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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ 

ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Проглашавам Закон о предшколском васпитању и 
образовању, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Петој сједници, одржаној 10. септембра 2015. 
године, а Вијеће народа 21. септембра 2015. године конста-
товало да усвојеним Законом о предшколском васпитању и 
образовању није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3082/15 Предсједник
22. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређује се предшколско васпитање и 

образовање дјеце од шест мјесеци до поласка у основну 
школу, а који се остварује кроз програм предшколског ва-
спитања и образовања.

Члан 2.
(1) Предшколско васпитање и образовање је саставни 

дио јединственог система васпитања и образовања у Ре-
публици Српској (у даљем тексту: Република), који пред-
ставља основ цјеложивотног учења и цјеловитог развоја 
дјетета.

(2) Граматички изрази употријебљени у овом закону за 
означавање мушког или женског пола подразумијевају оба 
пола.

Члан 3.
(1) Предшколско васпитање и образовање је дјелатност 

од општег интереса која обухвата васпитање и образовање 
дјеце предшколског узраста.

(2) Програм предшколског васпитања и образовања 
обавља се у предшколским установама, основним школа-
ма, специјалним школама и установама здравствене и со-
цијалне заштите у којима су збринута дјеца предшколског 
узраста.

(3) У оквиру дјелатности предшколског васпитања 
и образовања обезбјеђују се једнаки услови и прилике у 
остваривању права дјеце на васпитање и образовање за до-
бробит њиховог физичког и менталног здравља и сигурно-
сти без обзира на пол, способности, социјално-економски 
статус и стил живота породице, културно, етничко, нацио-
нално и вјерско насљеђе, као и зa остваривање програма, 
зависно од потреба и интереса дјеце предшколског узраста.

(4) Предшколска установа, поред основне дјелатности 
прописане ставом 1. овог члана, остварује и остале дјелат-
ности којима се обезбјеђује исхрана, њега, превентивно-
здравствена и социјална заштита, као и друге дјелатности 
у функцији васпитања и образовања, под условом да се не 
омета обављање основне дјелатности.

(5) Предшколско васпитање и образовање одвија се у 
складу са овим законом и ратификованим међународним 
конвенцијама.

Члан 4.
Циљ предшколског васпитања и образовања у Републи-

ци је подстицање физичког, интелектуалног, социоемоцио-
налног развоја, развоја говора и комуникације, креатив-
ности и стваралаштва дјеце, учење засновано на искуству и 
интересовањима, стицање нових искустава и проширивање 
знања о себи, другим људима и свијету потребних за даље 
образовање и васпитање и укључивање дјеце у друштвену 
заједницу, поштујући и уважавајући права и могућности 
дјеце.

Члан 5.
Задаци предшколског васпитања и образовања су:
1) правовремена подршка интелектуалном развоју, 

учењу и стицању сазнања нужних за разумијевање приро-
де, друштва и свијета око себе, у складу са индивидуалним 
потребама и интересовањима,

2) развијање способности разумијевања и прихва-
тања себе и других у складу са развојним могућностима, 
развијање способности за договарање и уважавање туђих 
гледишта у групи, уважавање различитости и поштивање 
права дјеце, људских и грађанских права и основних сло-
бода, етичке и вјерске толеранције, јачање повјерења међу 
дјецом, као и развијање свијести о једнакости и равноправ-
ности полова,
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3) обезбјеђивање услова и подршке за оптималан фи-
зички раст и развој, здрав живот, развој физичких способ-
ности и здравствено-хигијенских навика ради промови-
сања здравог начина живота и заштите и очувања здравља 
и здраве животне средине,

4) његовање осјећаја припадности, идентитета и кон-
тинуитета са духовном и културном баштином окружења, 
ослоњеног на традицију и културну баштину заједнице ев-
ропских народа,

5) развијање самоконтроле и одговорности, способно-
сти препознавања доживљавања и изражавања емоција, ра-
звој емпатијских способности од значаја за социјализацију 
и одговорно учествовање у друштвеном животу,

6) откривање и унапређивање услова за стваралаштво 
и изражавање путем различитих медија, подршка дјечјем 
уласку у свијет умјетности кроз доживљавање умјетничких 
дјела и умјетничког изражавања и креативног мишљења у 
различитим видовима умјетности и

7) припремање дјеце за наредни степен образовања.

Члан 6.
Предшколским васпитањем и образовањем обезбјеђују 

се:
1) остваривање права дјеце за равноправну подршку у 

развоју и учењу сваког предшколског дјетета у предшкол-
ским установама, установама социјалне и здравствене 
заштите у којима су трајно збринута дјеца предшколског 
узраста и другим установама за дјецу,

2) подршка породици у остваривању улоге у вези са за-
штитом, његом, васпитањем, образовањем и подстицањем 
општег психофизичког развоја дјеце, као и подизање педа-
гошке културе родитеља у правцу одговорног родитељства,

3) допринос породичном васпитању и социјалне ин-
тервенције усмјерене ка мање подстицајним условима у 
заједници уз поштивање најбољих дјечјих интереса и

4) улагање друштва у рано учење као најбољу инвести-
цију за будућност, благостање и општи друштвени напре-
дак.

Члан 7.
(1) Предшколске установе, специјалне школе и устано-

ве здравствене и социјалне заштите у којима су збринута 
дјеца предшколског узраста обављају дјелатности којима се 
обезбјеђују:

1) једнака доступност васпитања и образовања сваком 
предшколском дјетету без дискриминације и издвајања дје-
це по било којем основу, у складу са законом,

2) могућност квалитетног васпитања и образовања под 
једнаким условима у приградским и сеоским, односно со-
цијално и културно мање подстицајним срединама, у скла-
ду са достигнућима савремене педагошке науке,

3) квалитетно васпитање и образовање у свим аспекти-
ма развоја дјеце у оквиру система активности намијењених 
богаћењу искустава у сигурној и подстицајној средини за 
игру и учење,

4) активности које представљају основ цјеложивотног 
учења и активно укључивање у живот заједнице у складу са 
традицијом и захтјевима демократског друштва и

5) исхрана, њега, превентивно-здравствена и социјална 
заштита дјеце предшколског узраста, у складу са законом.

(2) У сарадњи са предшколским установама основне 
школе могу да обављају програм за дјецу у години пред 
полазак у школу, интервентни, компензациони, рехабили-
тациони програм, те програм јачања родитељских знања и 
способности у васпитању предшколске дјеце.

(3) У јединицама локалних самоуправа у којима не 
постоје предшколске установе основне школе могу да оба-
вљају програме из става 2. овог члана и самостално.

Члан 8.
(1) У остваривању дјелатности предшколског васпи-

тања и образовања и осталих дјелатности предшколске 

установе забрањене су све врсте насиља, злостављања и 
занемаривања и све активности којима се угрожавају, ди-
скриминишу или издвајају дјеца, односно група дјеце, по 
било којем основу, у складу са важећим законима и међуна-
родним конвенцијама.

(2) Предшколске установе ће обезбиједити ефикасне 
механизме заштите против насиља, злостављања, занема-
ривања и дискриминације и било које врсте узнемиравања 
у складу са протоколом о поступању у случају насиља, зло-
стављања или занемаривања дјеце.

ГЛАВА II
САВЈЕТОДАВНО ТИЈЕЛО У ОБЛАСТИ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Члан 9.
(1) Ради унапређивања квалитета васпитања и обра-

зовања, Влада Републике Српске (у даљем тексту: Вла-
да) формира Савјет за развој предшколског, основног и 
средњег васпитања и образовања (у даљем тексту: Савјет) 
као посебно савјетодавно тијело.

(2) Средства за рад Савјета обезбјеђују се у буџету Ре-
публике Српске.

(3) Административно-техничке послове за Савјет оба-
вља Министарство просвјете и културе (у даљем тексту: 
Министарство).

(4) Рад и функционисање Савјета регулише се послов-
ником о раду Савјета.

(5) Пословник из става 4. овог члана доноси Савјет нат-
половичном већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 10.
(1) Савјет има укупно 15 чланова, који се именују из 

реда академика, универзитетских наставника и сарадника, 
професора, наставника, учитеља, васпитача и стручних са-
радника из области предшколског, основног и средњег ва-
спитања и образовања.

(2) Структура чланова Савјета, по правилу, одражава 
национални састав конститутивних народа и осталих.

(3) Приликом именовања чланова Савјета обезбиједи-
ће се равноправна заступљеност полова, у складу са за-
коном.

(4) Чланове Савјета бира Влада из реда кандидата које 
предложи Министарство, а у складу са овим законом и про-
писима којима се регулише основно и средње образовање 
и васпитање.

(5) Мандат чланова Савјета траје четири године.
(6) Исто лице може бити изабрано за члана Савјета нај-

више два пута.
(7) Савјет бира предсједника из реда својих чланова.
(8) Савјет подноси извјештај о свом раду и о стању у 

области васпитања и образовања Влади путем Министар-
ства најмање једанпут годишње.

Члан 11.
Савјет у оквиру својих надлежности обавља сљедеће 

послове:
1) разматра програме васпитања и образовања и даје 

препоруке Влади и Министарству,
2) учествује у изради педагошких стандарда и нормати-

ва за област васпитања и образовања,
3) прати усаглашеност система васпитања и образовања 

са европским стандардима за образовање и васпитање,
4) предлаже правце развоја и унапређивања квалитета 

васпитања и образовања,
5) помаже активности Министарства, Републичког пе-

дагошког завода (у даљем тексту: Завод) и других институ-
ција од значаја за васпитање и образовање,

6) разматра резултате примјене васпитно-образовних 
програма и даје препоруке министру просвјете и културе (у 
даљем тексту: министар),
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7) предлаже програме за стручно усавршавање васпит-

но-образовних радника,
8) развија технике за праћење и вредновање квалитета 

васпитно-образовног рада,
9) предлаже иновације у складу са савременом педа-

гошком теоријом и праксом,
10) даје мишљење Влади и Министарству о потреби 

измјена прописа у области васпитања и образовања,
11) разматра и друга питања од значаја за васпитање и 

образовање.

ГЛАВА III
ОСНИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ

Члан 12.
(1) Предшколска установа може бити основана као јав-

на или приватна установа.
(2) Јавне и приватне установе оснивају се под једнаким 

условима.
(3) Предшколску установу могу основати:
1) Република,
2) јединица локалне самоуправе,
3) вјерска заједница и
4) друго правно и физичко лице, у складу са законом.
(4) Укoликo имa вишe oснивaчa, њихoвa мeђусoбнa 

прaвa и oбaвeзe урeђуjу сe угoвoрoм.
(5) Уколико је оснивач предшколске установе физичко 

лице, то лице не може бити лице против кога се води кри-
вични поступак, нити лице које је правоснажно осуђено на 
казну прописану прописима којима се регулише кривично 
законодавство, а које га чини недостојним за рад у пред-
школским установама.

(6) Субјекти из става 3. овог члана могу основати и по-
себну специјалну предшколску установу за дјецу са смет-
њама у развоју са којом се не може организовати рад зајед-
но са дјецом типичног развоја.

(7) Све предшколске установе чине мрежу предшкол-
ских установа која се утврђује одлуком Владе сваке четири 
године.

Члан 13.
(1) Предшколска установа оснива се уколико:
1) постоји потреба за оснивањем предшколске установе 

и установе која примјењује програме предшколског васпи-
тања и образовања, ради остваривања васпитања и образо-
вања дјеце предшколског узраста,

2) су дефинисани начини обезбјеђења средстава за рад 
предшколске установе,

3) је обезбијеђен потребан број васпитача, стручних са-
радника и осталих запослених,

4) је обезбијеђена примјена програма предшколског ва-
спитања и образовања,

5) је у складу са стандардима и нормативима простора 
и опреме осигуран одговарајући простор у смислу хигијен-
ско-техничких услова и

6) је у складу са стандардима и нормативима осигу-
ран намјештај, опрема, дидактичка средства, материјали и 
играчке који су прилагођени потребама дјеце предшколског 
узраста.

(2) За оснивање приватне предшколске установе услов 
из става 1. тачка 1) овог члана није обавезан.

(3) Након достављања потпуне документације, ми-
нистар именује комисију која утврђује испуњеност услова 
за оснивање предшколске установе (у даљем тексту: Коми-
сија).

(4) Састав и начин рада Комисије прописује се Правил-
ником о поступку за оснивање и престанак рада предшкол-
ске установе.

(5) Комисија је дужна да сачини записник у којем кон-
статује испуњеност услова за оснивање предшколске уста-
нове.

(6) Министар, на основу записника Комисије, рјешењем 
утврђује испуњеност услова за оснивање предшколске 
установе.

(7) Рјешење министра из става 6. овог члана коначно је 
и против истог није дозвољена жалба, али се може покре-
нути управни спор пред надлежним судом.

(8) Министар доноси Правилник о поступку за оснива-
ње и престанку рада предшколске установе.

Члан 14.
(1) Уколико Комисија утврди да нису испуњени усло-

ви из члана 13. овог закона, нити остале одредбе овог за-
кона потребне за оснивање предшколске установе, одре-
диће рок у којем је оснивач дужан да отклони утврђене 
недостатке.

(2) Министар ће донијети рјешење којим се одбија 
захтјев оснивача за оснивање предшколске установе ако 
оснивач у року из става 1. овог члана не отклони утврђене 
недостатке.

(3) Рјешење из става 2. овог члана је коначно и против 
истог није дозвољена жалба, али се може покренути управ-
ни спор пред надлежним судом.

Члан 15.
(1) На основу рјешења из члана 13. став 6. овог закона 

предшколска установа уписује се у регистар код надлежног 
суда, чиме стиче својство правног лица.

(2) По достављању доказа о упису у судски регистар, 
министар доноси рјешење о одобрењу за рад предшколскe 
установe.

(3) На основу рјешења из става 2. овог члана предшкол-
ска установа се уписује у Регистар предшколских установа, 
који води Министарство.

(4) Министар доноси Правилник о садржају и начину 
вођења Регистра предшколских установа.

(5) Списак предшколских установа које су добиле рје-
шење о одобрењу за рад објављује се на крају сваке године 
у “Службеном гласнику Републике Српске” и на интернет 
страници Министарства.

Члан 16.
(1) Предшколска установа престаје да ради под услови-

ма и у поступку утврђеним овим законом уколико:
1) не постоји потреба за дјелатношћу којом се установа 

бави,
2) не испуњава услове који су одређени актом о оснива-

њу и овим законом,
3) оснивач није у могућности обезбиједити средства за 

наставак рада.
(2) Испуњеност услова за наставак рада и обављање 

дјелатности предшколске установе утврђује се по потреби, 
а обавезно сваке четири године у сарадњи са надлежним 
органима.

(3) За наставак рада предшколска установа мора да 
испуњава услове из члана 13. став 1. т. 3), 4), 5) и 6) овог 
закона.

(4) У случајевима да предшколска установа не испуња-
ва услове за наставак рада предвиђене овим законом, дужна 
је да отклони неправилности и недостатке у року који не 
може бити дужи од шест мјесеци од дана утврђивања не-
правилности или недостатака.

(5) Ако предшколска установа не отклони утврђене 
неправилности и недостатке у року из става 4. овог члана, 
оснивач је дужан да донесе одлуку о престанку рада пред-
школске установе у року од 60 дана од истека рока из става 
4. овог члана.

(6) Одлуку о престанку рада предшколске установе 
оснивач доставља Министарству.
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(7) Oдлукoм o прeстaнку рaдa предшколске установе 
урeђуjу се нaчин рaспoрeђивaњa дjeцe кoja су боравила у 
предшколској установи у другe oдгoвaрajућe устaнoвe под 
условом да за то постоје могућности.

(8) Ако оснивач не донесе одлуку о престанку рада 
предшколске установе у року од 60 дана од дана истека 
рока за отклањање неправилности из става 4. овог члана, 
министар ће донијети рјешење о престанку рада предшкол-
ске установе.

(9) На основу коначног рјешења из става 8. овог члана 
или на основу одлуке оснивача о престанку рада предшкол-
ске установе, министар доноси рјешење о брисању пред-
школске установе из Регистра предшколских установа.

(10) Рјешење о брисању предшколске установе из Реги-
стра предшколских установа је коначно и против истог није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
пред надлежним судом.

Члан 17.
(1) Предшколска установа може да врши промјене на-

зива или сједишта.
(2) Одлуку о промјени назива или сједишта доноси 

оснивач.
(3) Aкo сe тoкoм oбaвљaњa дjeлaтнoсти прoмиjeни нa-

зив или сjeдиштe предшколске установе или ако почне са 
обављањем дјелатности у новим просторијама, односно 
ако се промијене други услови прописани законом и на те-
мељу закона донесеним прописом, oснивaч предшколске 
установе дужaн је извршити измjeнe oснивaчкoг aктa, тe 
приje пoчeткa рaдa у прoмиjeњeним услoвимa пoдниjeти 
зaхтjeв Mинистaрству зa издaвaњe новог рjeшeњa o испу-
њености услова за оснивање или наставак рада.

ГЛАВА IV
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Члан 18.
(1) Предшколска установа пружа услуге за васпитање 

и образовање, његу, заштиту, подстицање интересовања и 
развијања способности дјеце у цјелодневном, полудневном 
или краћем и повременом трајању за дјецу од шест мјесеци 
до поласка у школу, са различитим програмским садржаји-
ма: спортским, музичким, ликовним, драмским, фолклор-
ним, језичким и комуниколошким, информатичким, рекре-
ативним и другим садржајима.

(2) Предшколска установа из става 1. овог члана се 
може организовати као:

1) дјечји вртић или
2) клуб за дјецу.
(3) Дјечји вртић као организациона јединица предшкол-

ске установе оснива се у простору одговарајуће намјене.
(4) Клуб за дјецу као организациона јединица пред-

школске установе може се основати у прилагођеном поро-
дичном простору или другом одговарајућем простору.

(5) Предшколске установе могу да имају једну или 
више организационих јединицa из става 2. овог члана.

(6) Организационе јединице у оквиру предшколске 
установе могу имати називе.

(7) Организационе јединице немају својство самостал-
ног правног лица.

Члан 19.
(1) За потребе игре и дружења дјеце може се регистро-

вати играоница за дјецу (у даљем тексту: играоница) у по-
словном или стамбеном простору.

(2) Играоница је обавезна да испуњава услове у погледу 
опреме, простора и запослених лица, у складу са подзакон-
ским прописима којима се регулишу стандарди и нормати-
ви за област предшколског васпитања и образовања.

(3) Играоница може пословати у оквиру привредног 
друштва или као самостални предузетник.

(4) Регистрација играонице врши се у складу са пропи-
сима којима је уређена регистрација привредних друштава, 
односно самосталних предузетника.

(5) Привредно друштво, односно самостални преду-
зетник може обављати дјелатност играонице у сједишту 
или у својој организационој јединици ако је код надлежног 
регистрационог органа извршио њену регистрацију у скла-
ду са класификацијом дјелатности.

(6) Привредно друштво, односно самостални преду-
зетник који у сједишту или организационој јединици оба-
вља дјелатности различите од дјелатности играонице, а на 
овим мјестима намјерава почети обављање дјелатности 
играонице, није у обавези да играоницу региструје као по-
себну организациону јединицу.

(7) У случају из става 6. овог члана, привредно друштво, 
односно самостални предузетник у обавези је да у рјешењу 
о регистрацији има уписану дјелатност играонице у складу 
са класификацијом дјелатности.

(8) Ако привредно друштво, односно самостални пре-
дузетник намјерава почети обављање дјелатности играони-
це изван сједишта или постојеће организационе јединице, 
у обавези је да изврши регистрацију играонице као посебне 
организационе јединице.

