужени нижи нивои власти). При томе 
је експлицитно прописано да структуру и модалитете остварива-
ња хоризонталне координације уређује “сваки ниво власти само-
стално, у складу са својим уставним поретком и управно-правним 
специфичностима, капацитетима и потребама”, због чега то и није 
предмет регулисања у Одлуци о координацији. Дакле, уважавајући 
“постојеће унутрашње правне и политичке структуре у Босни и 
Херцеговини и заштиту уставима дефинисаних надлежности свих 
нивоа власти и њихових институција у појединим областима обух-
ваћеним процесом европских интеграција”, системом координа-
ције на државном нивоу је прописано да ентитети могу и требају 
координирати активности које морају спровести да би Босна и 
Херцеговина испунила услове за приступање европским интегра-
цијама. Осим тога, како то правилно истиче и Народна скупштина 
РС, највећи број обавеза и услова које Босна и Херцеговина мора 
да испуни ка том циљу, као нпр. усаглашавање низа закона и дру-
гих прописа који регулишу области које су у надлежности нижих 
нивоа власти, доношење и ревизија стратешких докумената у тим 
областима и сл., могу се испунити само активним дјеловањем тих 
нивоа власти. На тај начин нижи нивои власти испуњавају своју 
уставну обавезу да пруже помоћ Босни и Херцеговини у испуња-
вању њених међународних обавеза.

40. У вези с тим, Уставни суд запажа да надлежности из оспо-
реног члана 31 Закона о републичкој управи укључују низ коор-
динационих и сличних активности између републичких органа 
управе у спровођењу наведених активности. Оно што подносиоци 
захтјева нарочито оспоравају су активности које се тичу остварива-
ња и координације сарадње са институцијама, органима и тијелима 
ЕУ, њеним државама чланицама, државама кандидатима и потен-

цијалним кандидатима и друге активности које укључују међуна-
родну сарадњу са субјектима у иностранству, учествовање у изра-
ди међународних споразума о сарадњи, координацију представља-
ња Републике Српске у иностранству и сл. У вези с тим, Уставни 
суд сматра да у оваквом набрајању активности нема ништа што 
би се могло оцијенити као узимање права и могућности да се ове 
активности спроводе ван оквира Устава Босне и Херцеговине. На-
име, иако подносиоци захтјева нарочито истичу да у дефинисању 
ових надлежности у оспореним одредбама Закона о републичкој 
управи више не стоји “у складу са Уставом и законима Босне и 
Херцеговине” како је то било у ранијим законима, то не значи да 
Република Српска у свом дјеловању према надлежностима из чла-
на 31 Закона о републичкој управи има право изаћи ван оквира 
Устава Босне и Херцеговине. Напротив, према члану III/3б) Устава 
Босне и Херцеговине, ентитети и њихове административне једи-
нице ће се у потпуности придржавати Устава и одлука институција 
Босне и Херцеговине, а Уставни суд има надлежност да испита 
да ли својим активностима ентитети излазе из уставног оквира. 
Међутим, Уставни суд такође истиче да ентитети имају право и да 
успостављају посебне паралелне односе са сусједним државама у 
складу са суверенитетом и територијалним интегритетом Босне и 
Херцеговине (члан III/2а) Устава Босне и Херцеговине).