(9) Након регистрације играонице у складу са ставом 4. 
овог члана, Агенција за посредничке, информатичке и фи-
нансијске услуге (у даљем тексту: Агенција) доставља Ми-
нистарству и надлежном просвјетном инспектору рјешење 
о упису у судски регистар за привредна друштва, односно 
надлежни орган у јединици локалне самоуправе доставља 
рјешење о регистрацији предузетника за самосталног пре-
дузетника.

(10) Надлежна просвјетна инспекција дужна је да у 
року од 30 дана од достављања документације из става 
9. овог члана изврши контролу испуњености услова за 
рад играонице у складу са стандардима и нормативима за 
област предшколског васпитања и образовања.

(11) У случају да се у инспекцијском прегледу устано-
ви да нису испуњени услови за рад играонице, просвјетни 
инспектор доноси рјешење којим се налаже отклањање не-
правилности у року од 30 дана.

(12) Уколико се не отклоне неправилности у року из 
става 11. овог члана, просвјетни инспектор доноси рјешење 
о забрани рада, о чему обавјештава Агенцију, односно на-
длежни орган јединице локалне самоуправе и Министар-
ство.

(13) Играонице немају статус предшколске установе.

Члан 20.
(1) Све предшколске установе и установе које оства-

рују програме предшколског васпитања и образовања при-
мјењују стандарде и нормативе за област предшколског 
васпитања и образовања.

(2) Министар доноси Правилник о стандардима и нор-
мативима за област предшколског васпитања и образовања.

Члан 21.
(1) Предшколска установа доноси годишњи програм 

рада.
(2) Годишњи програм рада јавне предшколске установе, 

на приједлог стручног вијећа, доноси управни одбор и исти 
доставља оснивачу ради давања сагласности, а Министар-
ству и Заводу на увид до краја септембра текуће године.

(3) Годишњи програм рада приватне предшколске уста-
нове доноси директор уз сагласност оснивача и доставља 
Министарству и Заводу на увид до краја септембра текуће 
године.

(4) Уколико оснивач након разматрања утврди непра-
вилности у годишњем програму рада, враћа га предшкол-
ској установи, те га оснивач усваја по отклоњеним непра-
вилностима.

(5) Министар у сарадњи са Заводом утврђује садржај 
обрасца годишњег програма рада предшколске установе.



29.9.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 79 5
(6) Извјештај о раду за протеклу радну годину доста-

вља се најкасније до краја септембра текуће године оснива-
чу на усвајање, а Министарству и Заводу на увид.

(7) Установе из члана 3. став 2. овог закона које реали-
зују програм предшколског васпитања и образовања дужне 
су доставити Министарству извјештај о реализацији про-
грама.

Члан 22.
(1) Годишњи програм рада предшколске установе 

остварује се почев од 1. септембра текуће године до 31. ав-
густа наредне године, у складу са утврђеном програмском 
организацијом и формираним васпитним групама у пред-
школској установи.

(2) У периоду од 1. јуна до 31. августа годишњи про-
грам рада се може остваривати и по прилагођеном програ-
му, у складу са потребама установе.

Члан 23.
Радно вријеме у предшколској установи утврђује осни-

вач у складу са потребама дјеце и њихових родитеља или 
старатеља.

Члан 24.
(1) Дјелатност предшколске установе остварује се у 

различитом трајању, зависно од потреба дјеце, родитеља 
или старатеља и јединице локалне самоуправе и оснивача, 
као и од програмске концепције предшколске установе, и 
то:

1) у цјелодневном трајању - до 12 часова дневно и
2) у полудневном трајању - до шест часова дневно.
(2) Предшколске установе могу, уколико за то имају мо-

гућности, организовати продужени боравак за дјецу прве 
тријаде основне школе.

(3) Продужени боравак се организује у складу са про-
писима којима се регулише организација проширеног про-
грама у основној школи.

Члан 25.
(1) Васпитно-образовни рад остварује се на једном од 

језика конститутивних народа који живе у Републици, на 
службеним писмима ћирилица и латиница.

(2) За дјецу, припаднике националних мањина, васпит-
но-образовни рад може се остваривати на матерњем језику 
или двојезично.

(3) Министар доноси Правилник о двојезичном оства-
ривању васпитно-образовног рада и рада на језику нацио-
налних мањина.

Члан 26.
(1) Дио програма предшколског васпитања и образова-

ња или програм у цјелини може да се остварује и на стра-
ном језику.

(2) Министар доноси Правилник о начину и условима 
остваривања предшколског програма на страном језику.

Члан 27.
(1) Васпитно-образовни рад са дјецом са сметњама у 

развоју остварује се према индивидуализованом васпит-
но-образовном програму, зависно од потреба и могућности 
дјеце.

(2) Израду програма из става 1. овог члана врши један 
од стручних органа предшколске установе уз подршку од-
говарајућег стручног лица, зависно од потребе.

(3) Дјеца са сметњама у развоју су дјеца која имају 
оштећења или поремећаје у психичком, физичком или 
социјалном развоју као што су: оштећења вида, слуха, 
оштећења у говорно-гласовној комуникацији, тјелесна 
оштећења и хронична обољења, интелектуална оштећења, 
психички поремећаји и обољења и вишеструке сметње.

(4) Министар доноси Правилник о начину и условима 
остваривања програма у предшколским установама за дје-
цу са сметњама у развоју.

Члан 28.
(1) За надарену дјецу, дјецу са тешкоћама у учењу, дје-

цу изложену социјално ризичним понашањима, дјецу без 
родитеља и дјецу која не познају језик на којем се одвија 
васпитно-образовни рад предшколска установа је дужна да 
изради индивидуализовани васпитно-образовни програм.

(2) Израду програма из става 1. овог члана врши струч-
ни орган из члана 74. овог закона уз подршку одговарајућег 
стручног лица, зависно од потребе.

(3) Уколико предшколска установа нема запослено од-
говарајуће стручно лице за израду програма из става 1. овог 
члана, директор може ангажовати стручно лице за израду 
тог програма.

(4) Рок за израду програма из става 1. овог члана је нај-
касније три мјесеца од уписа дјетета у предшколску уста-
нову.

Члан 29.
(1) Предшколска установа може организовати активно-

сти у оквиру програма предшколског васпитања и образо-
вања и у простору изван предшколске установе непосред-
ним упознавањем предмета, појава и односа у природној и 
друштвеној средини.

(2) Организација активности из става 1. овог члана 
мора бити планирана годишњим програмом рада пред-
школске установе.

Члан 30.
Предшколска установа дјелатност заснива на Програ-

му предшколског васпитања и образовања у Републици и 
заједничком језгру цјеловитих развојних програма за рад у 
предшколским установама у Босни и Херцеговини.

Члан 31.
(1) Сви предшколски програми су засновани на начели-

ма планирања, примјене и евалуације цјеловитог развојног 
програма с циљем оснаживања дјечјег учења и развоја кроз 
обезбјеђивање искустава подржаних системом учећих ак-
тивности и мрежом исхода учења.

(2) У оквиру цјеловитих развојних програма при-
мјењују се сљедећи програми:

1) специјализовани развојни програми,
2) интервентни, компензациони и рехабилитациони 

програми,
3) програми за дјецу пред полазак у школу.
(3) У предшколским установама примјењује се и про-

грам јачања родитељских знања и способности у васпита-
њу дјеце.

(4) Приликом израде програма водиће се брига о томе 
да програми, као и методологија рада, осигуравају пред-
школско васпитање и образовање које за посљедицу нема 
дискриминацију и неједнакост полова.

(5) Министар правилником утврђује програме из става 
2. овог члана.

Члан 32.
Цјеловити развојни програм је отворени програм пред-

школског васпитања и образовања, прилагодљив за разли-
чите услове и трајање у свим предшколским установама у 
Републици.

Члан 33.
(1) У предшколској установи могу се остварити спе-

цијализовани развојни програми за надарену дјецу, према 
интересовањима, потребама и способностима дјетета.

(2) За реализацију програма из става 1. овог члана могу 
се ангажовати стручњаци из различитих области, што се 
одређује на основу конкретних потреба.

(3) Специјализовани развојни програми могу бити и 
интересни програми за васпитне групе које воде обучена 
физичка лица или правна лица регистрована за обављање 
дјелатности у области васпитања, као што су: језички, му-
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зички, драмски, умјетнички, спортски и рекреативни, ин-
форматички и други програми.

Члан 34.
(1) Интервентни предшколски програми реализују се у 

случајевима елементарних непогода.
(2) Мјере у оквиру програма из става 1. овог члана до-

носи директор предшколске установе непосредно по насту-
пању елементарне непогоде и о томе обавјештава оснивача 
и Министарство.

(3) Компензациони програми могу се остваривати 
искључиво у мање подстицајним - недовољно развијеним 
срединама.

(4) Активности и мјере у оквиру програма из става 3. 
овог члана одређују се на основу реалних потреба дјеце и 
њихових породица у њиховом природном окружењу, а по-
кривају разноврсне дјелатности од превенције до сузбијања 
фактора који доводе до ускраћености.

(5) Рехабилитациони програми могу да се остварују у 
специјализованим установама које примјењују програме 
предшколског васпитања и образовања ради подршке оп-
тималном функционисању дјеце са сметњама у развоју у 
активностима и учешћу у свакодневном животу.

Члан 35.
Предшколске установе могу организовати и учествова-

ти у програмима јачања родитељских знања и способно-
сти у васпитању дјеце, који се организују у предшколској 
установи, породичном окружењу или у другим установама 
и организацијама.

Члан 36.
(1) Предшколско васпитање и образовање у Републици 

може се организовати за свако дијете у години пред полазак 
у школу.

(2) Програми за дјецу пред полазак у школу која нису 
обухваћена неким обликом предшколског васпитања и 
образовања остварују се реализацијом утврђене мреже 
исхода учења за дјецу у години пред полазак у школу.

(3) Програм из става 2. овог члана траје најмање три 
мјесеца у континуитету сваки радни дан, три сата дневно у 
непосредном раду са дјецом.

(4) Министар доноси Правилник о условима и начи-
ну реализације програма за дјецу у години пред полазак у 
школу.

Члан 37.
(1) Упис дјеце у предшколску установу врши се на 

основу љекарског увјерења добијеног на основу прегледа 
о физичком и психичком развоју дјетета и лабораторијских 
налаза који садрже брис носа и грла и налаз столице од на-
длежне здравствене установе и извода из матичне књиге 
рођених, а након извршеног уписа, предшколска установа 
закључује уговор са родитељем или старатељем о међусоб-
ним правима и обавезама.

(2) Начин и поступак уписа дјеце у предшколску ус-
танову уређује се статутом и општим актом предшколске 
установе.

(3) Уколико не постоје потребни услови за обухват све 
предшколске дјеце, предшколска установа је, уз сагласност 
оснивача, дужна прописати критеријуме на основу којих се 
врши упис дјеце у предшколску установу и у том случају 
се као обавезни морају дефинисати сљедећи критеријуми:

1) дјеца чији су родитељи лица са инвалидитетом,
2) дјеца самохраних родитеља,
3) дјеца из породица са троје или више дјеце,
4) дјеца из породица којима је утврђен статус корисника 

права на новчану помоћ, дјечји додатак и матерински до-
датак,

5) дјеца припадника мањинских етничких заједница.
(4) Предшколска установа, уз сагласност оснивача, 

може прописати и друге критеријуме за упис дјеце.

(5) Дјеца без родитељског старања и дјеца са сметњама 
у развоју не подлијежу поступку бодовања на основу де-
финисаних критеријума за пријем у предшколску установу.

(6) Упис дјетета са сметњама у развоју разматра пред-
школска установа на основу документације и процјене 
стручног тима о психофизичком статусу и потребама дјете-
та за одговарајућим програмима које предшколска установа 
може понудити.

Члан 38.
На почетку сваке радне године родитељ дјетета које 

похађа предшколску установу је у обавези да донесе налаз 
бриса грла, носа и столице дјетета како би се превентивно 
дјеловало на здравље остале дјеце и спријечило ширење за-
разних болести, посебно у периоду адаптације.

Члaн 39.
(1) Предшколска устaнoвa je дужнa дa прoпишe и спро-

води мјeрe, нaчин, пoступaк и смјернице зaштитe и бeзбјeд-
нoсти дјeцe током бoрaвкa у устaнoви, као и свих aктив-
нoсти кoje oргaнизуje устaнoвa, у сaрaдњи сa нaдлeжним 
oргaнoм jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, те да пропише пе-
риодичну процјену ризика од опасности у објектима.

(2) Услови који се односе на безбjедност боравка дjеце 
и одраслих у обjектима предшколске установе дефинишу 
се прописом којим се регулише област педагошких стан-
дарда и норматива у предшколској установи.

Члан 40.
Здравствена заштита предшколске дјеце је регулисана 

прописима којима се уређује област здравствене заштите.

Члан 41.
Током бoрaвкa у устaнoви, предшколска установа je 

дужнa кoлeктивнo oсигурaти сву дjeцу oд пoврeдa и нe-
срeтнoг случaja.

Члан 42.
(1) Ради унапређења здравља и развоја дјеце, предшкол-

ска установа примјењује стандарде и нoрмaтивe у области 
исхране, његе, превентивно-здравствене и социјалне за-
штите дjeцe у предшколској установи.

(2) Министaр доноси Правилник о условима и начину 
остваривања исхране, његе, превентивно-здравствене и со-
цијалне заштите дјеце у предшколској установи.

Члан 43.
(1) Рад са дјецом у предшколским установама орга-

низује се у васпитним групама.
(2) Васпитне групе оснивају се према узрасту дјеце, 

врсти и трајању програма, способностима, потребама и ин-
тересима дјеце и родитеља.

(3) Васпитне групе могу бити:
1) јасличке - за узрасни период од шест мјесеци до три 

године и
2) вртићке групе - за узрасни период од три године до 

поласка у школу.
(4) Васпитне групе могу бити формиране од дјеце истог 

или дјеце различитог узраста, тј. мјешовите групе.
(5) Мјешовите васпитне групе формирају се само у слу-

чајевима гдје се не могу формирати групе истог узраста.
(6) Број дјеце у васпитној групи не смије прелазити 

прописане стандарде и нормативе.
(7) Број дјеце у васпитној групи је:
1) јасличка група од шест мјесеци до једне године - до 

шесторо дјеце,
2) јасличка група од једне до двије године - до 12 дјеце,
3) јасличка група од двије до три године - до 15 дјеце,
4) мјешовита јасличка група - до 14 дјеце,
5) вртићка група од три до четири године - до 21-ог дје-

тета,
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6) вртићка група од четири до пет година - до 24 дјеце,
7) вртићка група од пет до шест година - до 25 дјеце и
8) мјешовита вртићка група - до 25 дјеце.
(8) У једној оптималној васпитној групи не може бити 

више од једног дјетета са сметњама у развоју, изузев у 
предшколској установи која има мањи број васпитних гру-
па у односу на број уписане дјеце са сметњама у развоју, 
када у групи може бити и двоје дјеце са сметњама у развоју, 
али се број дјеце у групи тада умањује за три.

(9) Број дјеце у васпитној групи на болничком лијечењу 
може бити мањи од броја дјеце прописаног ставом 7. овог 
члана, а за дјецу у васпитној групи у специјалним устано-
вама које остварују програме предшколског васпитања и 
образовања примјењује се норматив:

1) дјеца оштећеног вида и слуха, те дјеца са тјелесним 
оштећењима - до седморо дјеце у групи и то:

1. вртићка група од три до четири године - до четворо 
дјеце,

2. вртићка група од четири до пет година - до петоро 
дјеце,

3. вртићка група од пет до шест година - до седморо 
дјеце,

4. мјешовита вртићка група - до петоро дјеце;
2) дјеца са вишеструким сметњама или дјеца са инте-

лектуалним и психичким оштећењима - до петоро дјеце у 
групи.

(10) Уколико постоји потреба, установа за текућу радну 
годину, уз сагласност оснивача, може утврдити већи број 
дјеце која се уписују у васпитну групу, с тим да број упи-
сане дјеце не може бити увећан за више од 20% од броја 
утврђеног ставом 7. овог члана.

(11) Рад васпитача у групи формираној у складу са ста-
вом 10. овог члана дефинише се као рад са посебним опте-
рећењем, у складу са посебним колективним уговором за 
запослене у области образовања и културе.

(12) Број дјеце у васпитним групама који је прописан 
ставом 7. овог члана провјерава се као услов приликом 
утврђивања испуњености услова за наставак рада пред-
школске установе.

Члан 44.
(1) У функциjи унaпрeђивaњa oбрaзoвaњa и вaспитaњa 

предшколске устaнoве мoгу сe мeђусoбнo пoвeзивати у 
струкoвнa удружeњa (у даљем тексту: удружења).

(2) Нa oснивaњe, oргaнизaциjу и рaд удружeњa из стaвa 
1. овoг члaнa примјeњуjу се прoписи кojи сe oднoсe нa 
удружeњa.

(3) Удружeњa имajу прaвo дaвaњa мишљeњa и иниција-
тива o питaњимa oд знaчaja зa рaд удружeња.

Члан 45.
(1) Вaспитaчи и стручни сaрaдници мoгу сe мeђусoбнo 

пoвeзивати у струковна друштвa.
(2) Струковна друштвa могу дa дajу мишљeњe и 

приједлoгe зa унaпрeђивaњe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa и 
дa учeствуjу у рaду кoмисиja и тимoвa кojи сe бaвe вaспи-
тaњeм и oбрaзoвaњeм.

Члан 46.
У предшколској установи ниje дoпуштeно прoмoвисaњe 

и прoдaja рoбе и/или услугa кoje нe служe циљeвимa вaспи-
тaњa и oбрaзoвaњa или су штeтнe зa здрaвљe, рaст и рaзвoj 
дjeцe прeдшкoлскe дoби.

ГЛАВА V
ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Члан 47.
Дјелатност предшколског васпитања и образовања, 

у смислу васпитно-образовног рада, његе, превентивно-
здравствене и социјалне заштите, остварују васпитачи, 
стручни сарадници и медицински техничари.

Члан 48.
(1) Васпитно-образовни рад у јасличким, односно вр-

тићким групама обављају васпитачи.
(2) Задатак васпитача је да, у тиму и појединачно, 

стручним знањем и дјеловањем, осигура постизање про-
писаних циљева и задатака васпитања, образовања и његе 
који су одређени програмом предшколског васпитања и 
образовања, а у складу са потребама, могућностима и ин-
тересовањима дјеце.

Члан 49.
(1) Стручни сарадници раде на пословима којима се 

унапређује васпитно-образовни рад и друге педагошке 
функције предшколске установе, превентивно-здравствена 
и социјална заштита, исхрана и њега дјеце.

(2) Стручни сарадници који раде на пословима 
унапређења васпитно-образовног рада су:

1) педагог,
2) психолог и
3) дефектолог.
(3) Стручни сарадници који раде на пословима 

унапређења социјалне и превентивно-здравствене заштите, 
исхране и његе дјеце су:

1) социјални радник,
2) нутрициониста - дијететичар и
3) доктор медицине, специјалиста педијатрије.
(4) Задатак стручног сарадника је да, у тиму и 

појединачно, својим стручним знањем и дјеловањем, 
унапређује цјелокупну дјелатност предшколске уста-
нове и пружа стручну подршку и услуге помоћи дјеци, 
родитељима, васпитачима и органима управљања пред-
школске установе о питањима од значаја за васпитање 
и образовање, превентивно-здравствену и социјалну за-
штиту, исхрану и његу дјеце и о питањима из подручја 
своје надлежности.

Члан 50.
(1) У предшколској установи која има више од пет 

васпитних група може се ангажовати један стручни сарад-
ник, у зависности од потребе предшколске установе.