41. Такође је несумњиво да ентитети, с обзиром на области у 
којима имају надлежност да дјелују доношењем закона, политика, 
стратегија и сл., имају право и да развијају међународну сарадњу 
с другим релевантним субјектима међународног јавног права, ме-
ђународним организацијама и сл. Уставни суд је у својим ранијим 
одлукама већ навео да неће давати дефиницију спољне политике, 
па тако неће дати ни дефиницију међународних односа и, у окви-
ру тога, међународне сарадње. Међутим, Уставни суд наглашава 
да су ови термини свакако шири од термина спољна политика, те 
да међународну сарадњу не успостављају искључиво државе или 
њене административне јединице, већ и други субјекти као што су 
невладине организације, универзитети, предузећа, корпорације и 
сл. Осим тога, Устав Босне и Херцеговине у члану III/2д) пропи-
сује: “Сваки ентитет може такође да склапа споразуме са држава-
ма и међународним организацијама уз пристанак Парламентарне 
скупштине.” Дакле, прописивање да Република Српска може 
остваривати и координирати сарадњу са институцијама, органима 
и тијелима ЕУ, њеним државама чланицама, државама кандида-
тима и потенцијалним кандидатима, унапређивати регионалну и 
институционалну сарадњу са регијама Европе и свијета, иници-
рати, припремати и предлагати споразуме и протоколе за успоста-
вљање и развој међународне сарадње и сл., per se не представља 
преузимање надлежности Босне и Херцеговине у области спољне 
политике. Такво питање би се могло покренути, како је то Устав-
ни суд већ раније закључио, само “у случају да активности које 
предузимају ентитетски дужносници представљају мијешање или 
преузимање неке од надлежности Босне и Херцеговине” (op. cit. У 
15/09, тачка 40). Међутим, како је већ речено, подносиоци захтјева 
и не оспоравају било какве конкретне активности Републике Срп-
ске или Министарства које би требало испитати с аспекта пошто-
вања уставних обавеза, већ сматрају да су оспорене одредбе “не-
прецизне и да остављају широку могућност различитог тумачења 
у пракси”, али не наводе конкретне примјере таквог тумачења или 
дјеловања које би Уставни суд требао испитати.

42. У вези с тим, не могу се прихватити ни наводи подносила-
ца захтјева да и сам назив Министарства показује “да се не ради 
о тијелу које је задужено за хоризонталну координацију”, те да 
се оспореним одредбама, противно Уставу Босне и Херцеговине, 
не прописује његова вертикална координација с државним инсти-
туцијама у процесу европских интеграција. Наиме, Уставни суд 
истиче да су за спровођење вертикалне координације у том про-
цесу прописана и формирана заједничка тијела у складу са чланом 
2 став 4 Одлуке о координацији, која активно раде на пословима 
који се тичу испуњавања обавеза и услова за приступање Босне и 
Херцеговине ЕУ, а у којима учествују и представници институција 
Републике Српске. Осим тога, изношење усаглашених ставова у 
име Босне и Херцеговине одвија се комуникацијом између инсти-
туција Босне и Херцеговине са институцијама ЕУ, што подносиоци 
захтјева нису ни довели у питање.

43. Уставни суд, такође, сматра да се исто може закључити и 
у односу на питање сарадње с држављанима БиХ у иностранству. 
Наиме, чланом I/7е) Устава Босне и Херцеговине регулисано је да 
држављани БиХ у иностранству уживају заштиту државе Босне и 
Херцеговине. Међутим, без обзира на то што је на државном нивоу 
питање заштите држављана Босне и Херцеговине у надлежности 
Министарства иностраних послова и Министарства за људска 
права, низ је питања која држављани БиХ у иностранству регули-
шу искључиво путем органа и институција ентитета, од издавања 
личних докумената, регулисања питања у вези с правом својине, 
па до одржавања културне и друге сарадње и сл. У вези с тим, 
Уставни суд истиче да је, испитујући уставност одредби Закона о 
држављанству којима је био прописан губитак држављанства БиХ 
у случају када није закључен билатерални уговор о двојном држа-
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вљанству с државом чије је држављанство стечено (на шта се пози-
вају и подносиоци захтјева), закључио да су те одредбе неуставне, 
те да је “неспоран интерес Босне и Херцеговине да задржи везу с 
лицима којима је Босна и Херцеговина држава тзв. матичног или 
изворног држављанства” (види Уставни суд, Одлука о допустиво-
сти и меритуму број У 9/11 од 28. септембра 2012. године, објавље-
на у “Службеном гласнику БиХ” број 85/12, тачка 37). Међутим, 
Уставни суд сматра да давање Министарству надлежности “за по-
слове у области односа Републике са дијаспором и координацију 
активности републичких органа управе у области сарадње са дија-
спором” ни на који начин не задире у надлежност државе да шти-
ти своје држављане у иностранству у смислу одредбе члана I/7е) 
Устава Босне и Херцеговине.

44. На основу свега изложеног, Уставни суд сматра да ни нази-
вом Министарства нити његовим надлежностима, како је то про-
писано оспореним одредбама Закона о републичкој управи, ни на 
који начин није преузета нити доведена у питање уставна надле-
жност Босне и Херцеговине да путем надлежних институција води 
спољну политику или да штити своје држављане у иностранству. 
Стога, Уставни суд закључује да су неосновани наводи подноси-
лаца захтјева да се оспореним одредбама Закона о републичкој 
управи крше чл. I/1, I/2, I/7е), III/1а), III/2б), III/3б) и V/3а), ц) и д) 
Устава Босне и Херцеговине.

VII - Закључак
45. Уставни суд закључује да одредбе члана 15 тачка 16 и чла-

на 31 Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске” број 115/18) нису супротне чл. I/1, I/2, I/7е), III/1а), III/2б), 
III/3б) и V/3а), ц) и д) Устава Босне и Херцеговине зато што се не 
може закључити да се тим одредбама преузима надлежност Босне 
и Херцеговине у процесу европских интеграција као сегменту 
спољне политике која је у надлежности институција Босне и Хер-
цеговине, нити по питању заштите држављана Босне и Херцегови-
не у иностранству.

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

47. У смислу члана 43 Правила Уставног суда, анекс ове одлу-
ке је издвојено мишљење потпредсједника Мирсада Ћемана у 
складу са одлуком.

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

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

Издвојено мишљење потпредсједника Мирсада Ћемана 
у складу са одлуком

На основу члана 43 став (1) Правила Уставног суда БиХ - пре-
чишћени текст (“Службени гласник БиХ” број 94/14) дајем издво-
јено мишљење у складу са одлуком у предмету број У 14/20.

У конкретном случају подносиоци захтјева оспоравају in 
abstracto поједине одредбе важећег Закона о републичкој управи 
ентитета Република Српска (“Службени гласник Републике Срп-
ске” број 115/18). Пред Уставни суд је, наиме, постављено питање 
уставности назива ентитетског Министарства за европске ин-
теграције и међународну сарадњу из члана 15 тачка 16 и његових 
надлежности из члана 31 тог закона. И назив Министарства, као 
и његове прописане надлежности, сматрају подносиоци захтјева, 
представљају преузимање надлежности државе Босне и Херцего-
вине у области спољне политике, у коју спада и процес европских 
интеграција, као и у области заштите држављана Босне и Херцего-
вине у иностранству.

Уставни суд је закључио да оспорене одредбе нису супротне 
чл. I/1, I/2, I/7е), III/1а), III/2б), III/3б) и V/3а), ц) и д) Устава Босне 
и Херцеговине зато што се не може закључити да се тим одредбама 
преузима надлежност Босне и Херцеговине у процесу европских 
интеграција као сегменту спољне политике која је у надлежности 
институција Босне и Херцеговине, нити по питању заштите држа-
вљана Босне и Херцеговине у иностранству.

Питање назива Министарства и његових надлежности могуће 
је, сматра Суд, испитати само у међусобној вези, а не одвојено. 
Сложио сам се с оваквим приступом и подржао одлуку.