(2) Предшколске установе које немају стручног сарад-
ника могу остварити сарадњу са другим васпитно-образов-
ним установама са подручја исте или друге јединице ло-
калне самоуправе, путем удруживања људских и материјал-
но-финансијских ресурса за потребе сарадње, а у циљу 
побољшања ефикасности и економичности у остваривању 
подизања нивоа квалитета својих услуга.

(3) Предшколске установе из става 2. овог члана закљу-
чују споразум о успостављању сарадње.

Члан 51.
(1) Васпитно-образовни рад за дјецу са сметњама у ра-

звоју укључену у редовне узрасне групе у предшколској 
установи обављају васпитачи уз стручну подршку дефекто-
лога, у зависности од врсте сметње.

(2) Васпитно-образовни рад у специјалним установама 
које остварују програме предшколског васпитања и обра-
зовања обављају дефектолози одговарајућег смјера, који 
имају одговарајући ниво високог образовања.

Члан 52.
Послове васпитача и стручног сарадника обавља лице 

које, поред општих услова утврђених законом којим се ре-
гулишу радни односи, испуњавају и сљедеће услове:

1) има одговарајући ниво високог образовања - најмање 
први циклус студијског програма и стручно звање у одређе-
ној области или еквивалент,

2) има положен стручни испит за васпитно-образовни 
рад и

3) има љекарско увјерење о психичкој и физичкој спо-
собности за рад са дјецом.
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Члан 53.
(1) Ради стручног усавршавања и професионалног на-

предовања, васпитачи, стручни сарадници и директори 
предшколских установа обухваћени су обавезним програ-
мима обуке и усавршавања.

(2) Стручно усавршавање подразумијева праћење, усва-
јање и примјену савремених достигнућа у теорији и пракси 
ради остваривања циљева и задатака васпитања, образова-
ња и унапређивања васпитно-образовне праксе.

Члан 54.
(1) Рад васпитача и стручних сарадника континуирано 

прати директор и оцјењује на основу личног увида и приба-
вљеног мишљења стручног вијећа најмање једном у двије 
године.

(2) Елементи за оцјењивање васпитача и стручних са-
радника су:

1) успјешност у васпитно-образовном раду и
2) успјешност у стручном усавршавању.
(3) Стручно усавршавање васпитача и стручних сарад-

ника усмјерено је на јачање оспособљености за:
1) непосредан рад са дјецом,
2) планирање, документовање и евалуацију васпитно-

образовног рада,
3) креирање окружења за учење и развој, дидактичких 

средстава и материјала за учење,
4) тимски рад и рад у стручним органима предшколске 

установе,
5) учешће у организацији свечаности и манифеста-

ција и
6) партнерство са породицом и окружењем.
(4) Васпитач и стручни сарадник за постигнуте резулта-

те може бити похваљен и награђен.
(5) У зависности од остварених резултата и оцјена о 

раду, васпитно-образовни радници из става 1. овог члана 
могу постепено напредовати у сљедећа стручна звања:

1) ментор,
2) савјетник и
3) виши савјетник.
(6) Васпитно-образовном раднику на основу изузетних 

резултата у раду заснованог на стручном усавршавању и 
професионалном ангажовању и компетентности у васпит-
но-образовном раду додјељује се звање:

1) ментор - ако два пута узастопно буде оцијењен ин-
тегрисаном оцјеном истиче се,

2) савјетник - ако два пута узастопно буде оцијењен ин-
тегрисаном оцјеном нарочито се истиче и

3) виши савјетник - ако три пута узастопно буде 
оцијењен интегрисаном оцјеном нарочито се истиче.

(7) Министар доноси рјешење о стручном напредовању 
у звања из става 5. овог члана.

(8) Министар доноси Правилник о стручном усавр-
шавању, оцјењивању и напредовању васпитно-образовних 
радника.

(9) Поред васпитача и стручних сарадника, директор 
прати и рад осталих радника, те их на основу постигнутих 
резултата похваљује и награђује.

Члан 55.
(1) Васпитна група коју похађа дијете са сметњама у ра-

звоју може да има сарадника за васпитача.
(2) Сарадник за васпитача пружа техничку помоћ ва-

спитачу и дјетету са сметњама у развоју, а на чије посеб-
ности указује родитељ или старатељ.

(3) Техничка помоћ из става 2. овог члана подразумије-
ва пружање подршке дјетету при обављању личне хигије-
не, асистенцију дјетету при коришћењу тоалета, подршку 

у кретању дјетета и подршку приликом ручавања и одије-
вања.

(4) Послове сарадника за васпитача могу да обављају 
лица са најмање завршеном средњом школом у четверо-
годишњем трајању или студенти факултета за образовање 
педагошког кадра и медицинских факултета, у оквиру сту-
дентске праксе или волонтерски.

Члан 56.
(1) Његу и бригу о заштити и унапређивању здравља 

дјеце у предшколским установама реализују медицински 
техничари са најмање завршеном средњом медицинском 
школом.

(2) Задатак медицинског техничара јесте да дјелује на 
унапређење здравствено-хигијенских услова установе, ра-
звој хигијенских навика код дјеце, састављање јеловника 
и његову примјену са посебном пажњом на калоријске и 
нутритивне вриједности хране, те врши антрополошка мје-
рења и прикупља податке о расту и развоју дјеце.

(3) Медицински техничар може бити ангажован и на 
пословима подршке рада васпитача.

Члан 57.
(1) Министар доноси Правилник о радном времену ва-

спитача, стручних сарадника и медицинских техничара у 
предшколској установи.

(2) Правилником из става 1. овог члана прописује се 
радно вријеме, норма непосредног рада са дјецом и распо-
ред задужења запослених према профилима стручности у 
оквиру 40-сатне радне седмице.

Члан 58.
(1) Зависно од броја васпитних група или броја дјеце, 

предшколска установа може имати секретара и рачуновођу.
(2) Поред општих услова утврђених законом којим се 

уређује радни однос, послове:
1) секретара обавља лице које има одговарајући ниво 

високог образовања - најмање први циклус студијског про-
грама и стручно звање у одређеној области или еквивалент 
- правни факултет,

2) рачуновође обавља лице које има одговарајући ниво 
високог образовања - најмање први циклус студијског про-
грама и стручно звање у одређеној области или еквивалент 
- економски факултет.

Члан 59.
(1) Послове којима се обезбјеђују исхрана, хигијена, 

физичка заштита дјеце и запослених и исправно техничко 
функционисање објеката и опреме у предшколској устано-
ви обављају сарадници.

(2) Задатак сарадника је да својим знањем и радом обе-
збјеђују услове за обављање основне и осталих дјелатности 
у предшколској установи.

(3) Послове сарадника може да обавља лице са заврше-
ном средњом, односно основном школом.

Члан 60.
(1) Послове у предшколској установи може обављати 

лице које, поред општих услова, испуњава и услове про-
писане Правилником о врсти стручне спреме запослених у 
предшколској установи.

(2) Министар доноси Правилник о врсти стручне спре-
ме запослених у предшколској установи.

Члан 61.
Брoj потребних радника у јавној прeдшкoлској устaнoви 

дефинише се актом предшколске установе, којим се детаљ-
није утврђују услoви зa рaд и oбaвљaњe дјeлaтнoсти, прeмa 
кoмe брoj рaдникa зaвиси oд oбликa рaдa и брoja вaспитних 
групa у устaнoви, нaчинa oргaнизoвaњa исхрaнe, вeличинe 
и брoja oбjeкaтa, кao и грaђeвинскo-тeхничких oсoбинa и 
лoкaциja oбjeкaтa.
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ГЛАВА VI

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
РАДНИКА

Члан 62.
(1) Директор јавне предшколске установе расписује јав-

ни конкурс за упражњено радно мјесто васпитача, стручног 
сарадника, секретара и рачуновође, обавезно посредством 
Завода за запошљавање Републике Српске, који се обја-
вљује у средствима јавног информисања.

(2) Васпитача, стручног сарадника, секретара и рачу-
новођу бира директор установе на приједлог комисије за 
избор са листе кандидата који испуњавају услове конкур-
са.

(3) Комисију за избор именује директор установе.
(4) Комисија за избор је дужна да, у складу са Правил-

ником о процедури пријема у радни однос и начину бо-
довања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачу-
новође, у року од 15 дана од дана закључивања конкурса, 
сачини и предложи директору листу кандидата који испу-
њавају услове конкурса.

(5) Директор је дужан да, на приједлог комисије за 
избор, прими у радни однос првог кандидата са листе за 
избор кандидата.

(6) Министар доноси Правилник о процедури пријема у 
радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарад-
ника, секретара и рачуновође.

(7) Приликом пријема у радни однос као обавезни де-
финисани су сљедећи критеријуми:

1) просјек оцјена током студирања,
2) вријеме проведено на евиденцији незапослених лица 

коју води Завод за запошљавање Републике Српске, након 
стицања одговарајуће стручне спреме,

3) резултати остварени на интервјуу.

Члан 63.
(1) Уколико кандидат који је први на листи не прихвати 

понуђено радно мјесто, прима се у радни однос сљедећи 
кандидат са листе.

(2) У случају да пријављени кандидат није задовољан 
одлуком директора, може поднијети приговор управном 
одбору у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

(3) Одлука управног одбора је коначна и против исте 
није дозвољена жалба, али се може покренути спор пред 
надлежним судом.

(4) Само у случајевима изненадног одсуства васпитача 
и стручних сарадника због болести и других оправданих 
разлога када обављање послова не трпи одгађање, дирек-
тор предшколске установе може без расписивања јавног 
конкурса закључити уговор о раду на одређено вријеме са 
васпитачем или стручним сарадником који има радно иску-
ство у трајању од најмање годину дана и који испуњава 
услове прописане овим законом најдуже на 60 дана.

(5) Попуна упражњеног радног мјеста на основу става 
4. овог члана не примјењује се у случајевима када је по-
требно расписати конкурс за упражњено радно мјесто.

Члан 64.
(1) Радник који се први пут запошљава у свом зани-

мању заснива радни однос као приправник.
(2) Приправнички стаж за васпитача и стручног сарад-

ника, који се спроводи у сарадњи са ментором, траје годину 
дана, а за здравственог радника се одређује у складу са про-
писима из области здравствене заштите.

(3) Приправник заснива радни однос на одређено вријеме.

Члан 65.
(1) Након обављеног приправничког стажа, приправник 

полаже стручни испит.
(2) Приправник васпитач и стручни сарадник полаже 

стручни испит у складу са Правилником o полагању струч-

ног испита за васпитно-образовне раднике у предшколској 
установи, а здравствени радник на основу Програма и на-
чина полагања стручног испита за здравствене раднике, 
који је прописао министар надлежан за послове здравља и 
социјалне заштите.

(3) Стручни испит се полаже по програму који обухвата 
методику васпитно-образовног рада, педагогију, психоло-
гију, основе уставног уређења и прописе из области васпи-
тања и образовања у Републици.

(4) Стручни испит се састоји из практичног и усменог 
дијела испита.

(5) Практични дио стручног испита кандидат полаже у 
предшколској установи, а усмени дио испита у Министар-
ству.

(6) Министар рјешењем именује комисију за полагање 
стручног испита.

(7) Министар доноси Правилник о полагању стручног 
испита за васпитно-образовне раднике у предшколској 
установи.

(8) Трошкове првог полагања стручног испита сноси 
предшколска установа у којој је приправник запослен.

(9) Васпитач или стручни сарадник који је стекао радни 
стаж ван предшколске установе у својој струци у трајању 
од годину дана, а није положио стручни испит, може за-
сновати радни однос уколико испуњава услове прописане 
овим законом.

(10) Лице из става 9. овог члана дужно је положити 
стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања 
радног односа у предшколској установи, а у противном 
престаје му радни однос.

(11) Лице из става 9. овог члана нема статус приправни-
ка, а стручни испит полаже под истим условима прописа-
ним за приправника.

Члан 66.
(1) У реализацији васпитно-образовног рада могу 

учествовати волонтери, у складу са законом.
(2) Начин ангажовања и праћење рада волонтера 

уређује се актом предшколске установе и законом.

Члан 67.
Рјешењем министра одређују се предшколске установе 

- вјежбаонице, у којима ће се реализовати студентска прак-
са за потребе практичног оспособљавања студената који се 
образују за позив васпитача или стручног сарадника.

Члан 68.
(1) Психичка, физичка и здравствена способност васпи-

тача, стручних сарадника, медицинских техничара и сарад-
ника који су укључени у непосредан рад са дјецом, као и 
директора, доказује се приликом заснивања радног односа 
и провјерава у току рада, а провјерава се редовно, најмање 
једном годишње, систематским љекарским специјалистич-
ким прегледима.

(2) У случају сумње да је васпитачу, стручном сараднику, 
медицинском техничару и сараднику који су укључени у не-
посредан рад са дјецом, као и директору нарушено психичко 
или физичко здравље, због чега је смањена његова способ-
ност за рад, лице се упућује на комисијски љекарски преглед.

(3) Лице из става 2. овог члана којем је комисија надлежне 
здравствене установе утврдила да му је психичко или физичко 
здравље нарушено и да је битно смањена његова способност 
за рад, не може да остварује непосредан рад са дјецом.

(4) Ако предшколска установа не може да обезбиједи 
друго радно мјесто које одговара стручној спреми и пре-
осталој радној способности лицу из става 3. овог члана, 
обезбјеђује му се материјална и социјална сигурност у 
складу са законом који регулише ову област.

Члан 69.
(1) Рад у предшколској установи не може обављати 

лице које је правоснажно осуђено за кривично дјело које 
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га чини недостојним за обављање послова и задатака пред-
школског васпитања и образовања, а односи се на дјела 
учињена против: достојанства личности, морала, службене 
дужности, трговине људима, полног интегритета, злоста-
вљања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или 
малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних 
лица за порнографију, производње и приказивања дјечје 
порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и 
злостављања малољетног лица и насиља у породици или 
породичној заједници и друга кривична дјела.

(2) Васпитно-образовни радник, стручни сарадник и са-
радник за којег постоји основана сумња да у предшколској 
установи или ван ње врши над дјецом или другим лици-
ма насиље на основу пола, узнемирава на било који начин 
дјецу или друга лица, биће удаљен из васпитно-образовног 
процеса до доношења правоснажне одлуке у дисциплин-
ском поступку у складу са овим законом и законом којим се 
уређују радни односи.

Члан 70.
(1) Директор предшколске установе покреће дисци-

плински поступак против радника који учине повреду рад-
не дужности.

(2) Дисциплински поступак спроводи дисциплинска ко-
мисија, у складу са општим актом предшколске установе.

(3) Директор доноси коначну одлуку и изриче дисци-
плинску мјеру.

(4) Одговорност за повреду радних дужности и мате-
ријална одговорност радника ближе се уређује одредбама 
посебног колективног уговора за запослене у области обра-
зовања и културе Републике Српске и општег акта устано-
ве.

Члан 71.
(1) Теже повреде радних дужности су:
1) одбијање радника да извршава своје радне обавезе 

одређене уговором о раду и рјешењем о 40-часовној радној 
седмици,

2) одбијање радника да оде на комисијски љекарски 
преглед,

3) крађа, намјерно уништење, оштећење или незакони-
то располагање средствима предшколске установе, као и 
наношење штете трећим лицима коју је предшколска уста-
нова дужна да надокнади,

4) злоупотреба положаја са материјалним или другим 
посљедицама за предшколску установу,

5) насилно понашање према дјеци, радницима и трећим 
лицима,

6) долазак на посао у алкохолисаном стању или под 
утицајем опојних средстава, те коришћење алкохолних 
пића или опојних средстава током радног времена,

7) неоправдан изостанак са посла у трајању од три дана 
у календарској години,

8) довођење непримјереним понашањем и дјеловањем 
у питање основне моралне вриједности и васпитне улоге 
предшколске установе и радника,

9) изазивање националне или вјерске нетрпељивости,
10) вријеђање дјетета, родитеља дјетета или радних ко-

лега,
11) примање било којег облика материјалне користи од 

родитеља дјетета које похађа предшколску установу или од 
других лица,

12) онемогућавање контроле стручним савјетницима и 
инспекцијским органима,

13) уношење оружја у предшколску установу,
14) узнемиравање или злостављање дјетета и
15) одавање пословне или службене тајне.
(2) Лакше повреде радних дужности су:
1) кашњење на посао и одлазак прије истека радног вре-

мена и

2) некоректан однос према радним колегама и другим.
(3) Уколико радник предшколске установе дође у алко-

холисаном стању или постоји сумња да је у предшколску 
установу дошао под утицајем опојних средства, директор 
предшколске установе дужан је да одмах о томе обавијести 
надлежну организациону јединицу Министарства унутра-
шњих послова и упути радника на љекарски преглед.

(4) Директор предшколске установе удаљава са рада 
радника до окончања дисциплинског поступка:

1) ако је затечен у вршењу радњи за које се основано 
сумња да представљају кривично дјело или да угрожавају 
имовину веће вриједности,

2) ако утврди да је дошао на радно мјесто под утицајем 
алкохола или опојних средстава,

3) ако се насилнички понаша према дјеци, радницима 
предшколске установе и осталим лицима и

4) ако је против радника покренут кривични поступак 
за дјела учињена против достојанства личности, морала, 
службене дужности, полног интегритета, злостављања дје-
тета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним 
лицем.

(5) За повреду радних дужности из става 1. овог члана 
раднику се може изрећи дисциплинска мјера:

1) новчана казна у висини од 20% нето плате радника у 
трајању од једног до три мјесеца или

2) престанак радног односа.
(6) За повреду радних дужности из става 2. овог члана 

раднику се може изрећи дисциплинска мјера:
1) опомена и
2) новчана казна у висини 10% једномјесечне плате рад-

ника остварене у мјесецу у којем је учињена повреда.

Члан 72.
(1) Запослени у предшколским установама годишњи 

одмор, по правилу, користе у току љета.
(2) Статутом и општим актом предшколске установе 

детаљно се одређује начин и услови коришћења годишњег 
одмора, у складу са законом којим се регулишу радни одно-
си и посебним колективним уговором за запослене у обла-
сти образовања и културе.

(3) Предшколске установе могу организовати колектив-
ни годишњи одмор у трајању од најмање двије седмице.

(4) Период коришћења колективног годишњег одмора 
за сваку радну годину одређује предшколска установа, уз 
претходну сагласност оснивача.

Члан 73.
(1) Запослени у предшколским установама остварују 

право на синдикално организовање и на штрајк, у складу 
са законом.

(2) У имe радника у предшколским установама синди-
кaт кoлeктивнo прeгoвaрa и пoтписуje кoлeктивни угoвoр 
са oснивaчeм устaнoвe и послодавцем.

ГЛАВА VII
СТРУЧНИ ОРГАНИ И ПЕДАГОШКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 74.
(1) У предшколским установама стручни органи су: 

стручно вијеће и стручни активи.
(2) Предшколске установе које имају једну или двије 

васпитне групе и не могу формирати стручне органе из ста-
ва 1. овог члана формирају стручне тимове.

(3) Стручни тим из става 2. овог члана обавља исте 
послове као и стручни актив.

Члан 75.
(1) Стручно вијеће чине сви запослени васпитачи и 

стручни сарадници у предшколској установи, а обавља 
сљедеће послове:
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1) прати и анализира организацију и реализацију про-

грама васпитно-образовног рада установе,
2) прати и анализира планирање, припремање, доку-

ментовање и евалуацију васпитно-образовног рада,
3) разматра и предлаже годишњи програм рада устано-

ве,
4) бави се унапређењем рада предшколске установе,
5) кандидује представника запослених за члана управ-

ног одбора и
6) предлаже и прати реализацију партнерства са роди-

тељима и јединицом локалне самоуправе.
(2) Рад стручног вијећа уређује се пословником о раду 

стручног вијећа.
(3) Стручним вијећем предсједава директор предшкол-

ске установе.