Међутим, имајући у виду сличне случајеве када је Уставни суд 
оцјењивао уставност одредби појединих државних или ентитет-
ских закона и том приликом се задржао само на условно речено 
“декларативној равни”, тј. без потпунијег дефинисања значења, 
смисла и садржаја појединих уставних категорија, института и 
стандарда, што се касније у имплементацији одлуке показало као 
озбиљан недостатак и “недовршен посао” (у таквим случајевима 
сам такође изузимао мишљење), сматрам да је Суд могао и морао 
и у овом случају бити експлицитнији у дефинисању појединих 
уставних категорија, нпр. “спољна политика”.

Наиме, у случају када одлучи да је нека законска одредба (др-
жавног или ентитетског закона) у складу или да није у складу, од-
носно да је у супротности са Уставом, Уставни суд је дужан ефек-
тивно доприносити да се стандарди које Устав садржи и које га-
рантује имплементирају без могућности изигравања или негирања 
њихове уставне снаге и смисла. Искуство учи да када год Уставни 
суд није био довољно експлицитан (истина не само из тог разлога) 
и његове одлуке су постајале тек ius nudus (голо право).

Потреба да се дефинише садржај и да се да смисао уставној 
норми произлази из саме природе уставних норми које нису (барем 
један дио) увијек сасвим конкретне (али обухватају, односно поп-
римају значења проистекла кроз сопствену праксу и развој консти-
туционализма генерално) и због тога захтијевају тумачење. Тако 
се, на глобалној равни, дошло до једног броја уставних института 
и стандарда који имају универзална значења и примјену независно 
од осталих карактеристика уставног и политичког система разли-
читих држава. То, међутим, уставним нормама истовремено даје 
и неопходну динамичност, али и постојаност којом се успоставља 
(успостављен је) и брани систем, односно уставни поредак.

Зар није, на примјер, Европски суд за људска права уопште-
ним нормама и стандардима из Европске конвенције о људским 
правима и основним слободама (нпр. право на правично суђење, 
право на дјелотворан правни лијек, право на поштовање приватног 
и породичног живота, слобода изражавања, слобода мишљења, са-
вјести и вјероисповијести итд.) удахнуо смисао и значења који су 
систем људских права и слобода од декларација и прокламација 
(каквим се према самом тексту чине) учинили не само јаснијим и 
конкретнијим него и веома снажним средством афирмације и од-
бране демократије и људских права и слобода.

Међутим, иако и у нашем случају садржај, односно значење 
(не само могуће него и општеприхваћено), појединих уставно-
правних норми, категорија, института и стандарда није довољно 
одређен, Уставни суд избјегава да их на конкретним примјерима 
и случајевима (па и у овом случају) ближе дефинира и одреди, а 
требао би. Тако нпр. и у тачки 41 ове одлуке Уставни суд подсјећа 
да је у својим ранијим одлукама већ навео да неће давати дефини-
цију спољне политике, па тако неће дати ни дефиницију међуна-
родних односа и, у оквиру тога, међународне сарадње. То посље-
дично рађа или одржава стање уставне конфузије које не само што 
не доприноси успостављању и учвршћивању поретка него га и 
даље чини конфузним и усложњава га. Посљедично, опстају или 
се јављају нови уставни спорови и нејасноће управо и најчешће 
о питању расподјеле надлежности између државе и ентитета и сл.

Колико год то, можда, изгледало тешко, сматрам да је то по-
грешан приступ. Уставни суд у том погледу мора бити не само 
храбрији него и одговорнији. Наиме, када и ако би Уставни суд 
храбрије и одговорније дефинирао одређене уставне категорије, 
то би, сигуран сам (наравно уз увјет да се одлуке суда прихвате и 
спроведу), доприносило, и у оквиру постојећих уставних рјешења 
и унутрашње структуре државе и ентитета, ефикаснијем функцио-
нисању система, односно државе на свим нивоима.