Члан 76.
(1) У предшколској установи се формирају стручни ак-

тиви из реда васпитно-образовних радника на нивоу орга-
низационе јединице.

(2) Надлежности стручног актива су:
1) да учествује у планирању васпитно-образовног 

процеса које омогућава остваривање циљева и задатака 
одређених програмом предшколског васпитања и обра-
зовања,

2) да планирањем обухвати све аспекте развоја дјеце на 
основу посматрања конкретних ситуација и потреба дјеце,

3) да организује планирање на основу евалуације прет-
ходних етапа одређених програмом и радном књигом за 
предшколске установе,

4) да прати документовања и евалуације васпитно-обра-
зовног рада у складу са важећим програмом,

5) да прати цјелокупан развој дјеце и предлаже мјере за 
његову успјешност и

6) да обавља друге послове за унапређивање рада.
(3) Стручним активом руководи предсједник актива 

изабран од чланова актива.

Члан 77.
(1) Предшколске установе воде педагошку документа-

цију и евиденцију о свом раду.
(2) Педагошку документацију чине:
1) љетопис предшколске установе,
2) матична књига дјеце,
3) радна књига за предшколске установе,
4) радна књига за рад са дјецом пред полазак у школу,
5) радна књига за стручне сараднике у предшколској 

установи и
6) књига за праћење развоја и учења дјетета.
(3) Министар доноси Правилник о садржају и начину 

вођења педагошке документације у предшколској устано-
ви.

(4) Предшколска установа води евиденцију у складу са 
својим статутом и осталим прописима.

ГЛАВА VIII
УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 78.
(1) Органи управљања и руковођења предшколске уста-

нове су управни одбор и директор.
(2) Управни одбор није обавезан орган предшколске 

установе, осим у случају када је оснивач предшколске уста-
нове Република или јединица локалне самоуправе.

(3) Уколико предшколска установа нема управни одбор, 
функцију управног одбора врши директор.

(4) Уколико је оснивач предшколске установе физичко 
лице, функцију директора може вршити сам, под условом 

да испуњава услове за именовање директора прописане 
овим законом, или може именовати друго лице.

Члан 79.
(1) Предшколском установом управља управни одбор.
(2) Управни одбор именује и разрјешава оснивач.
(3) Управни одбор има најмање три члана:
1) представник оснивача,
2) представник савјета родитеља и
3) представник стручног вијећа предшколске установе.
(4) Број чланова управног одбора утврђује се актом о 

оснивању предшколске установе.
(5) Састав управног одбора, по правилу, одражава на-

ционалну структуру дјеце у предшколској установи и јед-
наку заступљеност полова.

(6) Мандат чланова управног одбора траје четири го-
дине.

(7) Рад чланова управног одбора је добровољан и не 
плаћа се.

Члан 80.
Надлежности управног одбора су да:
1) доноси статут и друге опште акте предшколске уста-

нове на које сагласност даје оснивач,
2) одлучује о пословању предшколске установе,
3) разматра извјештај о пословању и годишњи обрачун,
4) доноси програм рада и финансијски план предшкол-

ске установе на који сагласност даје оснивач,
5) одлучује о коришћењу средстава, уз сагласност осни-

вача,
6) доноси одлуке по приговору на одлуке о избору рад-

ника и распоређивању на радно мјесто,
7) покреће поступак код надлежних здравствених уста-

нова за оцјену радне и здравствене способности радника,
8) доноси одлуке по приговорима родитеља дјеце и
9) врши друге послове утврђене актом о оснивању и 

статутом установе.

Члан 81.
(1) Директор предшколске установе руководи устано-

вом, представља и заступа установу и одговоран је за зако-
нитост њеног рада.

(2) Директора јавне предшколске установе именује и 
разрјешава оснивач на период од четири године и уз прет-
ходно спроведен поступак јавне конкуренције.

Члан 82.
(1) За директора предшколске установе може бити име-

новано лице које има завршен први циклус одговарајућег 
студијског програма или еквивалент потребан за рад у 
предшколским установама на пословима васпитача или 
стручног сарадника.

(2) У предшколској установи за директора може бити 
именовано, поред лица из става 1. овог члана, и лице које 
има завршен први циклус одговарајућег студијског програ-
ма или еквивалент потребан за рад у васпитно-образовним 
установама на пословима наставника или стручног сарад-
ника, те дипломирани правник и дипломирани економиста.

(3) Поред испуњених општих услова, лице из ст. 1. и 2. 
овог члана мора испуњавати сљедеће услове:

1) најмање пет година радног искуства у својој струци 
након стицања високе стручне спреме и

2) да није осуђивано правоснажном пресудом на безу-
словну казну затвора и да се против њега не води кривични 
поступак.

(4) У случају именовања директора из става 2. овог 
члана, директор предшколске установе дужан је именовати 
помоћника директора за васпитно-образовни рад из реда 
запослених васпитача или стручних сарадника у установи.
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(5) Лице из става 4. овог члана мора имати најмање три 
године радног искуства у својој струци.

(6) Оснивач јавне предшколске установе расписује кон-
курс за избор директора најмање три мјесеца прије истека 
мандата директора.

(7) Конкурс се расписује на период од 15 дана од дана 
објављивања.

(8) Оснивач јавне предшколске установе именује дирек-
тора.

(9) Мандат директора почиње од дана ступања на ду-
жност.

Члан 83.
(1) У случају да оснивач не именује директора пред-

школске установе, оснивач именује вршиоца дужности на 
период који не може бити дужи од шест мјесеци без спро-
вођења поступка јавне конкуренције.

(2) За вршиоца дужнoсти дирeктoрa предшколске уста-
нове мора да буде именовано лице које испуњава услове 
за именовање директора предшколске установе у складу са 
законом.

Члан 84.
(1) Надлежности директора предшколске установе су:
1) руководи установом, представља и заступа установу 

и одговоран је за законитост њеног рада,
2) стара се о осигурању услова за здрав, сигуран и бе-

збједан боравак дјеце у предшколској установи,
3) стара се о осигурању исправности намирница и без-

бједној дистрибуцији хране,
4) стара се о осигурању услова за редовно хигијенско 

одржавање простора, опреме и играчака,
5) планира, организује и одговара за остваривање плана 

и програма рада,
6) организује и брине се о осигурању квалитета и 

унапређивању рада установе,
7) организује евалуацију рада предшколске установе у 

складу са програмом предшколског васпитања и образова-
ња,

8) прати рад радника и предлаже мјере за унапређење 
њиховог рада,

9) врши оцјењивање васпитно-образовних радника у 
складу са овим законом и подзаконским актима,

10) предузима мјере ради извршавања налога просвјет-
ног инспектора и инспектора просвјетног савјетника, као 
и у случају недоличног понашања запослених радника и 
њиховог негативног утицаја на дјецу,

11) благовремено обавјештава запослене, стручне орга-
не и органе управљања о свим питањима од интереса за рад 
предшколске установе,

12) подноси извјештај управном одбору и оснивачу о 
раду и резултатима рада у радној години у свим функција-
ма: васпитно-образовној, превентивно-здравственој и со-
цијалној,

13) сарађује са Министарством, јединицом локалне са-
моуправе, родитељима дјеце и осталим друштвеним парт-
нерима,

14) сазива и руководи сједницама стручног вијећа, 
усмјерава и усклађује рад стручних органа у предшколској 
установи,

15) одговара за спровођење одлука управног одбора и 
других тијела предшколске установе,

16) обезбјеђује заштиту права дјетета, заштиту здравља 
и његове сигурности и безбједности у предшколској уста-
нови,

17) обезбјеђује намјенско трошење средстава у пред-
школској установи,

18) за предшколске установе у јавном сектору, уз са-
гласност оснивача, доноси одлуке о слободним радним 

мјестима и расписује конкурс за попуњавање упражњених 
радних мјеста,

19) прима у радни однос васпитаче, стручне сараднике 
и остале раднике,

20) организује чување и бригу о објекту предшколске 
установе, инвентару и опреми,

21) одговоран је за уредно вођење и чување педагошке 
документације и других докумената предшколске установе,

22) спроводи одлуке, закључке и рјешења оснивача и 
Министарства,

23) сарађује са владиним, невладиним и другим органи-
зацијама уз сагласност оснивача,

24) предузима мјере заштите права дјеце, те о сваком 
кршењу тих права, посебно о свим облицима насиља над 
дјецом, одмах обавјештава надлежне институције и

25) доноси рјешења и одлучује о другим питањима у 
складу са овим законом.

(2) Уколико је за директора предшколске установе име-
новано лице које испуњава услове из члана 82. став 2. овог 
закона, послове из става 1. овог члана који се односе на 
васпитно-образовни рад обавља помоћник директора за 
васпитно-образовни рад.

(3) Структуру радног времена помоћника директора за 
васпитно-образовни рад утврђује предшколска установа 
према специфичностима и условима рада установе, с тим 
да седмични фонд сати на пословима помоћника директора 
за васпитно-образовни рад не смије бити мањи од 20 сати.

Члан 85.
(1) Одлуку о престанку дужности директора доноси 

оснивач.
(2) Иницијативу за разрјешење директора предшколске 

установе могу покренути:
1) градоначелник/начелник општине за предшколске 

установе у јавном сектору,
2) стручно вијеће,
3) синдикат установе,
4) Министарство,
5) савјет родитеља,
6) инспекторат и
7) Завод.
(3) Иницијатива за разрјешење директора која садржи 

разлоге за разрјешење прописане овим законом доставља 
се оснивачу.

(4) Оснивач је дужан да у року од 15 дана размотри ини-
цијативу за разрјешење директора и утврди да ли постоје 
услови предвиђени овим законом за разрјешење директора.

(5) Оснивач је дужан да разријеши директора дужности 
ако утврди да су испуњени услови предвиђени овим зако-
ном за разрјешење директора.

Члан 86.
Оснивач разрјешава дужности директора прије истека 

мандата ако:
1) утврди да не извршава обавезе предвиђене овим за-

коном,
2) је одговоран за прекршај из овог закона или је почи-

нио кривично дјело,
3) је надлежни орган утврдио да се у предшколској 

установи не остварује годишњи програм рада,
4) је надлежни орган утврдио да не предузима мјере за 

остваривање циљева васпитања и образовања,
5) не поступи по налогу, односно мјери надлежног орга-

на за отклањање утврђених недостатака и неправилности,
6) надлежни орган утврди да је располагао средствима, 

простором, опремом и имовином предшколске установе на 
незаконит начин,

7) предлаже и доноси незаконите одлуке,
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8) непотпуно, неблаговремено и нетачно обавјештава, 

те омета рад органа управљања и запослених,
9) сазива сједницу супротно пословнику,
10) не предузима одговарајуће мјере према васпитачу, 

стручном сараднику или осталим радницима који не извр-
шавају своје радне обавезе,

11) не спроводи мјере безбједности и заштите дјеце,
12) је у току мандата утврђено да не испуњава услове 

прописане за именовање директора,
13) ако се од корисника услуга изврши наплата по било 

ком основу супротно закону, односно интерним актима 
предшколске установе,

14) не распише конкурс на упражњено радно мјесто 
или прими радника супротно закону,

15) не омогући обављање управног, стручно-педаго-
шког и инспекцијског надзора или не отклони недостатке 
утврђене тим надзором,

16) ако достави оснивачу нетачне податке у вези са ра-
дом предшколске установе,

17) се у установи обрачун плате врши супротно ва-
жећим прописима и колективном уговору,

18) ако се не изда свим радницима рјешење о 40-часов-
ној радној седмици,

19) ако постоји основана сумња да у предшколској уста-
нови или ван ње врши над дјецом или другим лицима на-
сиље на основу пола, узнемирава на било који начин дјецу 
или друга лица и

20) учини тежу повреду радних дужности.

Члан 87.
(1) Рад директора оцјењује оснивач предшколске уста-

нове.
(2) Елементи за оцјењивање директора односе се на:
1) организовање васпитно-образовног процеса,
2) административно-финансијско управљање и
3) организовање тимског рада у предшколској установи.

Члан 88.
(1) Директори предшколских установа могу се органи-

зовати путем актива директора предшколских установа.
(2) Актив директора обавља сљедеће послове:
1) предузима мјере за унапређивање васпитно-образо-

вног рада,
2) по потреби организује заједничке стручне службе за 

предшколске установе,
3) сарађује са Министарством и јединицама локалне са-

моуправе, те другим друштвеним партнерима и
4) разматра и друга питања од значаја за рад предшкол-

ских установа.
(3) Актив директора предшколских установа доноси 

пословник о свом раду.

Члан 89.
(1) Родитељи имају право да оснују Савјет родитеља, а 

предшколска установа има обавезу да им у томе помогне.
(2) Савјет родитеља бира се на начин и по процедури 

утврђеној општим актом предшколске установе.
(3) Савјет родитеља, по правилу, одражава национал-

ну структуру дјеце у предшколској установи и једнаку за-
ступљеност полова.

Члан 90.
Савјет родитеља обавља сљедеће послове:
1) залаже се за права и интересе дјетета,
2) промовише интересе предшколске установе у једи-

ници локалне самоуправе,
3) презентује ставове родитеља управном одбору пред-

школске установе,

4) подстиче ангажман родитеља у раду предшколске 
установе,

5) учествује у креирању програма јачања родитељских 
знања и способности у васпитању дјеце,

6) информише управни одбор о својим ставовима, када 
оцијени да је то потребно или на захтјев управног одбора, 
о сваком питању које се односи на рад предшколске уста-
нове и

7) кандидује представника родитеља у управни одбор.

Члан 91.
(1) Савјет родитеља своје приједлоге, питања и ставове 

упућује управном одбору, директору и стручним органима 
установе.

(2) Начин избора Савјета родитеља предшколске уста-
нове уређује се статутом предшколске установе.

(3) Савјет родитеља доноси пословник о раду савјета.

Члан 92.
(1) Предшколска установа има статут и друге опште 

акте.
(2) Статут је основни општи акт предшколске устано-

ве који се доноси у складу са законом и актом о оснивању 
установе.

(3) Статутом се ближе уређује организација, начин 
рада, управљање и руковођење у предшколској установи, 
пoступaњe oргaнa предшколске устaнoвe рaди oбeзбјeђи-
вaњa oствaривaњa прaвa дјeтeтa, зaштитe и бeзбјeднoсти 
дјeцe и зaпoслeних, нaчин oбjaвљивaњa oпштих aкaтa и 
oбaвјeштaвaњa свих зaинтeрeсoвaних стрaнa o oдлукaмa 
oргaнa и другa питaњa, у склaду сa зaкoнoм.

(4) Сагласност на статут предшколске установе у јав-
ном сектору даје оснивач.

ГЛАВА IX
ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Члан 93.
(1) Средства за обављање дјелатности из члана 3. овог 

закона предшколске установе обезбјеђује оснивач.
(2) Предшколска установа може да оствари и приходе 

на основу:
1) донација,
2) спонзорства,
3) учешћа родитеља,
4) примјене прописа којима се регулише јавно-приват-

но партнерство и
5) других послова.

Члан 94.
Оснивач предшколске установе обезбјеђује средства за:
1) расходе за лична примања који се односе на бруто 

плате запослених и бруто накнаде трошкова и осталих лич-
них примања запослених,

2) расходе по основу коришћења робе и услуга, осим 
расхода који се односе на директне и индиректне трошкове 
исхране дјеце и

3) издатке за нефинансијску имовину који се односе на 
издатке за произведену сталну имовину, издатке за непро-
изведену сталну имовину и издатке за залихе материјала, 
робе, ситног инвентара и амбалаже.

Члан 95.
(1) Оснивач јавне предшколске установе доноси одлуку 

у којој мјери и проценту ће издвајати средства за област 
предшколског васпитања и образовања од укупног буџета 
јединице локалне самоуправе.

(2) Оснивач предшколске установе на приједлог управ-
ног одбора доноси одлуку о економској цијени услуге пред-
школске установе на основу утврђене дјелатности прописа-
не чланом 3. овог закона.
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(3) Критеријуми којим се утврђује економска цијена 
услуге у предшколској установи одређени су на основу 
структуре програма по времену трајања, аналитичке струк-
туре стварних трошкова услуге у предшколској установи и 
броја уписане дјеце.

(4) Економска цијена услуге на годишњем нивоу 
утврђује се за календарску годину.

(5) Износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета 
у јавној предшколској установи одређује оснивач, на осно-
ву члана 96. овог закона.

(6) Управни одбор, уз сагласност оснивача, може де-
финисати социоекономске или друге категорије статуса 
родитеља у складу са којима ће бити утврђени различити 
новчани износи учешћа родитеља за трошкове услуге коју 
пружа предшколска установа.

(7) Приходи остварени на основу новчаног учешћа ро-
дитеља дјетета које похађа јавну предшколску установу 
уплаћују се на јединствени рачун трезора јединице локалне 
самоуправе која је основала предшколску установу, док се 
приходи остварени на основу новчаног учешћа родитеља 
дјетета које похађа приватну предшколску установу упла-
ћују на жиро рачун установе.

Члан 96.
(1) Корисници услуга у јавним предшколским установама у 

склaду сa угoвoрoм кojим сe урeђуjу мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe 
измeђу кoрисникa услугe и прeдшкoлскe устaнoвe обезбјеђују 
средства за директне или индиректне трошкове исхране, реали-
зацију специјализованих програма и осигурање дјеце.

(2) Трошкови за реализацију специјализованих програ-
ма и трошкови осигурања дјеце не улазе у мјесечни износ 
који корисник услуга плаћа за боравак дјетета у предшкол-
ској установи.

Члан 97.
(1) Министарство обезбјеђује:
1) средства за подршку васпитача и стручних сарадника 

- креатора дидактичког материјала и играчака у предшкол-
ским установама,

2) професионално усавршавање радника у предшкол-
ском васпитању и образовању и

3) развој и евалуацију предшколских програма рада.
(2) Министарство може обезбиједити средства и за на-

бавку материјала за рано учење и стварање стимулативног 
окружења у предшколској установи.

Члан 98.
(1) Министарство обезбјеђује средства за васпитно-

образовни рад за спровођење програма за дјецу у години 
пред полазак у школу, у складу са планом који утврђује 
Влада, а на основу обезбијеђених средстава у буџету Репу-
блике Српске и других извора финансирања.

(2) Остале трошкове за реализацију програма из става 
1. овог члана обезбјеђује оснивач предшколске установе 
или корисник услуга.

Члан 99.
Јединица локалне самоуправе ће обезбиједити дио 

средстава за суфинансирање боравка у предшколској уста-
нови дјеце са сметњама у развоју, дјеце без родитељског 
старања, дјеце корисника права на новчану помоћ и дјеце 
жртава насиља у породици, у складу са прописима којима 
се уређује област социјалне заштите.

Члан 100.
Уколико је у болницама и заводима за рехабилитацију 

у којима је дијете смјештено током лијечења организован 
васпитно-образовни рад за дјецу предшколског узраста, сред-
ства за финансирање тих програма обезбјеђују те установе.

Члан 101.
Гријање, вода, електрична енергија, ПТТ услуге и 

остале комуналне услуге у предшколским установама свр-
стaвajу се у обрачунску кaтeгoриjу дoмaћинстaвa.

ГЛАВА X
НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 102.
(1) Министарство врши унутрашњи надзор над радом 

предшколских установа.
(2) Стручно-педагошки надзор врши Завод.
(3) Инспекцијски надзор над примјеном овог зако-

на и других прописа из области предшколског васпитања 
и образовања врши Републичка управа за инспекцијске 
послове (у даљем тексту: Инспекторат) путем надлежних 
инспектора.

(4) Инспекцијски надзор над примјеном и извршава-
њем овог закона и других прописа из области здравственог 
надзора, у дијелу који се односи на здравствену заштиту и 
прехрану дјеце, врше инспектори надлежни за вршење ин-
спекцијског надзора у области здравственог надзора.