И на крају, стиче се утисак да Уставни суд добар дио аргу-
ментације за своју одлуку умјесто искључиво на самој уставној 
норми додатно заснива на Одлуци о систему координације про-
цеса европских интеграција у Босни и Херцеговини (“Службени 
гласник БиХ” бр. 72/16 и 35/18). Иако је то, ипак, више илустра-
ција, сматрам то погрешним, поготово што је и овај подзаконски 
акт (какав одлука заправо јесте) у вријеме доношења и у примјени 
изазвао и изазива исте контроверзе и дилеме у контексту стално 
присутног питања надлежности између државе, ентитета и других 
(“нижих”) административно-територијалних јединица које постоје 
у структури власти унутар Босне и Херцеговине.

У свему овоме не помаже ни то, као што се у одлуци исправно 
наводи и као што то Уставни суд наглашава, да су наведени тер-
мини (међународни односи, међународна сарадња итд.) свакако 
шири од термина спољна политика, те да међународну сарадњу 
не успостављају искључиво државе или њене административне је-
динице, већ и други субјекти, као што су невладине организације, 
универзитети, предузећа, корпорације и сл. Наиме, упорним из-
бјегавањем да својим одлукама и тумачењем уставног текста пре-
цизније одреди значење појединих уставних категорија, појмова и 
стандарда, тј. у ситуацији када наоко разријешена уставноправна 
дилема заправо није разријешена (код очигледно присутних разли-
читих политичких стремљења и акција), непродуктивна борба др-
жаве и ентитета за надлежности (када оне нису или не би требале 
бити спорне) троши снагу и једних и других умјесто да она буде 
продуктивно употријебљена на чистом “уставноправном терену”. 
Томе Уставни суд може више допринијети. Зато, у избјегавању или 
претјераном неоснованом опрезу да то чини ја, дакле, препознајем 
дефанзивну позицију Уставног суда.

Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у саставу: 
предсједник Златко М. Кнежевић, потпредсједници Мато Тадић 
и Мирсад Ћеман и судије Валерија Галић, Миодраг Симовић и 
Сеада Палаврић, на сједници одржаној 21. априла 2021. године, у 
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предмету број АП 635/21, рјешавајући апелацију коју је поднијела 
Федерација Босне и Херцеговине, на основу члана VI/3б) Устава 
Босне и Херцеговине, члана 18 став (4), члана 57 став (2) тачка а) и 
члана 58 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - пречишће-
ни текст (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 94/14),  
д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ

Одбацује се као недопуштена апелација коју је поднијела Фе-
дерација Босне и Херцеговине против Пресуде Врховног суда Фе-
дерације БиХ број 65 0 П 051256 20 Рев 3 од 16. децембра 2020. 
године због тога што је очигледно (prima facie) неоснована.

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

О б р а з л ож е њ е
1. Федерација Босне и Херцеговине (у даљему тексту: апе-

ланткиња), коју заступа Федерално правобранилаштво Сарајево, 
поднијела је 26. фебруара 2021. године апелацију Уставном суду 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) против Пресу-
де Врховног суда Федерације БиХ (у даљем тексту: Врховни суд) 
број 65 0 П 051256 20 Рев 3 од 16. децембра 2020. године.

2. Пресудом Општинског суда у Сарајеву од 16. априла 2015. 
године одбијен је главни тужбени захтјев тужиоца (Б.Д.) којим је 
тражио да се утврди да је ништаван уговор о продаји стана (пред-
метна непокретност ближе означена у изреци првостепене одлуке) 
којим је са апеланткиње као првотужене пренесено право својине 
на друготуженог (С.Г.), који је закључен 26. јуна 2000. године, па 
да, слиједом тога утврђења, друготужени трпи да се на основу те 
пресуде брише укњижба спроведена 7. јула 2000. године и успоста-
ви раније земљишнокњижно стање. Даље, одбијен је евентуални 
тужбени захтјев којим је тужилац тражио да се апеланткиња обаве-
же да тужиоцу на име накнаде за предметну непокретност исплати 
одређени износ са законском затезном каматом.