(5) Министар доноси Правилник о остваривању стру-
чно-педагошког надзора.

Члан 103.
(1) У вршењу стручно-педагошког надзора инспектор - 

просвјетни савјетник врши:
1) непосредан увид у примјену и реализацију програма 

предшколског васпитања и образовања,
2) увид у рад и организацију рада предшколске устано-

ве, рад васпитача, стручних сарадника и директора,
3) пружа савјетодавно-инструктивну помоћ васпитачи-

ма, стручним сарадницима и директору,
4) увид у поступак вођења педагошке документације и 

евиденције,
5) предлаже надлежним органима предузимање непо-

средних мјера за отклањање неправилности и недостатака, 
као и мјера за унапређивање васпитно-образовног рада.

(2) О извршеном стручно-педагошком надзору обаве-
зно се сачињава записник о чињеничном стању, који се до-
ставља надлежним органима предшколске установе.

(3) Инспектор - просвјетни савјетник рјешењем налаже 
предшколској установи отклањање утврђених неправил-
ности.

Члан 104.
(1) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона, 

општих прописа и других аката из области предшкол-
ског васпитања и образовања врши Инспекторат, путем 
просвјетне инспекције.

(2) У вршењу надзора просвјетни инспектор је овла-
шћен да:

1) забрани обављање дјелатности предшколског васпи-
тања и образовања, без рјешења о одобрењу за рад пред-
школске установе,

2) забрани рад предшколској установи која није реги-
стрована у суду, а која је према овом закону обавезна да се 
региструје,

3) наложи поништавање појединачних аката који су у 
супротности са овим законом, другим прописима и актима 
донесеним на основу овог закона,

4) наложи усаглашавање појединачних аката предшкол-
ске установе са прописима, уколико утврди да су донесени 
супротно одредбама овог закона, другим прописима и оп-
штим актима предшколске установе,

5) наложи предшколској установи да директор, васпи-
тачи, стручни сарадници и остали радници предшколске 
установе обаве љекарски - систематски преглед,

6) наложи формирање стручних органа,
7) наложи отклањање недостатака у поступку вођења 

евиденције и документације,
8) наложи да се у одређеном року отклоне недостаци и 

неправилности утврђени инспекцијским прегледом и
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9) наложи спровођење других мјера и радњи прописа-

них овим законом и прописима донесеним на основу овог 
закона.

(3) Инспекцијски надзор за утврђивање испуњености 
услова у погледу стандарда и норматива за област пред-
школског васпитања и образовања за рад играоница из чла-
на 19. овог закона врши просвјетна инспекција, а надзор 
над радом врши тржишна и здравствена инспекција.

(4) Лице које сматра да су његова права повријеђе-
на може се, ради заштите својих права, обратити надле-
жној инспекцији у року од три мјесеца од дана сазнања за 
учињену повреду, а најкасније у року од шест мјесеци од 
дана учињене повреде.

Члан 105.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће 

се за прекршај предшколска установа ако:
1) не предузме одговарајуће мјере и ефикасне механи-

зме заштите против дискриминације и било које врсте уз-
немиравања (члан 8),

2) почне да ради и обавља дјелатност, а не испуњава 
прописане услове, односно ако обавља дјелатност без одо-
брења надлежног органа (члан 13),

3) не донесе годишњи програм рада (члан 21),
4) не омогући изјашњавање родитеља на којем ће језику 

дијете стицати предшколско васпитање и образовање (члан 
25),

5) не покрене процедуру за израду индивидуализованог 
васпитно-образовног програма (чл. 27. и 28),

6) не остварује прописани програм васпитно-образо-
вног рада (члан 31),

7) упише дијете у предшколску установу без докумен-
тације прописане овим законом (члан 37),

8) не пропише и не спроведе мјере, начин и поступак 
заштите и безбједности дјеце током боравка у предшкол-
ској установи (члан 39),

9) колективно не осигура дјецу (члан 41),
10) не формира васпитне групе у складу са законом 

(члан 43),
11) дозволи промовисање и продају робе или услуга 

које не служе циљевима васпитања и образовања или су 
штетне за здравље, раст и развој дјеце (члан 46),

12) прими у радни однос лице које не испуњава услове 
у погледу нивоа и врсте стручне спреме (члан 60),

13) прими радника у радни однос супротно члану 62. 
овог закона,

14) приправнику који је засновао радни однос не обе-
збиједи ментора током трајања приправничког стажа (члан 
64),

15) прими у радни однос васпитача, стручног сарадни-
ка, сарадника који је укључен у непосредни рад са дјецом 
без доказа о обављеном систематском љекарском - специја-
листичком прегледу и истим лицима не обезбиједи редован 
годишњи систематски љекарски - специјалистички преглед 
(члан 68),

16) не покрене дисциплински поступак против радника 
који учини повреду радне дужности (члан 70),

17) не дозволи синдикално организовање (члан 73),
18) не формира стручне органе у складу са законом 

(члан 74),
19) не води, неуредно води или не чува прописану педа-

гошку документацију и евиденцију о васпитно-образовном 
раду (члан 77) и

20) не достави благовремено или достави нетачне по-
датке оснивачу предшколске установе, Заводу и Министар-
ству (чл. 80. и 84).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ и одговорно лице у 
предшколској установи.

(3) Новчаном казном од 1.500 КМ до 3.000 КМ ка-
зниће се за прекршај оснивач предшколске установе уко-
лико:

1) не донесе одлуку о престанку рада предшколске 
установе (члан 16. став 4),

2) именује директора супротно одредбама овог закона 
(члан 82),

3) не разријеши директора дужности уколико утврди да 
су испуњени услови прописани за разрјешење директора 
(члан 86) и

4) не донесе одлуку о економској цијени услуге у пред-
школској установи (члан 95).

(4) Новчаном казном од 1.500 КМ до 3.000 КМ казни-
ће се за прекршај оснивач играонице уколико почне да 
ради и обавља дјелатност, а не испуњава услове прописа-
не стандардима и нормативима за област предшколског 
образовања и васпитања, односно обавља дјелатност без 
рeгистрaциje кoд надлежног органа (члан 19).

ГЛАВА XI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 106.
(1) Министар ће у року од девет мјесеци од дана сту-

пања на снагу овог закона донијети сљедеће подзаконске 
акте:

1) Правилник о поступку за оснивање и престанак рада 
предшколске установе (члан 13. став 8),

2) Правилник о садржају и начину вођења регистра 
предшколских установа (члан 15. став 4),

3) Правилник о стандардима и нормативима за област 
предшколског васпитања и образовања (члан 20. став 2),

4) Правилник о двојезичном остваривању васпитно-
образовног рада и рада на језицима националних мањина 
(члан 25. став 3),

5) Правилник о начину и условима остваривања про-
грама на страном језику (члан 26. став 2),

6) Правилник о начину и условима остваривања про-
грама у предшколским установама за дјецу са сметњама у 
развоју (члан 27. став 4),

7) Правилник о програмима предшколског васпитања и 
образовања (члан 31. став 5),

8) Правилник о условима и начину реализације про-
грама за дјецу у години пред полазак у школу (члан 36. 
став 4),

9) Правилник о условима и начину остваривања исхра-
не, његе, превентивно-здравствене и социјалне заштите 
дјеце у предшколској установи (члан 42. став 2),

10) Правилник о стручном усавршавању, оцјењивању и 
напредовању васпитно-образовних радника (члан 54. став 
8),

11) Правилник о радном времену васпитача, стручних 
сарадника и медицинских техничара у предшколској уста-
нови (члан 57. став 1),

12) Правилник о врсти стручне спреме запослених у 
предшколској установи (члан 60. став 2),

13) Правилник о процедури пријема у радни однос и на-
чину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и 
рачуновође (члан 62. став 6),

14) Правилник о полагању стручног испита за васпит-
но-образовне раднике у предшколској установи (члан 65. 
став 7),

15) Правилник о садржају и начину вођења педагошке 
документације у предшколској установи (члан 77. став 3).

16) Правилник о остваривању стручно-педагошког над-
зора (члан 102. став 5).

(2) До доношења прописа из става 1. овог члана при-
мјењиваће се подзаконски прописи донесени на основу За-
кона о предшколском васпитању и образовању (“Службени 
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гласник Републике Српске”, бр. 119/08 и 1/12), који нису у 
супротности са одредбама овог закона.

Члан 107.
(1) Предшколске установе основане у складу са раније 

важећим законом дужне су да рад, организацију и опште 
акте ускладе са овим законом у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона.

(2) Играонице основане у складу са раније важећим за-
коном као центри за игру и дружење дужне су да рад, орга-
низацију и опште акте ускладе са овим законом у року од 
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 108.
Предшколске установе основане у складу са раније ва-

жећим законом дужне су да ускладе број дјеце у васпитним 
групама прописан овим законом у року од двије године од 
дана ступања на снагу овог закона.

Члан 109.
(1) Васпитачи, стручни сарадници, секретари и рачу-

новође који су након доношења Закона о предшколском 
васпитању и образовању (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 119/08) затечени на тим пословима са неодго-
варајућим степеном образовања, а до ступања на снагу овог 
закона нису испунили услове у погледу стицања прописа-
ног степена и врсте стручне спреме, дужни су да најкасни-
је у року од шест година од ступања на снагу овог закона 
стекну одговарајућу стручну спрему у складу са одредбама 
овог закона.

(2) Мeдицински техничари кojи су дaнoм ступaњa нa 
снaгу oвoг зaкoнa зaтeчeни нa рaднoм мjeсту вaспитaчa у 
предшколској установи, а имају више од 20 година стажа 
мoгу нaстaвити oбaвљaњe тих пoслoвa у јасличким вaспит-
ним групaмa.

(3) Мeдицински техничари кojи су дaнoм ступaњa нa 
снaгу oвoг зaкoнa зaтeчeни нa рaднoм мjeсту вaспитaчa у 
предшколској установи, а немају 20 година стажа дужни су 
да најкасније у року од шест година од ступања на снагу 
овог закона стекну одговарајућу стручну спрему у складу 
са одредбама овог закона.

Члан 110.
У предшколској установи која испуњава услове за рад 

из овог закона директор изабран до дана ступања на снагу 
овог закона остаје на дужности до истека мандата.

Члан 111.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о предшколском васпитању и образовању (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 119/08 и 1/12).

Члан 112.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1023/15 Предсједник
10. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1380
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА 

ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о експроприја-
цији, који је Народна скупштина Републике Српске усвоји-
ла на Петој сједници, одржаној 10. септембра 2015. године, 
а Вијеће народа 21. септембра 2015. године констатовало да 
усвојеним Законом о измјенама Закона о експропријацији 

није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3086/15 Предсједник
22. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о експропријацији (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08 и 110/08) у члану 3. 
став 2. брише се.

Члан 2.
У члану 15. став 2. брише се.

Члан 3.
Члан 18. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Против акта о утврђивању општег интереса може 

се покренути управни спор.”.

Члан 4.
У члану 33. став 1. брише се.
У ставу 2. послије ријечи: “корисник експропријације” 

бришу се запета и ријечи: “јединица локалне самоуправе”.
У ставу 3. ријечи: “и прије коначности” замјењују се 

ријечима: “након коначности”.

Члан 5.
У члану 36. у ставу 1. ријечи: “три године” замјењују се 

ријечима: “десет година”.

Члан 6.
У члану 37. у ставу 1. ријечи: “три године” замјењују се 

ријечима: “десет година”.

Члан 7.
Назив главе VI: “Експропријација земљишта због стам-

бене и пословне изградње” и чл. 47, 48, 49, 50, 51. и 52. 
бришу се.

Члан 8.
Задужује се Законодавни одбор Народне скупштине Ре-

публике Српске да утврди пречишћени текст Закона.

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1027/15 Предсједник
10. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1381
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ И 
ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
Петој сједници, одржаној 10. септембра 2015. године, а 
Вијеће народа 21. септембра 2015. године констатовало да 
усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о обно-
вљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији није 
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угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3087/15 Предсједник
22. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕФИКАСНОЈ 
КОГЕНЕРАЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о обновљивим изворима енергије и ефикасној 

когенерацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
39/13 и 108/13) у члану 31. у ставу 1. у тачки г) послије 
ријечи: “ефикасности” додају се ријечи: “и подстицање 
производње енергије из обновљивих извора”.

У ставу 3. ријечи: “5%” замјењују се ријечима: “10%”.

Члан 2.
У члану 45. у ставу 1. у тачки а) послије ријечи: “(члан 

10. став 1)” брише се запета и додаје ријеч: “и”.
Тачка б) брише се.
Досадашња тачка в) постаје тачка б).
У ставу 6. ријечи: “тачка в)” замјењују се ријечима: 

“тачка б)”.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1028/15 Предсједник
10. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1382
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
заштити животне средине, који је Народна скупштина Ре-
публике Српске усвојила на Петој сједници, одржаној 10. 
септембра 2015. године, а Вијеће народа 21. септембра 
2015. године констатовало да усвојеним Законом о измје-
нама и допунама Закона о заштити животне средине није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3088/15 Предсједник
22. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
У Закону о заштити животне средине (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 71/12) у члану 23. став 2. 
брише се.

Досадашњи став 3. постаје став 2.
Досадашњи став 3, који је постао став 2, мијења се и 

гласи:
“(2) Заштита од буке уређује се посебним прописом.”.

Члан 2.
У члану 43. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Стратегије донесене у складу са посебним зако-

нима, за поједине елементе животне средине, преносе се у 
стратегију из става 1. овог члана и чине њен саставни дио.”.

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7.
У досадашњем ставу 6, који је постао став 7, број: 

“шест” замјењује се бројем: “десет”.

Члан 3.
У члану 47. у ставу 4. ријечи: “донијела је” замјењују се 

ријечју: “доноси”.

Члан 4.
У члану 63. у ставу 2. у тачки а) послије ријечи: “чла-

на” додају се ријечи: “при чему промјена пројекта дости-
же прописане прагове утврђене прописом из става 1. овог 
члана,”.

У тачки б) послије ријечи: “25%” додају се ријечи: “од 
утврђених вриједности”.

Члан 5.
Члан 67. мијења се и гласи:
“(1) Након добијања рјешења из члана 66. став 1. овог 

закона, носилац пројекта је обавезан да поднесе захтјев за 
израду студије утицаја овлашћеном правном лицу из става 
2. овог члана, за дјелатности одређене локацијским услови-
ма и рјешењем о утврђивању обавезе спровођења процјене 
утицаја и прибављања студије утицаја.

(2) Студију утицаја израђује овлашћено правно лице 
које испуњава услове за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине и које за то има одговарајућу ли-
ценцу.

(3) Министар посебним прописима утврђује услове за 
обављање дјелатности из става 2. овог члана, као и услове и 
начин полагања стручног испита за обављање дјелатности 
из области заштите животне средине.

(4) Министарства и други органи и организације са на-
длежностима и одговорностима или јавним овлашћењима 
у области заштите животне средине морају носиоцу про-
јекта омогућити приступ подацима који су му потребни за 
израду студије утицаја, ако њима располажу.

(5) Прописом Владе одређује се висина накнаде за тро-
шкове издавања лиценци лицима која испуњавају услове за 
обављање дјелатности из области заштите животне среди-
не.”.

Члан 6.
У члану 68. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Уколико се ради о пројекту за који, у складу са овим 

законом и подзаконским актима донесеним на основу њега, 
није потребно прибављање еколошке дозволе, студија ути-
цаја садржи и План управљања отпадом, који се израђује у 
складу са посебним прописом.”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 7.
У члану 69. послије става 4. додаје се нови став 5, који 

гласи:
“(5) Министарство објављује на својој интернет стра-

ници обавјештење о јавној расправи и студију утицаја из 
става 1. овог члана, након објављивања обавјештења у јед-
ном од дневних листова док не истекне рок за давање при-
мједаба и мишљења из члана 70. став 5. овог закона.”.

Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7. и 8.

Члан 8.
У члану 71. послије става 2. додаје се став 3, који гласи:
“(3) Министарство одбацује захтјев за доношење рје-

шења о одобравању студије утицаја уколико носилац про-
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јекта не изврши измјене и допуне студије у складу са оцје-
ном из става 2. овог члана.”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.
Досадашњи став 3, који је постао став 4, мијења се и 

гласи:
“(4) Министарство одређује носиоцу пројекта рок, који 

не може бити дужи од 60 дана, да изврши допуну студије 
утицаја у складу са оцјеном из става 2. овог члана, укљу-
чујући и посебни дио студије утицаја из члана 68. став 2. 
овог закона, изврши њену ревизију, те достави Министар-
ству студију утицаја у коначном облику у складу са чланом 
72. овог закона.”.

Члан 9.
Члан 72. мијења се и гласи:
“(1) Носилац пројекта повјерава ревизију студије ути-

цаја овлашћеном правном лицу које испуњава услове за 
обављање ревизије студије утицаја и које за то има одгова-
рајућу лиценцу (у даљем тексту: ревидент).

(2) Прописом из члана 67. став 3. овог закона детаљније 
се прописују услови за обављање дјелатности из става 1. 
овог члана.

(3) Ревизијом студије утицаја провјерава се стручни 
квалитет студије утицаја, а посебно:

а) усклађеност обима и садржаја студије утицаја са рје-
шењем из члана 66. овог закона, законским и подзаконским 
актима из области заштите животне средине, техничким 
нормативима и стандардима који се односе на активност 
планирану пројектом, са републичким стратешким доку-
ментима из области заштите животне средине и локалним 
планским документима из области заштите животне сре-
дине на чијем подручју би се пројекат изводио, ако су та 
документа донесена,

б) извори и тачност података који су наведени у студији 
утицаја,

в) стручна основаност описа, анализа и оцјена закљу-
чака и ставова датих у студији утицаја о постојећем стању 
животне средине, могућим утицајима на животну средину, 
мјерама за уклањање, смањење или спречавање штетних 
утицаја на животну средину и друго и

г) постојање, обим и квалитет посебног дијела студије 
утицаја и постојање Плана управљања отпадом из члана 68. 
ст. 2. и 3. овог закона.

(4) Носилац израде студије не може вршити ревизију из 
става 1. овог члана, нити сљедећа лица:

а) подносилац захтјева,
б) лица која код подносиоца захтјева раде по основу 

радног односа или уговора,
в) лица која код овлашћеног правног лица које је изра-

дило студију раде по основу радног односа или уговора и
г) брачни другови, крвни сродници до четвртог степена 

сродства и сродници по тазбини до другог степена сродства 
лица наведених у т. а) до в) овог става.

(5) Ревидент подноси носиоцу пројекта извјештај о ре-
визији, који садржи стручну оцјену студије утицаја, евенту-
алне примједбе на квалитет и потпуност студије и упутства 
за уклањање тих недостатака.

(6) Након извршеног усклађивања студије утицаја са 
примједбама и упутствима из извјештаја о ревизији, но-
силац пројекта доставља Министарству студију утицаја у 
коначном облику са потврдом ревидента о усклађености 
студије са извјештајем о ревизији.

(7) Носилац пројекта доставља студију утицаја из става 
6. овог члана у два примјерка у писаној форми и четири 
примјерка у електронској форми.”.

Члан 10.
У члану 73. у ставу 4. у тачки в) тачка се замјењује за-

петом, а послије тачке в) додаје се нова тачка г), која гласи:
“г) уколико студија утицаја није израђена или ревидова-

на у складу са одредбама овог закона.”.

Послије става 6. додају се нови ст. 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 
13, који гласе:

“(7) Носилац пројекта дужан је да достави изјаву, овје-
рену од стране органа надлежног за овјеру потписа, којом 
потврђује да даном подношења захтјева за продужење ва-
жења рјешења о одобравању студије није дошло до значај-
них промјена услова према којима је издато рјешење.

(8) Уколико се ради о пројекту за који није потребно 
прибавити еколошку дозволу, рјешење о одобравању сту-
дије за такве пројекте се обнавља сваких пет година, у скла-
ду са одредбама овог закона и подзаконским актима који 
регулишу поступак ревизије еколошких дозвола.

(9) Уколико за вријеме важења рјешења о одобравању 
студије дође до значајне промјене пројекта из става 8. овог 
члана, носилац пројекта је дужан да о томе обавијести Ми-
нистарство.

(10) Обавјештење из става 9. овог члана садржи подат-
ке о насталој промјени, а ови подаци ће укључивати обја-
шњења и друга пропратна документа која су важна за утвр-
ђивање да ли је настала промјена значајна.

(11) Уколико су потребни додатни подаци да би се 
одредило да ли је промјена значајна, Министарство може 
затражити од носиоца пројекта достављање мишљења 
овлашћеног правног лица које испуњава услове за оба-
вљање дјелатности из области заштите животне средине, 
о могућим утицајима настале промјене на животну среди-
ну и услове према којима је издато рјешење о одобравању 
студије.

(12) Министарство ће одлучити о томе да ли је предло-
жена промјена значајна у року од 30 дана од дана добијања 
потребних података.

(13) Уколико је промјена идентификована као значајна, 
Министарство ће о томе обавијестити носиоца пројекта и 
позвати га да покрене нови поступак процјене утицаја на 
животну средину у складу са одредбама овог закона.”.

Досадашњи став 7. постаје став 14.
У досадашњем ставу 7, који је постао став 14, послије 

ријечи: “поставља га” додају се запета и ријечи: “заједно са 
студијом утицаја у коначном облику,”.

Члан 11.
У члану 79. у ставу 1. испред ријечи: “Уколико” додаје 

се у обостраној загради број: “(1)”, а послије става 1. додаје 
се нови став 2, који гласи:

“(2) Ако друга држава обавијести Министарство о на-
мјери учешћа у поступку процјене утицаја на животну сре-
дину пројекта из става 1. овог члана, Министарство спро-
води поступак у складу са Конвенцијом о процјени утицаја 
на животну средину у прекограничном контексту.”.

Члан 12.
Члан 85. мијења се и гласи:
“(1) Захтјев за издавање еколошке дозволе одговорно 

лице подноси надлежном органу у писаној форми.
(2) Захтјев за издавање еколошке дозволе садржи подат-

ке о:
а) постројењу (назив, сједиште, број телефона, e-mail 

адресу),
б) одговорном лицу постројења и
в) локацији на којој се постројење налази (назив једини-

це локалне самоуправе гдје се налази локација постројења, 
укључујући податке о катастарској општини).

(3) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се докази 
који обавезно садрже:

а) опис постројења и активности,
б) опис основних и помоћних сировина, осталих суп-

станци и енергије која се користи или коју производи по-
стројење,

в) опис извора емисија из постројења,
г) опис стања локације на којој се налази постројење,
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д) опис природе и количине предвиђених емисија из 

постројења у све дијелове животне средине (ваздух, вода, 
земљиште), као и идентификацију значајних утицаја на жи-
вотну средину,

ђ) опис предложених мјера, технологија и других тех-
ника за спречавање или, уколико то није могуће, смањење 
емисија из постројења,

е) опис осталих мјера ради усклађивања са основним 
обавезама одговорног лица, посебно мјера након затварања 
постројења,

ж) опис мјера планираних за мониторинг емисија у жи-
вотну средину,

з) опис алтернативних рјешења у односу на предложену 
локацију и технологију,

и) план управљања отпадом и
ј) прилоге (локацијски услови, водна сагласност, извод 

из пројектне документације, сажетак технолошког пројекта 
за производна постројења, концесиони уговор и др.).

(4) Докази за издавање еколошке дозволе садрже нете-
хнички резиме података наведених у ставу 1. овог члана.

(5) Доказе из става 1. овог члана припремају овлашћена 
правна лица која испуњавају услове за обављање дјелатно-
сти из области заштите животне средине.

(6) Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе под-
носе се у два штампана и оригинално потписана примјерка 
и у једном електронском примјерку.”.

Члан 13.
У члану 96. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Уколико су потребни додатни подаци да би се одре-

дило да ли је промјена значајна, орган надлежан за изда-
вање еколошке дозволе ће затражити од одговорног лица 
постројења да достави мишљење овлашћеног правног лица 
које испуњава услове за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине, о могућим утицајима предложе-
не промјене на животну средину и мјере и услове утврђене 
еколошком дозволом.”.

Став 7. мијења се и гласи:
“(7) Поступак издавања еколошке дозволе из става 6. 

овог члана врши се у складу са одредбама овог закона којим 
је прописан поступак издавања еколошке дозволе, уз прет-
ходно спроведен поступак процјене утицаја на животну сре-
дину, уколико се утврди да планирани дио постројења спада 
у пројекте из члана 63. став 1. овог закона, при чему поступак 
процјене обухвата постојећи и планирани дио постројења.”.

Послије става 8. додаје се нови став 9, који гласи:
“(9) Уколико орган надлежан за издавање еколошке до-

зволе одлучи да предложена промјена није значајна, о томе 
обавјештава одговорно лице постројења.”.

Члан 14.
У члану 98. послије става 6. додаје се нови став 7, који 

гласи:
“(7) Уколико еколошка дозвола престане да важи због 

истека рока на који је издата, поступак издавања нове еко-
лошке дозволе врши се у складу са одредбама овог закона, 
без спровођења поступка процјене утицаја на животну сре-
дину само уколико није дошло до значајне промјене услова 
према којима је издата ранија еколошка дозвола.”.

Члан 15.
У члану 102. у ставу 1. ријеч: “Министарство” замјењује 

се ријечима: “Републички хидрометеоролошки завод”.
У ставу 2. ријечи: “надлежном органу” замјењују се 

ријечима: “Републичком хидрометеоролошком заводу”.

Члан 16.
У члану 132. послије тачке г) додаје се нова тачка д), 

која гласи:
“д) уколико не плати трошкове обавјештавања из члана 

90. став 4. овог закона,”.

Досадашње т. д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ) 
постају т. ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о).

Члан 17.
У члану 133. послије тачке в) додаје се нова тачка г), 

која гласи:
“г) уколико не плати трошкове обавјештавања из члана 

90. став 4. овог закона,”.
Досадашње т. д), ђ), е), ж), з), и), ј) постају т. ђ), е), ж), 

з), и), ј), к).

Члан 18.
У члану 134. послије става 1. додаје се нови став 2, који 

гласи:
“(2) Влада ће у року од годину дана од ступања на сна-

гу овог закона донијети пропис из члана 67. став 5. овог 
закона.”.

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
У досадашњем ставу 2, који је постао став 3, послије 

тачке в) додаје се нова тачка г), која гласи:
“г) Правилник о условима и начину полагања стручног 

испита за обављање дјелатности из области заштите живот-
не средине из члана 67. став 3. овог закона,”.

Досадашња тачка г) постаје тачка д).
У досадашњем ставу 3, који је постао став 4, тачка а) 

брише се.
Досадашње т. б), в), г), д), ђ), е) и ж) постају т. а), б), в), 

г), д), ђ) и е).

Члан 19.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1030/15 Предсједник
10. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1383
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186. 
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а 
након разматрања Извјештаја Комисије за избор и имено-
вање, Народна скупштина Републике Српске, на Шестој 
сједници, одржаној 23. септембра 2015. године, донијела је  
с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА У ОДБОРУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И 
БУЏЕТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У Одбору за финансије и буџет Народне скупштине 

Републике Српске разрјешава се дужности члана Одбора 
Адам Шукало.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1112/15 Предсједник
23. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1384
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, члана 56. став 1. тачка 5, чл. 71. и 182. и члана 186. 
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а 
након разматрања Извјештаја Комисије за избор и имено-
вање, Народна скупштина Републике Српске, на Шестој 
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сједници, одржаној 23. септембра 2015. године, донијела је  
с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА У ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У Одбор за финансије и буџет Народне скупштине 

Републике Српске за члана Одбора изабрана је Нeда Пе-
трић.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1113/15 Предсједник
23. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1385
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07 и 
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 41. сједници, одржаној 23.9.2015. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња путне 

везе Љубовије и Братунца до моста преко ријеке Дрине 
са заједничким граничним прелазом Републике Србије и 
Босне и Херцеговине на територији Републике Српске, па 
се у ту сврху може извршити потпуна експропријација не-
кретнина означених као:

- дио к.ч. бр. 264, звана “Пут”, локални пут у површи-
ни од 1446 m², уписане у ПЛ број 14 КО Побрђе, посјед 
друштвена својина Путеви са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 264/1, звана “Пут”, пут 
у површини од 2600 m², уписане у зк. ул. број 106 КО По-
брђе, као јавно добро са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 234/3, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, у 
површини од 261 m², уписане у ПЛ број 40/1 КО Побрђе, 
посјед Мићић (Драге) Радоје са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 234/3, звана “Ораница 
Љубовиџа”, ораница у површини од 230 m², уписане у зк. 
ул. број 3 КО Побрђе, као својина Мичић (Милана) Благоје 
са 3/8 дијела и Мичић (Драге) Радоје са 5/8 дијела, без те-
рета;

- дио к.ч. бр. 234/7, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, у 
површини од 160 m², уписане у ПЛ број 39/3 КО Побрђе, 
посјед Мићић (Благоје) Миће и Мићић (Милоша) Мирка 
са по ½ дијела, што по старом премјеру одговара дијелу 
к.ч. бр. 234/7, звана “Ораница Кошаруша”, ораница у по-
вршини од 150 m², уписане у зк. ул. број 134 КО Побрђе, 
као својина Новаковић (Раде) Новака и других, без терета;

- к.ч. бр. 234/2, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, у повр-
шини од 202 m², уписана у ПЛ број 125 КО Побрђе, посјед 
Мићић (Миће) Симе са 1/1 дијела, што по старом премјеру 
одговара дијелу к.ч. бр. 234/2, звана “Љубовиџа”, ораница 
у површини од 450 m², уписане у зк. ул. број 87 КО Побрђе, 
као својина Мичић Ранкић Јефе и других, без терета;

- к.ч. бр. 234/11, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, у 
површини од 209 m², уписана у ПЛ број 126 КО Побрђе, 
посјед Живановић (р. Живановић) Цвијете са 1/1 дијела, 
што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 234/2, зва-
на “Љубовиџа”, ораница у површини од 450 m², уписане у 
зк. ул. број 87 КО Побрђе, као својина Мичић Ранкић Јефе 
и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 261/2, звана “Дугуља”, њива 5. класе, у 
површини од 2262 m², уписане у ПЛ број 140 КО Побрђе, 
посјед Лукић (Радована) Гојка са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 261/1, звана “Џанарика”, 
ораница у површини од 3940 m², уписане у зк. ул. број 116 
КО Побрђе, као својина Лукић (Радована) Гојка и других, 
без терета;

- дио к.ч. бр. 265, звана “Дрина”, ријека у површини 
од 85835 m², уписане у ПЛ број 15/4 КО Побрђе, посјед 
друштвена својина - воде са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 256/2, звана “Дрина ко-
рито”, ријека у површини од 2500 m², уписане у зк. ул. број 
32 КО Побрђе, као својина Нешковић (Недељка) Драгана и 
других, без терета;

- к.ч. бр. 258, звана “Дрина”, ријека у површини од 3600 
m², уписана у ПЛ број 54/1 КО Побрђе, посјед Обреновић 
(Анте) Цвијетина са 1/1 дијела, што по старом премјеру 
одговара дијелу к.ч. бр. 258/1, звана “Џанарика”, неплодно 
земљиште у површини од 3600 m², уписане у зк. ул. број 
135 КО Побрђе, као својина Обреновић (Пере) Милована и 
других, без терета;

- к.ч. бр. 262, звана “Дрина”, остала неплодна земљи-
шта, у површини од 1910 m², уписана у ПЛ број 140 КО По-
брђе, посјед Лукић (Радована) Гојка са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 262/1, звана “Дри-
нино корито”, неплодно земљиште у површини од 3830 m², 
уписана у зк. ул. број 116 к.о. Побрђе, као својина Лукић 
(Радована) Гојка и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 259/4, звана “Ђанарика”, њива 5. класе, у 
површини од 1046 m², уписане у ПЛ број 141/1 к.о. Побрђе, 
посјед Лукић (Светозара) Небојше са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 261/1, звана “Дри-
нино корито”, неплодно земљиште, у површини од 3830 m², 
уписане у зк. ул. број 116 к.о. Побрђе, као својина Лукић 
(Радована) Гојка и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 261/1, звана “Дугуља”, њива 5. класе, у 
површини од 1370 m², уписане у ПЛ број 141/1 к.о. Побрђе, 
посјед Лукић (Светозара) Небојше са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 261/1, звана “Дри-
нино корито”, неплодно земљиште у површини од 3830 m², 
уписане у зк. ул. број 116 к.о. Побрђе, као својина Лукић 
(Радована) Гојка и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 247/2, звана “Бријег”, њива 5. класе, у по-
вршини од 1435 m², уписане у ПЛ број 21/1 к.о. Побрђе, 
посјед Лазић (Илије) Милоша са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 247/1, звана “Бријег”, ора-
ница у површини од 2180 m², уписане у зк. ул. број 96 к.о. 
Побрђе, као својина Лукић (Раде) Драгосава и других, без 
терета;

- дио к.ч. бр. 247/1, звана “Бријег”, њива 5. класе, у 
површини од 1485 m², уписане у ПЛ број 186 к.о. Побрђе, 
посјед Петровић (Милована) Неђе са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 247/1, звана “Бријег”, 
ораница у површини од 2180 m², уписане у зк. ул. број 96 
к.о. Побрђе, као својина Лукић (Раде) Драгосава и других, 
без терета;

- дио к.ч. бр. 249, звана “Њивица”, њива 5. класе, у 
површини од 5207 m², уписане у ПЛ број 12 к.о. Побрђе, 
посјед Петровић (Милована) Неђе са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 249/1, звана “Њи-
вица”, ораница у површини од 3450 m², уписане у зк. ул. 
број 58 к.о. Побрђе, као својина Алић (Назифа) Атифа и 
других, без терета;

- к.ч. бр. 234/6, звана “Кошаруша”, њива 5. класе, у 
површини од 763 m², и њива 4. класе, у површини од 762 
m², уписана у ПЛ број 93 к.о. Побрђе, посјед Спасојевић 
(Илије) Обрада са 1/1 дијела, што по старом премјеру одго-
вара дијелу к.ч. бр. 234/6, звана “Кошаруша”, ораница у по-
вршини од 2720 m², уписане у зк. ул. број 134 к.о. Побрђе, 
као својина Новаковић (Раде) Новака и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 234/5, звана “Кошаруша”, њива 5. класе, у 
површини од 838 m², и њива 4. класе, у површини од 837 
m², уписане у ПЛ број 90 к.о. Побрђе, посјед Спасојевић 
(Драге) Драгиње са 1/1 дијела, што по старом премјеру од-
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говара дијелу к.ч. бр. 234/5, звана “Кошаруша”, ораница у 
површини од 2280 m², уписане у зк. ул. број 134 к.о. По-
брђе, као својина Новаковић (Раде) Новака и других, без 
терета;

- дио к.ч. бр. 234/4, звана “Луг”, њива 5. класе, у повр-
шини од 1094 m², и њива 4. класе, у површини од 1093 m², 
уписане у ПЛ број 84 к.о. Побрђе, посјед Салиховић (Осма-
на) Шевке са 1/1 дијела, што по старом премјеру одговара 
дијелу к.ч. бр. 234/6, звана “Кошарица”, ораница у површи-
ни од 2140 m², уписане у зк. ул. број 134 к.о. Побрђе, као 
својина Новаковић (Раде) Новака и других, без терета;

- к.ч. бр. 234/10, звана “Кошаруша”, њива 5. класе, у 
површини од 1482 m², и њива 4. класе, у површини од 1481 
m², уписана у ПЛ број 96/1 к.о. Побрђе, посјед Петровић 
(Татомира) Спасеније и других, што по старом премјеру 
одговара к.ч. бр. 234/1, звана “Кошарица”, ораница у по-
вршини од 7680 m², уписаној у зк. ул. број 134 к.о. Побрђе, 
као својина Новаковић (Раде) Новака и других, без терета;

- к.ч. бр. 234/9, звана “Луг”, њива 5. класе, у површини 
од 1129 m², и њива 4. класе, у површини од 1128 m², упи-
сана у ПЛ број 94 к.о. Побрђе, посјед Спасојевић (Илије) 
Марка са 1/1 дијела, што по старом премјеру одговара к.ч. 
бр. 234/4, звана “Кошарица”, ораница у површини од 2140 
m², уписаној у зк. ул. број 134 к.о. Побрђе, као својина Но-
ваковић (Раде) Новака и других, без терета;

- к.ч. бр. 234/1, звана “Кошаруша”, њива 5. класе, у по-
вршини од 1434 m², и њива 4. класе, у површини од 1434 
m², уписана у ПЛ број 106/1 к.о. Побрђе, посјед Спасојевић 
(Стјепана) Радоја са 1/1 дијела, што по старом премјеру 
одговара к.ч. бр. 234/1, звана “Кошарица”, ораница у по-
вршини од 7680 m², уписаној у зк. ул. број 134 к.о. Побрђе, 
као својина Новаковић (Раде) Новака и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 234/8, звана “Кошара”, њива 5. класе, у по-
вршини од 723 m², и њива 4. класе, у површини од 722 m², 
уписане у ПЛ број 147/2 к.о. Побрђе, посјед Илић (Бранка) 
Стојадина са 1/1 дијела, што по старом премјеру одговара 
дијелу к.ч. бр. 234/8, звана “Кошаруша”, ораница у повр-
шини од 2180 m², уписане у зк. ул. број 134 к.о. Побрђе, 
као својина Новаковић (Раде) Новака и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 233/2, звана “Зубача”, њива 4. класе, у 
површини од 1577 m², уписане у ПЛ број 17 к.о. Побрђе, 
посјед Хусић (Реџе) Реска са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/2, звана “Зубача”, 
ораница у површини од 7100 m², уписане у зк. ул. број 56 
к.о. Побрђе, као својина Савић (Пере) Богдана и других, без 
терета;

- дио к.ч. бр. 233/8, звана “Зубача”, њива 4. класе, у по-
вршини од 1507 m², уписане у ПЛ број 16/1 к.о. Побрђе, 
посјед Хусић (Хасана) Селима са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/2, звана “Зубача”, 
ораница у површини од 7100 m², уписане у зк. ул. број 56 
к.о. Побрђе, као својина Савић (Пере) Богдана и других, без 
терета;

- дио к.ч. бр. 233/7, звана “Зубача”, њива 4. класе, у 
површини од 1387 m², уписане у ПЛ број 155 к.о. Побрђе, 
посјед Ахмић (Назифа) Авде са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/2, звана “Зубача”, 
ораница у површини од 7100 m², уписане у зк. ул. број 56 
к.о. Побрђе, као својина Савић (Пере) Богдана и других, без 
терета;

- дио к.ч. бр. 233/11, звана “Зубача”, њива 4. класе, у 
површини од 1386 m², уписане у ПЛ број 156 к.о. Побрђе, 
посјед Ахмић (Омера) Исмета са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/2, звана “Зубача”, 
ораница у површини од 7100 m², уписане у зк. ул. број 56 
к.о. Побрђе, као својина Савић (Пере) Богдана и других, без 
терета;