3. Пресудом Кантоналног суда од 21. јула 2017. године жалба 
тужиоца је одбијена као неоснована и потврђена је првостепена 
пресуда.

4. Оспореном пресудом Врховног суда од 16. децембра 2020. 
године ревизија тужиоца је усвојена тако да се обје нижестепене 
пресуде преиначавају, те се обавезује апеланткиња да тужиоцу, на 
име накнаде за предметни стан, исплати одређени износ са закон-
ском затезном каматом.

5. У образложењу оспорене одлуке Врховни суд је истакао 
да је у овом стадијуму поступка релевантан евентуални тужбени 
захтјев којим је тужилац тражио исплату одређеног износа на име 
накнаде тржишне вриједности предметног стана. Врховни суд је 
истакао да је пресудом овог суда од 18. маја 2018. године одбијена 
као неоснована ревизија тужиоца против које је тужилац поднио 
апелацију Уставном суду. Врховни суд је истакао да је Уставни 
суд 24. септембра 2020. године донио Одлуку о допустивости и 
меритуму број АП 4993/18 којом је дјелимично усвојио апела-
цију тужиоца, утврдио повреду права на имовину, укинуо пресуду 
Врховног суда од 18. маја 2018. године и вратио предмет Врховном 
суду да по хитном поступку донесе нову одлуку. Врховни суд је 
истакао да из чињеничних утврђења нижестепених судова проис-
тиче да је тужилац на томе стану био носилац станарског права, да 
је 29. фебруара 1992. године закључио уговор о купопродаји стана 
са СФРЈ, да је стан напустио 6. априла 1992. године за вријеме рата 
у БиХ. Врховни суд је истакао да је, даље, утврђено да је тужилац 
6. априла 1993. године напустио службу у Југословенској народној 
армији, да од напуштања предметног стана није из стамбеног фон-
да Министарства одбране и Војске Републике Србије стекао ново 
станарско право или право које одговара томе праву. Даље, Врхов-
ни суд је истакао да је утврђено да је друготужени уписан у земљи-
шну књигу са правом својине, те да је у предмету првостепеног 
суда донесена правоснажна пресуда од 5. јуна 2008. године којом 
је одбијен тужбени захтјев тужиоца за поврат тога стана. Врховни 
суд је истакао да из стања списа предмета и чињеничног утврђења 
нижестепених судова не проистиче да је тужилац у својству при-
падника Војске Југославије учествовао у било каквим ратним зло-
чинима који су почињени на подручју БиХ. Такође, Врховни суд 
је истакао да при таквом чињеничном утврђењу, за које је везан 
овај суд на основу члана 240 став 2 Закона о парничном поступ-
ку, у поновном поступку суд је, имајући у виду утврђену повреду 
права на имовину, изражено становиште и упутство Уставног суда, 
оцијенио да тужилац основано указује да је другостепена пресуда 
заснована на погрешној примјени материјалног права. Врховни 
суд је истакао да је члан 39е. став 2 Закона о продаји станова на 
којима постоји станарско право прописано да, умјесто права на 
упис својине, носиоцу права из купопродајног уговора из става 

1 истог члана припада накнада из става 3 истог члана. Врховни 
суд је истакао да је Уставни суд рјешењем о неизвршењу од 16. 
јануара 2013. године утврдио да Парламент ФБиХ није извршио 
одлуку Уставног суда од 30. марта 2012. године, те је утврђено да 
одредба члана 39е. ст. 3 и 4 Закона о продаји станова на којима 
постоји станарско право у дијелу који се односи на утврђивање 
накнаде престаје да важи наредног дана од објављивања те одлу-
ке у “Службеном гласнику БиХ”. Затим, Врховни суд је навео да 
при утврђивању висине припадајуће накнаде, имајући у виду да 
у правном систему ФБиХ не постоји законска одредба којом се 
одређује начин додјеле адекватне накнаде за мијешање у право на 
имовину, те у недостатку довољно прецизне и предвидиве закон-
ске одредбе, Уставни суд у својој одлуци упутио је на уставну оба-
везу директне примјене Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција) и 
релевантних одлука Европског суда за људска права (у даљем тек-
сту: Европски суд) и Уставног суда, нарочито на праксу Европског 
суда у предмету Ђокић. Врховни суд је истакао да су испуњени 
услови да тужиоцу његово станарско право на предметном војном 
стану буде компензирано накнадом у висини тржишне цијене ста-
на примјеном релевантних одредаба Европске конвенције, те оба-
везујућих одлука Европског суда (види, Маго и др. против БиХ) и 
релевантних одлука Уставног суда. Врховни суд је истакао да ту-
жиоцу, стога, припада право на накнаду због немогућности повра-
та имовине, а у висини тржишне вриједности стана, те је основан 
тужбени захтјев тужиоца да му се исплати одговарајућа накнада. 
Врховни суд је истакао да је ова накнада утврђена вјештачењем 
према спроведеном доказу пред првостепеним судом на главној ра-
справи од 1. априла 2015. године, а на налаз и мишљење вјештака 
у обрачунском дијелу висине тржишне цијене предметног стана 
апеланткиња није имала приговора, нити питања за вјештака.

Апелациони наводи
6. У предметној апелацији апеланткиња се позвала на по-

вреду права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 6 Европске конвенције и права на имовину 
из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола 
број 1 уз Европску конвенцију. Апеланткиња, у суштини, сматра 
да је редовни суд при доношењу оспорене одлуке погрешно утвр-
дио чињенично стање и погрешно примијенио позитивноправне 
прописе, наводећи да “држава БиХ и ФБиХ, због нескривљене аг-
ресије која се дешавала у периоду од 1991. године до краја 1995. 
године, ни на који начин није крива што је тужитељ напустио пред-
метни стан”, те “да би тужитељ могао тражити неки облик накнаде 
као носилац станарског права, мора бити испуњен услов да није 
ријешио стамбено питање ван територије БиХ и мора постојати 
законска регулатива, што у овом предмету није случај, нити је то 
Врховни суд утврђивао”.

7. При испитивању допустивости апелације Уставни суд је по-
шао од одредаба члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине и члана 
18 став (4) Правила Уставног суда.

Члан VI/3б) Устава Босне и Херцеговине гласи:
Уставни суд има и апелациону надлежност над питањима по 

овом Уставу, која проистичу из пресуде сваког суда у Босни и Хер-
цеговини.

Члан 18 став (4) Правила Уставног суда гласи:
Уставни суд ће одбацити апелацију као очигледно (prima facie) 

неосновану када утврди да не постоји оправдан захтјев странке 
у поступку, односно да предочене чињенице не могу оправдати 
тврдњу да постоји кршење права заштићених Уставом и/или када 
се за странку у поступку утврди да не сноси посљедице кршења 
права заштићених Уставом, тако да је испитивање меритума апе-
лације непотребно.

8. Уставни суд, прије свега, подсјећа на своје становиште да 
државни органи и јавна власт као учесници судских поступака не 
уживају права из Европске конвенције, али да уживају јемства пра-
ва на правичан поступак и права на имовину из члана II/3е) и к) 
Устава Босне и Херцеговине (види, Уставни суд, Одлука о допу-
стивости и меритуму број АП 39/03 од 27. фебруара 2004. године, 
објављена у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, број 
19/04, доступна на wеb-страници Уставног суда www.ustavnisud.
ba). Имајући у виду наведено, Уставни суд ће испитати наводе 
апелације у погледу апеланткињиног уставног права на правично 
суђење и права на имовину из члана II/3е) и к) Устава Босне и Хер-
цеговине.