- дио к.ч. бр. 233/5, звана “Дугуља”, њива 4. класе, у 
површини од 824 m², уписане у ПЛ број 75 к.о. Побрђе, 
посјед Салиховић (Раме) Авде са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/1, звана “Зубача”, 
ораница у површини од 11000 m², уписане у зк. ул. број 108 
к.о. Побрђе, као својина Лазић (рођ. Алемпић) Станојке и 
других, без терета;

- к.ч. бр. 233/6, звана “Дугуља”, њива 4. класе, у по-
вршини од 814 m², уписана у ПЛ број 85 к.о. Побрђе, 
посјед Салиховић (Раме) Тиме са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара к.ч. бр. 233/1, звана “Зубача”, ораница у 
површини од 11000 m², уписаној у зк. ул. број 108 к.о. По-
брђе, као својина Лазић (рођ. Алемпић) Станојке и других, 
без терета;

- дио к.ч. бр. 233/4, звана “Дугуља”, њива 4. класе, у 
површини од 1185 m², уписане у ПЛ број 83/3 к.о. Побрђе, 
посјед Алић (Шаћира) Хаџире и других, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/1, звана “Зубача”, 
ораница у површини од 11000 m², уписане у зк. ул. број 108 
к.о. Побрђе, као својина Лазић (рођ. Алемпић) Станојке и 
других, без терета;

- к.ч. бр. 233/9, звана “Зубача”, њива 4. класе, у површи-
ни од 1617 m², уписана у ПЛ број 83/3 к.о. Побрђе, посјед 
Алић (Шаћира) Хаџире и других, што по старом премјеру 
одговара к.ч. бр. 233/1, звана “Зубача”, ораница у површи-
ни од 11000 m², уписаној у зк. ул. број 108 к.о. Побрђе, као 
својина Лазић (рођ. Алемпић) Станојке и других, без те-
рета;

- дио к.ч. бр. 233/10, звана “Зубача”, њива 4. класе, у 
површини од 553 m², уписане у ПЛ број 158 к.о. Побрђе, 
посјед Делић (рођ. Салиховић) Нуре са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/1, звана “Зуба-
ча”, ораница у површини од 11000 m², уписане у зк. ул. број 
108 к.о. Побрђе, као својина Лазић (рођ. Алемпић) Станојке 
и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 233/1, звана “Зубача”, њива 4. класе, у 
површини од 1381 m², уписане у ПЛ број 159 к.о. Побрђе, 
посјед Салиховић (Хасана) Хајрудина са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/1, звана “Зуба-
ча”, ораница у површини од 11000 m², уписане у зк. ул. број 
108 к.о. Побрђе, као својина Лазић (рођ. Алемпић) Станојке 
и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 233/12, звана “Зубача”, њива 4. класе, у 
површини од 1382 m², уписане у ПЛ број 76 к.о. Побрђе, 
посјед Салиховић (Хусе) Рахмана са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/1, звана “Зубача”, 
ораница у површини од 11000 m², уписане у зк. ул. број 108 
к.о. Побрђе, као својина Лазић (рођ. Алемпић) Станојке и 
других, без терета;

- дио к.ч. бр. 233/3, звана “Зубача”, њива 4. класе, у 
површини од 1888 m², уписане у ПЛ број 77 к.о. Побрђе, 
посјед Салиховић (Ибре) Хусе са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/1, звана “Зубача”, 
ораница у површини од 11000 m², уписане у зк. ул. број 108 
к.о. Побрђе, као својина Лазић (рођ. Алемпић) Станојке и 
других, без терета;

- дио к.ч. бр. 231/6, звана “Врба”, њива 4. класе, у повр-
шини од 700 m², уписане у ПЛ број 123 к.о. Побрђе, посјед 
Обреновић (рођ. Којић) Живане са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 233/1, звана “Зубача”, 
ораница у површини од 11000 m², уписане у зк. ул. број 108 
к.о. Побрђе, као својина Лазић (рођ. Алемпић) Станојке и 
других, без терета;

- дио к.ч. бр. 231/1, звана “Врба”, њива 4. класе, у по-
вршини од 1832 m², уписане у ПЛ број 189/1 к.о. Побрђе, 
посјед Остојић (Божидара) Милорада са 1/1 дијела, што 
по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 231/1, звана 
“Врба”, ораница у површини од 4710 m², уписане у зк. ул. 
број 30 к.о. Побрђе, као својина Обреновић (Пере) Милова-
на и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 231/3, звана “Врба”, њива 4. класе, у по-
вршини од 1057 m², уписане у ПЛ број 106/1 к.о. Побрђе, 
посјед Спасојевић (Стјепана) Радивоја са 1/1 дијела, што 
по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 231/1, звана 
“Врба”, ораница у површини од 4710 m², уписане у зк. ул. 
број 30 к.о. Побрђе, као својина Обреновић (Пере) Милова-
на и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 231/4, звана “Врба”, двориште, у површи-
ни од 432 m², и кућа и зграде, у површини од 80 m², уписане 
у ПЛ број 106/1 к.о. Побрђе, посјед Спасојевић (Стјепана) 
Радивоја са 1/1 дијела, што по старом премјеру одговара 
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дијелу к.ч. бр. 231/1, звана “Врба”, ораница у површини од 
4710 m², уписане у зк. ул. број 30 к.о. Побрђе, као својина 
Обреновић (Пере) Милована и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 231/2, звана “Врба”, њива 4. класе, у по-
вршини од 1601 m², уписане у ПЛ број 139/1 к.о. Побрђе, 
посјед Ибишевић (Мује) Ибиша и Ибишевић (Заима) Ше-
фије са по ½ дијела, што по старом премјеру одговара дије-
лу к.ч. бр. 231/2, звана “Врба”, ораница у површини од 4510 
m², уписане у зк. ул. број 135 к.о. Побрђе, као својина Обре-
новић (Пере) Милована и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 231/5, звана “Врба”, њива 4. класе, у повр-
шини од 1103 m², двориште, у површини од 500 m², и кућа 
и зграде, у површини од 68 m², уписане у ПЛ број 118/1 к.о. 
Побрђе, посјед Цвјетиновић (Драгомира) Раде са 1/1 дије-
ла, што по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 231/2, 
звана “Врба”, ораница у површини од 4510 m², уписане у 
зк. ул. број 135 к.о. Побрђе, као својина Обреновић (Пере) 
Милована и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 259/3, звана “Ђанарика”, њива 5. класе, у 
површини од 956 m², уписане у ПЛ број 118/1 к.о. Побрђе, 
посјед Цвјетиновић (Драгомира) Раде са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 259/1, звана “Џа-
нарика”, ораница у површини од 4360 m², уписане у зк. ул. 
број 135 к.о. Побрђе, као својина Обреновић (Пере) Мило-
вана и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 232/2, звана “Врба”, њива 4. класе, у по-
вршини од 2511 m², уписане у ПЛ број 36 к.о. Побрђе, 
посјед Лукић (Раде) Милорада са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 232/1, звана “Врба”, ора-
ница у површини од 4220 m², уписане у зк. ул. број 97 к.о. 
Побрђе, као својина Лукић (Раде) Драгосава и других, без 
терета;

- дио к.ч. бр. 232/1, звана “Врба”, њива 4. класе, у по-
вршини од 2522 m², уписане у ПЛ број 152 к.о. Побрђе, 
посјед Ибишевић (Адема) Мује са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 232/1, звана “Врба”, 
ораница у површини од 4220 m², уписане у зк. ул. број 97 
к.о. Побрђе, као својина Лукић (Раде) Драгосава и других, 
без терета;

- дио к.ч. бр. 238/3, звана “Врба”, њива 4. класе, у повр-
шини од 1601 m², и њива 5. класе, у површини од 1602 m², 
уписане у ПЛ број 105 к.о. Побрђе, посјед Спасојевић (Ду-
шана) Станоје са 1/1 дијела, што по старом премјеру одго-
вара дијелу к.ч. бр. 238/1, звана “Кошаруша”, ораница у по-
вршини од 13200 m², уписане у зк. ул. број 134 к.о. Побрђе, 
као својина Новаковић (Раде) Новака и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 246/1, звана “Кошаруша”, њива 5. класе, 
у површини од 9691 m², уписане у ПЛ број 49/2 к.о. По-
брђе, посјед Нешковић (Недељка) Драгана и других, што 
по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 246/1, звана 
“Љубовић”, ораница у површини од 10100 m², уписане у зк. 
ул. број 37 к.о. Побрђе, као својина Нешковић (Недељка) 
Драгана и других, без терета;

- к.ч. бр. 256/2, звана “Дрина”, остала неплодна земљи-
шта, у површини од 2500 m², уписана у ПЛ број 49/2 к.о. 
Побрђе, посјед Нешковић (Недељка) Драгана и других, 
што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 256/2, звана “Дри-
на корито”, ријека у површини од 2500 m², уписаној у зк. 
ул. број 32 к.о. Побрђе, као својина Нешковић (Недељка) 
Драгана и других, без терета;

- к.ч. бр. 257, звана “Дрина”, остала неплодна земљи-
шта, у површини од 2350 m², уписана у ПЛ број 49/2 к.о. 
Побрђе, посјед Нешковић (Недељка) Драгана и других, 
што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 257/1, звана “Дри-
на корито”, неплодно земљиште у површини од 2350 m², 
уписаној у зк. ул. број 37 к.о. Побрђе, као својина Новако-
вић (Раде) Новака и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 254, звана “Љубовиђа”, њива 5. класе, у 
површини од 4733 m², уписане у ПЛ број 120 к.о. Побрђе, 
посјед Карић (Асима) Вехбије са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 254/1, звана “Локва”, 
ораница у површини од 4080 m², уписане у зк. ул. број 69 
к.о. Побрђе, као својина Крстајић (Перише) Недељка са 1/1 
дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 255/1, звана “Љубовиђа”, ријека, у повр-
шини од 3300 m², уписане у ПЛ број 120 к.о. Побрђе, посјед 
Карић (Асима) Вехбије са 1/1 дијела, што по старом премје-
ру одговара дијелу к.ч. бр. 255/1, звана “Локва”, ораница у 
површини од 2450 m², уписане у зк. ул. број 37 к.о. Побрђе, 
као својина Нешковић (Недељка) Драгана и других, без те-
рета;

- к.ч. бр. 255/2, звана “Љубовиђа”, ријека, у површини 
од 2080 m², уписана у ПЛ број 120 к.о. Побрђе, посјед Ка-
рић (Асима) Вехбије са 1/1 дијела, што по старом премјеру 
одговара к.ч. бр. 255/2, звана “Дрина корито”, ријека у по-
вршини од 2080 m², уписаној у зк. ул. број 37 к.о. Побрђе, 
као својина Нешковић (Недељка) Драгана и других, без те-
рета;

- дио к.ч. бр. 256/1, звана “Љубовиђа”, ријека, у повр-
шини од 1620 m², уписане у ПЛ број 120 к.о. Побрђе, посјед 
Карић (Асима) Вехбије са 1/1 дијела, што по старом премје-
ру одговара дијелу к.ч. бр. 256/1, звана “Џенарика”, орани-
ца у површини од 1400 m², уписане у зк. ул. број 32 к.о. По-
брђе, као својина Нешковић Драгана и других, без терета;

- к.ч. бр. 252/2, звана “Дрина вода”, ријека, у површи-
ни од 250 m², уписана у ПЛ број 114/1 к.о. Побрђе, посјед 
Алић (Есада) Адемира са 1/1 дијела, што по старом премје-
ру одговара к.ч. бр. 252/2, звана “Дрина корито”, ријека у 
површини од 250 m², уписаној у зк. ул. број 63 к.о. Побрђе, 
као својина Суљагић (Х. Мустафа) Суље са 1/1 дијела, без 
терета;

- дио к.ч. бр. 253/2, звана “Кошица”, њива 5. класе, у 
површини од 1535 m², уписане у ПЛ број 114/1 к.о. Побрђе, 
посјед Алић (Есада) Адемира са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 253/1, звана “Локва”, ора-
ница у површини од 3530 m², уписане у зк. ул. број 63 к.о. 
Побрђе, као својина Суљагић (Х. Мустафа) Суље са 1/1 
дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 252/3, звана “Кошица”, њива 5. класе, у 
површини од 654 m², уписане у ПЛ број 114/1 к.о. Побрђе, 
посјед Алић (Есада) Адемира са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 252/2, звана “Дрина кори-
то”, ријека у површини од 250 m², уписане у зк. ул. број 63 
к.о. Побрђе, као својина Суљагић (Х. Мустафа) Суље са 1/1 
дијела, без терета;

- к.ч. бр. 250, звана “Кашице”, њива 5. класе, у повр-
шини од 1555 m², уписана у ПЛ број 99 к.о. Побрђе, посјед 
Суљагић (Суље) Хакије са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара к.ч. бр. 250/1, звана “Кошаница”, орани-
ца у површини од 1555 m², уписаној у зк. ул. број 16 к.о. 
Побрђе, као својина Суљагић (Суље) Хакије са 1/1 дијела, 
без терета;

- дио к.ч. бр. 253/1, звана “Кашице”, њива 5. класе, у 
површини од 2247 m², уписане у ПЛ број 99 к.о. Побрђе, 
посјед Суљагић (Суље) Хакије са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 253/1, звана “Локва”, 
ораница у површини од 3530 m², уписане у зк. ул. број 63 
к.о. Побрђе, као својина Суљагић (Х. Мустафа) Суље са 1/1 
дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 251, звана “Косица”, њива 5. класе, у 
површини од 875 m², уписане у ПЛ број 45 к.о. Побрђе, 
посјед Нешковић (Милке) Чеде са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 251/1, звана “Каши-
ца”, ораница у површини од 1420 m², уписане у зк. ул. број 
114 к.о. Побрђе, као својина Субашић Персе и других, без 
терета;

- дио к.ч. бр. 259/1, звана “Ђанарика”, њива 5. класе, у 
површини од 1258 m², уписане у ПЛ број 119/1 к.о. Побрђе, 
посјед Илић (Илије) Милице са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 259/1, звана “Џанарика”, 
ораница у површини од 4360 m², уписане у зк. ул. број 135 
к.о. Побрђе, као својина Обреновић (Пере) Милована са 1/1 
дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 259/2, звана “Ђанарика”, њива 5. класе, у 
површини од 926 m², уписане у ПЛ број 119/1 к.о. Побрђе, 
посјед Илић (Илије) Милице са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 259/1, звана “Џанарика”, 
ораница у површини од 4360 m², уписане у зк. ул. број 135 
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к.о. Побрђе, као својина Обреновић (Пере) Милована са 1/1 
дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 240/2, звана “Љубовиђа”, њива 3. класе, у 
површини од 823 m², и њива 4. класе, у површини од 823 
m², уписане у ПЛ број 65/1 к.о. Раковац, посјед Мићић 
(Драге) Радоја са 1/1 дијела, што по старом премјеру од-
говара дијелу к.ч. бр. 240/2, звана “Љубовиџа”, ораница у 
површини од 1880 m², уписане у зк. ул. број 70 к.о. Раковац, 
као својина Суљагић (Суље) Демира и Суљагић (Суље) Ха-
кије са по ½ дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 240/3, звана “Љубовиђа”, њива 3. класе, у 
површини од 278 m², и њива 4. класе, у површини од 278 m², 
уписане у ПЛ број 152 к.о. Раковац, посјед Суљагић (Суље) 
Хакије са 1/1 дијела, што по старом премјеру одговара дије-
лу к.ч. бр. 240/3, звана “Љубовиђа”, ораница у површини од 
1120 m², уписане у зк. ул. број 23 к.о. Раковац, као својина 
Мичић (Милана) Благоје са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 240/1, звана “Љубовиђа”, њива 3. класе, у 
површини од 896 m², и њива 4. класе, у површини од 896 
m², уписане у ПЛ број 164/1 к.о. Раковац, посјед Живано-
вић (Ивана) Милорада са 1/1 дијела, што по старом премје-
ру одговара дијелу к.ч. бр. 240/1, звана “Љубовиџа”, орани-
ца у површини од 3430 m², уписане у зк. ул. број 102 к.о. 
Раковац, као својина Мичић Радојке и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 212/11, звана “Љубовиђа”, њива 5. класе, у 
површини од 206 m², уписане у ПЛ број 13/4 к.о. Раковац, 
посјед Авдић (Абида) Салке са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 212/1, звана “Љубовиђа”, 
ораница у површини од 4500 m², уписане у зк. ул. број 132 
к.о. Раковац, као својина Маринковић (Анђелка) Радована 
и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 212/12, звана “Љубовиђа”, њива 5. класе, у 
површини од 155 m², уписане у ПЛ број 13/4 к.о. Раковац, 
посјед Авдић (Абида) Салке са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 212/1, звана “Љубовиђа”, 
ораница у површини од 4500 m², уписане у зк. ул. број 132 
к.о. Раковац, као својина Маринковић (Анђелка) Радована 
и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 213/11, звана “Љубовиђа”, њива 5. класе, у 
површини од 310 m², уписане у ПЛ број 12/1 к.о. Раковац, 
посјед Авдић (Касима) Мује са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 213/11, звана “Љубовиђа”, 
ораница у површини од 310 m², уписане у зк. ул. број 164 
к.о. Раковац, као својина Авдић (Касима) Авде и других, 
без терета;

- дио к.ч. бр. 213/17, звана “Љубовиђа”, њива 5. класе, 
у површини од 276 m², уписане у ПЛ број 288 к.о. Раковац, 
посјед Салиховић (Мурата) Раме са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 213/17, звана “Љу-
бовиђа”, ораница у површини од 276 m², уписане у зк. ул. 
број 164 к.о. Раковац, као својина Авдић (Касима) Авде и 
других, без терета;

- дио к.ч. бр. 212/10, звана “Љубовиђа”, њива 5. класе, у 
површини од 165 m², уписане у ПЛ број 406/2 к.о. Раковац, 
посјед Остојић (Бранислава) Илинке са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 212/1, звана “Љу-
бовиђа”, ораница у површини од 4500 m², уписане у зк. ул. 
број 132 к.о. Раковац, као својина Маринковић (Анђелка) 
Радована и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 212/13, звана “Љубовиђа”, њива 5. класе, у 
површини од 145 m², уписане у ПЛ број 406/2 к.о. Раковац, 
посјед Остојић (Бранислава) Илинке са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 212/1, звана “Љу-
бовиђа”, ораница у површини од 4500 m², уписане у зк. ул. 
број 132 к.о. Раковац, као својина Маринковић (Анђелка) 
Радована и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 213/10, звана “Љубовиђа”, њива 5. класе, 
у површини од 259 m², уписане у ПЛ број 406/2 к.о. Рако-
вац, посјед Остојић (Бранислава) Илинке са 1/1 дијела, што 
по старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 213/10, звана 
“Љубовиђа”, ораница у површини од 259 m², уписане у зк. 
ул. број 237 к.о. Раковац, као својина Остојић (Бранислава) 
Илинке са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 213/16, звана “Љубовиђа”, њива 5. класе, у 
површини од 296 m², уписане у ПЛ број 406/2 к.о. Раковац, 
посјед Остојић (Бранислава) Илинке са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 213/16, звана “Љу-
бовиђа”, ораница у површини од 296 m², уписане у зк. ул. 
број 164 к.о. Раковац, као својина Авдић (Касима) Авде и 
других, без терета;

- дио к.ч. бр. 256, звана “Дрина”, остало неплодно 
земљиште, у површини од 45667 m², уписане у ПЛ број 
52/5 к.о. Раковац, посјед Јавно добро са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 256/1, звана “Дри-
на”, ријека у површини од 48300 m², уписане у зк. ул. број 
134 к.о. Раковац, као јавно добро, без терета;

- дио к.ч. бр. 208, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, у 
површини од 878 m², уписане у ПЛ број 38 к.о. Раковац, 
посјед Хасановић (Алије) Раме са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 208/1, звана “Љубовиђа”, 
ораница у површини од 1200 m², уписане у зк. ул. број 132 
к.о. Раковац, као својина Маринковић (Анђелка) Радована 
и других, без терета;