9. Уставни суд, у фази испитивања допустивости апелације, 
мора да утврди, између осталога, да ли су испуњени услови за ме-
риторно одлучивање који су набројани у члану 18 став (4) Правила 
Уставног суда. У вези с тим, Уставни суд указује да, према сопстве-
ној јуриспруденцији и пракси Европског суда за људска права, апе-
ланткиња мора да наведе повреду својих права које штити Устав 
Босне и Херцеговине и те повреде морају да дјелују вјероватно. 
Апелација је очито неоснована уколико јој мањкају prima facie до-
кази који довољно јасно показују да је наведена повреда људских 
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права и слобода могућа (види, Европски суд, Vanek против Сло-
вачке, пресуда од 31. маја 2005. године, апликација број 53363/99, 
и Уставни суд, Одлука број АП 156/05 од 18. маја 2005. године), 
те ако чињенице у односу на које се подноси апелација очито не 
представљају кршење права које апеланткиња наводи, тј. ако апе-
ланткиња нема “оправдан захтјев” (види, Европски суд, Mezőtúr-
Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat против Маџарске, пресуда од 26. 
јула 2005. године, апликација број 5503/02), као и кад се утврди 
да апеланткиња није “жртва” кршења права заштићених Уставом 
Босне и Херцеговине.

10. Уставни суд указује да се апелациони наводи о повреди 
уставних права на која се апеланткиња позвала у предметној апе-
лацији односе на начин на који је суд утврдио чињенично стање и 
примијенио позитивноправне прописе. Уставни суд, рјешавајући 
бројне овакве апелације, конзистентно је указивао на праксу 
Европског и Уставног суда према којој задатак ових судова није 
да преиспитују закључке редовних судова у погледу чињеничног 
стања и примјене материјалног права (види, Европски суд, Pronina 
против Русије, одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, 
апликација број 65167/01), нити да супституишу редовне судове 
у процјени чињеница и доказа, већ је уопштено задатак редов-
них судова да оцијене чињенице и доказе које су извели. Задатак 
Уставног суда јесте да испита да ли је евентуално дошло до повре-
де уставних права (види, нпр., Уставни суд, Одлука број АП 20/05 
од 18. маја 2005. године, објављена у “Службеном гласнику БиХ”, 
број 58/05).

11. На основу чињеница конкретног предмета које проистичу 
из докумената предочених Уставном суду и из апелационих наво-
да, Уставни суд сматра да је Врховни суд у образложењу одлуке 

оспорене предметном апелацијом дао детаљне, јасне и прецизне 
разлоге за своје одлучивање у чему Уставни суд не налази про-
извољност. При томе Уставни суд подсјећа да је у својој пракси већ 
рјешавао слично чињенично и правно питање, те да, у вези с тим, 
није установио произвољност у поступању Врховног суда (види, 
Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму број АП 3338/19 
од 3. марта 2021. године, доступна на wеb-страници Уставног суда 
www.ustavnisud.ba). Уставни суд указује да апеланткиња није пону-
дила релевантне аргументе који би оправдали њене тврдње да је на 
било који начин дошло до повреде уставних права на која се позва-
ла осим што је незадовољна резултатом поступка у којем је доне-
сена оспорена одлука. Имајући у виду наведено, те конзистентну 
праксу Европског суда и Уставног суда и становишта наведена и 
у овој одлуци, Уставни суд сматра да нема ништа што указује да 
апеланткињини наводи у предметној апелацији покрећу уставна 
питања на која се позвала, односно да нема ништа што указује да 
апеланткиња има “оправдан захтјев” у смислу члана 18 став (4) 
Правила Уставног суда. Због тога, Уставни суд закључује да су ови 
наводи очигледно (prima facie) неосновани.

12. Имајући у виду одредбу члана 18 став (4) Правила Устав-
ног суда према којој ће се апелација одбацити као недопуштена 
уколико је очигледно (prima facie) неоснована, Уставни суд је одлу-
чио као у диспозитиву ове одлуке.

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

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