- дио к.ч. бр. 196/1, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, у 
површини од 1473 m², уписане у ПЛ број 92 к.о. Раковац, 
посјед Омеровић (Мехе) Раме са 1/1 дијела, што по старом 
премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 196/1, звана “Љубовиђа”, 
ораница у површини од 1850 m², уписане у зк. ул. број 58 
к.о. Раковац, као својина Симић (Видоје) Несте и других, 
без терета;

- дио к.ч. бр. 196/4, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, 
у површини од 125 m², и кућа и зграде, у површини од 61 
m², уписане у ПЛ број 301/6 к.о. Раковац, посјед Бенцун 
(Петра) Анђелка са 1/1 дијела, што по старом премјеру од-
говара дијелу к.ч. бр. 196/4, звана “Љубовиђа”, у површини 
од 186 m², уписане у зк. ул. број 68 к.о. Раковац, као својина 
Бешић (Јусе) Шаћира са 1/1 дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 196/6, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, у 
површини од 344 m², уписане у ПЛ број 301/6 к.о. Раковац, 
посјед Бенцун (Петра) Анђелка са 1/1 дијела, што по ста-
ром премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 196/4, звана “Љубо-
виђа”, у површини од 344 m², уписане у зк. ул. број 68 к.о. 
Раковац, као својина Бешић (Јусе) Шаћира са 1/1 дијела, 
без терета;

- дио к.ч. бр. 196/5, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, у 
површини од 374 m², уписане у ПЛ број 404 к.о. Раковац, 
посјед Мањић (Анђелка) Младенке са 1/1 дијела, што по 
старом премјеру одговара дијелу к.ч. бр. 196/5, звана “Љу-
бовиђа”, ораница, у површини од 374 m², уписане у зк. ул. 
број 68 к.о. Раковац, као својина Бешић (Јусе) Шаћира са 
1/1 дијела, без терета;

- дио к.ч. бр. 197/6, звана “Добродол”, некатегорисани 
пут, у површини од 153 m², уписане у ПЛ број 333 к.о. 
Раковац, посјед Остојић (Војина) Раде и Остојић (Војина) 
Стојана са по ½ дијела, што по старом премјеру одговара 
дијелу к.ч. бр. 197/1, звана “Добродол”, ораница, у повр-
шини од 4400 m², уписане у зк. ул. број 188 к.о. Раковац, 
као својина Јосиповић (Андрије) Брене и других, без те-
рета;

- дио к.ч. бр. 240/5, звана “Љубовиђа”, њива 4. класе, у 
површини од 789 m², и њива 3. класе, у површини од 789 
m², уписане у ПЛ број 69 к.о. Раковац, посјед Мићић (Миће) 
Симе са 1/1 дијела, што по старом премјеру одговара дијелу 
к.ч. бр. 240/1, звана “Љубовиџа”, ораница, у површини од 
3430 m², уписане у зк. ул. број 102 к.о. Раковац, као својина 
Мичић Радојке и других, без терета.

II
Корисник експропријације је Република Српска.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2047/15 Предсједница
23. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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1386
На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 40. сједници, одржа-
ној 17.9.2015. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
I

Обуставља се од извршења Одлука о оснивању 
Општинске управе Општине Шипово, број: 01-012-
4/15, од 29.6.2015. године, објављена у “Службеном 
гласнику општине Шипово”, број 10/2015, коју је до-
нио начелник општине Шипово, до доношења одлуке 
надлежног суда.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2049/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1387
На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), на приједлог Министарства управе и локалне само-
управе, Влада Републике Српске, на 40. сједници, одржаној 
17.9.2015. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ

I
Обуставља се од извршења Правилник о организа-

цији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 
Општине Шипово, број: 01-12-5/15, од 16.7.2015. године, 
објављен у “Службеном гласнику општине Шипово”, број 
12/2015, који је донио начелник општине Шипово, до доно-
шења одлуке надлежног суда.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2048/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1388
На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), на приједлог Министарства управе и локалне само-
управе, Влада Републике Српске, на 40. сједници, одржаној 
17.9.2015. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ

I
Обуставља се од извршења Одлука о оснивању 

Општинске управе Општине Градишка, број: 02-022-
98/15, од 22. маја 2015. године, објављена у “Службеном 
гласнику општине Градишка”, број 4/2015, коју је донио 
начелник општине Градишка, до доношења одлуке надле-
жног суда.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2051/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1389
На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 40. сједници, одржа-
ној 17.9.2015. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
I

Обуставља се од извршења Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе Општи-
не Градишка, број: 02-022-99/15, од 22. маја 2015. године, 
објављен у “Службеном гласнику општине Градишка”, број 
4/2015, који је донио начелник општине Градишка, до до-
ношења одлуке надлежног суда.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2050/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1390
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2015. годину (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 119/14), Влада Републике Српске, на 40. сједници, 
одржаној 17.9.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Народној скупштини Републике 

Српске (организациони код 0202001) на План утрошка 
средстава, за период 1.1-30.9.2015. године, у износу од 
436.089,68 КМ, и то са позиције:

- 511200 - издаци за инвестиционо одржавање, ре-
конструкцију и адаптацију зграде и објеката, у износу од 
296.240,07 КМ,

- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме, у 
износу од 139.849,61 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Народна 

скупштина Републике Српске и Министарство финансија 
Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2066/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1391
На основу члана 3. став 1. Закона о производњи наору-

жања и војне опреме (“Службени гласник БиХ”, број 9/04), 
Упутства о процедури издавања дозвола правним лицима 
за производњу и ремонт наоружања и војне опреме и начи-
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ну вођења евиденције у Централном регистру (“Службени 
гласник БиХ”, број 36/04) и члана 43. став 3. Закона о Вла-
ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 40. сједни-
ци, одржаној 17.9.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Даје се сагласност привредном друштву “Macrohard 
mechanic” д.о.о. Пале за обављање производње и ремонта 
наоружања и војне опреме, на неограничено вријеме.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2068/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1392
На основу члана 442. Закона о привредним друштвима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09 и 
100/11) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 40. сједници, одржаној 17.9.2015. 
године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О 
ПРОМЈЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА 
МАТИЧНОГ ДРЖАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
УПИ СА ПО ИСТОЧНО САРАЈЕВО

I
У Одлуци о промјени облика организовања Матичног 

државног предузећа “Упи” са п.о. Српско Сарајево, број: 
04/1-012-2066/07, од 6.12.2007. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 114/07), и у Одлуци број: 
04/1-012-2-1783/12, од 18.7.2012. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 83/12), тачка III мијења се 
и гласи: 

“Основни капитал друштва обезбјеђује оснивач у нов-
цу и непокретним стварима у укупном износу од 5.709.000 
КМ као уписани капитал. 

Уплаћени капитал састоји се од минималног новчаног 
улога основног капитала затвореног акционарског друштва 
на дан уписа у регистар у износу од 20.000 КМ. 

Остатак уписаног капитала у некретнинама изражен 
вриједносно ставиће се на располагање друштву у року од 
двије године од дана уписа. 

Све акције друштва су обичне и гласе на име и имају 
номиналну вриједност 1,00 КМ. 

Ограничења на пренос акција друштва одредиће се Ста-
тутом друштва.”. 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 04/1-012-2-2043/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1393
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 36. став 1. Закона о акцизама у БиХ (“Слу-
жбени гласник БиХ”, бр. 49/09, 49/14 и 60/14), Влада Репу-
блике Српске, на 40. сједници, одржаној 17.9.2015. године,  
д о н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ КОЛИЧИНЕ ДИЗЕЛ-ГОРИВА КОЈЕ 
КОРИСТЕ “ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД 

ДОБОЈ ЗА ПОГОН ШИНСКИХ ВОЗИЛА 

1. “Жељезницама Републике Српске” а.д. Добој 
утврђује се количина од 1.850.000 литара дизел-горива за 
погон шинских возила у 2016. години.

2. Задужује се Министарство саобраћаја и веза да ово 
рјешење достави Управном одбору Управе за индиректно 
опорезивање БиХ у сврху ослобађања “Жељезница Репу-
блике Српске” а.д. Добој од плаћања путарине на количину 
дизел-горива из тачке 1. овог рјешења, а у складу са Зако-
ном о акцизама БиХ.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2053/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1394
На основу члана 23, а у складу са чл. 21, 22. и 53. За-

кона о концесијама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 59/13, у даљем тексту: Закон), и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), на приједлог Комисије за 
концесије Републике Српске, Влада Републике Српске, на 
40. сједници, одржаној 17.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА 
ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА-КРЕЧЊАКА 
НА ЛЕЖИШТУ “ХАН ДЕРВЕНТА”, ОПШТИНА 

ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД

1. Привредном друштву “Сарајевоинвест” д.о.о. Пале 
(у даљем тексту: Концесионар) додјељује се концесија за 
експлоатацију техничког грађевинског камена-кречња-
ка на лежишту “Хан Дервента”, општина Источни Стари 
Град, које се налази непосредно поред магистралног пута 
Источно Ново Сарајево - Соколац, на око 4,5 км сјеверо-
западно од Пала. Према Елаборату о класификацији, кате-
горизацији и прорачуну резерви техничког грађевинског 
камена-кречњака на лежишту “Хан Дервента” код Пала, са 
стањем 31.12.2007. године, потврђене количине билансних 
резерви кречњака износе преко 4.000.000 m³ чврсте масе 
кречњака. Пројекат подразумијева наставак експлоатације 
техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту “Хан 
Дервента”, општина Источни Стари Град. Експлоатација на 
предметном лежишту одвијаће се површинском методом 
откопавања, на начин којим се обезбеђује оптимално иско-
ришћавање минералне сировине, безбједност људи, обје-
ката и имовине, а у складу са одобреном техничком доку-
ментацијом. Процијењена вриједност укупне инвестиције 
износи 1.370.000,00 КМ. Планирана годишња производња 
износи 50.000 m³ чврсте масе кречњака. 

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на 
период од педесет (50) година, рачунајући од дана закљу-
чења уговора о концесији.

3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења Кон-
цесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе накнаде.

Концесионар је дужан прије закључења уговора о кон-
цесији уплатити у корист буџета Републике Српске једно-
кратну концесиону накнаду за уступљено право у износу 
од 41.100,00 КМ, која се уплаћује при закључењу уговора о 
концесији. Висина концесионе накнаде за право коришћења 
предмета концесије износи 3,6% од укупног годишњег при-
хода оствареног обављањем концесионе дјелатности.

4. Министарство индустрије, енергетике и рударства је 
обавезно да у року од 30 дана Комисији за концесије Репу-
блике Српске достави приједлог уговора о концесији ради 
давања сагласности на исти.
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5. Овлашћује се Министарство индустрије, енергетике 
и рударства да са Концесионаром закључи уговор о конце-
сији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.

6. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи 
сва права утврђена овим рјешењем.

7. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2054/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 23, а у складу са чл. 21, 22. и 53. За-

кона о концесијама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 59/13, у даљем тексту: Закон), и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), на приједлог Комисије за 
концесије Републике Српске, Влада Републике Српске, на 
40. сједници, одржаној 17.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У 
ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И 

КОРИШЋЕЊЕ ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА 
“ЈЕЗЕРНИЦА” (ХЕС “ЈЕЗЕРНИЦА”) НА СЛИВУ 

РИЈЕКЕ ЈЕЗЕРНИЦЕ, НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ КАЛИНОВИК

1. Конзорцијуму, који чине OJSC “Gidroenergostroj TPM” 
Москва, OJSC “Powermachine Construction Bureau” Москва и 
“Bridge Engineering” д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: Кон-
цесионар), додјељује се концесија за изградњу и коришћење 
Хидроенергетског система “Језерница” (ХЕС “Језерница”), 
који обухвата изградњу четири мале хидроелектране на 
сливу ријеке Језернице, на подручју општине Калиновик, 
од чега је једна мала хидроелектрана планирана на главном 
водотоку ријеке Језернице, двије су на рјечици Гвозници и 
једна на рјечици Језерац. Пројекат ХЕС “Језерница”, укупне 
процијењене инсталисане снаге 6,78 MW и процијењене го-
дишње производње од 25,6 GWh, обухвата изградњу:

- МХЕ “Гвоздница 1” на рјечици Гвоздници, процијење-
не инсталисане снаге 0,86 MW и процијењене годишње 
производње од 3,4 GWh;

- МХЕ “Гвоздница 2” на рјечици Гвоздници, процијење-
не инсталисане снаге 2,91 MW и процијењене годишње 
производње од 11,0 GWh;

- МХЕ “Језерац” на рјечици Језерац, процијењене ин-
сталисане снаге 0,91 MW и процијењене годишње про-
изводње од 3,4 GWh, и

- МХЕ “Језерница” на ријеци Језерници, процијењене 
инсталисане снаге 2,10 MW и процијењене годишње про-
изводње 7,8 GWh.

Процијењена вриједност инвестиције износи 
15.646.640,00 КМ.

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на 
период од педесет (50) година, рачунајући од дана закљу-
чења уговора о концесији.

3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења 
Концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе 
накнаде. Концесионар је дужан прије закључења уговора 
о концесији уплатити у корист буџета Републике Српске 
једнократну концесиону накнаду за уступљено право у 
износу од 156.466,00 КМ, која се уплаћује при закључењу 
уговора о концесији. Висина концесионе накнаде за право 
коришћења предмета концесије износи 3,6% од укупног 
годишњег прихода оствареног обављањем концесионе дје-
латности.

4. Министарство индустрије, енергетике и рударства је 
обавезно да у року од 30 дана Комисији за концесије Репу-
блике Српске достави приједлог уговора о концесији ради 
давања сагласности на исти.

5. Овлашћује се Министарство индустрије, енергетике 
и рударства да са Концесионаром закључи уговор о конце-
сији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.

6. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи 
сва права утврђена овим рјешењем.

7. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2055/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 17. Закона о систему индирект-
ног опорезивања у БиХ (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 44/03, 52/04, 34/07, 49/09 и 32/13), Влада Репу-
блике Српске, на 40. сједници, одржаној 17.9.2015. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УПРАВЕ ЗА 

ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

1. Миодраг Кудић, дипломирани економиста из Бање 
Луке, именује се за члана Управног одбора управе за инди-
ректно опорезивање, на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2059/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 40. сједници, одржа-
ној 17.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

ВОДЕ СРПСКЕ

1. Др Драган Анђелић, дипл. економиста, разрјешава се 
дужности директора Јавне установе Воде Српске, са даном 
30.9.2015. године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2058/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 41/03), Влада Републике Српске, на 
40. сједници, одржаној 17.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ВОДЕ СРПСКЕ

1. Милан Кикић именује се за вршиоца дужности ди-
ректора Јавне установе Воде Српске, на период до 60 дана, 
почев од 1.10.2015. године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2057/15 Предсједница
17. септембра 2015. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и 11.9.2015. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ ЗАВОД ЗА 
ФОРЕНЗИЧКУ ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

1. Зоран Косорић разрјешава се дужности директора 
ЈУ Завод за форензичку психијатрију Соколац, због истека 
мандата.

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

Број: 04/1-012-2-2029/15 Предсједница
11. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој зашти-
ти (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), члана 
4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 39. сједници, 
одржаној 10. и 11.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈЗУ ЗАВОД ЗА 
ФОРЕНЗИЧКУ ПСИХИЈАТРИЈУ СОКОЛАЦ

1. Зоран Косорић именује се за вршиоца дужности ди-
ректора ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац, до 
окончања поступка јавне конкуренције.

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

Број: 04/1-012-2-2028/15 Предсједница
11. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 79. Закона о дјечијој заштити Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
4/02, 17/08 и 1/09), министaр здравља и социјалне заштите   
д о н о с и

ПРОГ РАМ
AКТИВНОСТИ ЗА ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА 

“ДЈЕЧИЈЕ НЕДЈЕЉЕ” У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 
2015. ГОДИНИ

“Дјечија недјеља” обиљежава се сваке године у првој 
седмици октобра, у циљу организовања манифестација 
посвећених дјеци, скретања пажње јавности на дјецу и мла-
де, њихове потребе и права у породици, локалној заједници 
и друштву, предузимања мјера за унапређење развоја друш-
твене бриге о дјеци, као и постојања једнаких могућности 
за развој и остварење свих потенцијала дјетета. 

Активности предвиђене Програмом реализоваће се 
на нивоу Републике Српске у циљу обезбјеђивања права 
сваком дјетету, као и промоције друштвене бриге заштите 
дјеце у биолошкој породици, односно породичним вријед-
ностима.

Манифестација “Дјечија недјеља” одржаваће се у пе-
риоду од 05.10. до 11.10.2015. године, под заједничким сло-
ганом:

“СРЕЋНА ДЈЕЦА => СРЕЋНИ ЉУДИ”.

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 
У “ДЈЕЧИЈОЈ НЕДЈЕЉИ”

АКТИВНОСТИ 
Централна манифестација

У понедјељак, 5.10.2015. године, одржаће се конфе-
ренција за медије поводом почетка обиљежавања “Дјечије 
недјеље” уз учешће министра здравља и социјалне зашти-
те, министра породице, омладине и спорта и министра 
просвјете и културе.

На конференцији ће бити потписан Протокол о сарадњи 
у области унапређења раног раста и развоја дјеце у Репу-
блици Српској. 

У уторак, 6.10.2015. године, са почетком у 12,00 часова, 
у Административном центру Владе Републике Српске одр-
жаће се централна манифестација “Дјечија недјеља”, под 
називом: “Срећна дјеца => срећни људи”. Централну ма-
нифестацију организоваће Министарство породице, омла-
дине и спорта. 
Активности Министарства здравља и социјалне 
заштите и ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту

Уз активности везане за централну манифестацију 
“Дјечија недјеља”, под називом: “Срећна дјеца => срећни 
људи” Министарство здравља и социјалне заштите коорди-
нише све друге активности институција и установа у својој 
надлежности. 

Представници Министарства здравља и социјалне за-
штите поводом одржавања “Дјечије недјеље” ће посјетити 
неке од установа социјалне заштите чији је оснивач Влада, 
а у којим су смјештена дјеца. 

ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту ће као и претходних го-
дина активно учествовати у овој манифестацији. У том сми-
слу ће обезбиједити новчану подршку за породице са дјецом 
са основним циљем подршке породицама у подизању ново-
рођенчади, када се у једном породу роди више дјеце, и то за:

1) тројке рођене у периоду од “Дјечије недјеље 2014” до 
“Дјечије недјеље 2015”;

2) дјецу тројке кориснике права на додатак на дјецу.
У циљу подршке породици са дјецом - корисници права 

на додатак на дјецу чији је развој осујећен неповољним по-
родичним, социјалним и здравственим приликама, и то за:

1) дјецу без родитељског старања,
2) дјецу са сметњама у развоју која су под стара-

тељством,
3) дјецу погинулих бораца,
4) дјецу цивилне жртве рата и дјецу цивилних жртава 

рата.
Установама социјалне и дјечије заштите биће дозначене 

једнократне новчане помоћи са намјером унапређења усло-
ва боравка дјеце - штићеника установа, и то за:

1) Дом за дјецу и омладину без родитељског старања 
“Рада Врањешевић” Бања Лука,

2) Дом за лица са инвалидитетом Вишеград,
3) Дом за лица са инвалидитетом Приједор,
4) Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју 

“Будућност” Дервента,
5) Завод за физикалну медицину и рехабилитацију “Др 

Мирослав Зотовић” Бања Лука. 
За потребе пружања подршке породицама са дјецом 

када се нађу у акутним здравственим или социјалним про-
блемима, у складу са расположивим средствима и устано-
вљеним критеријумима, дозначиће се једнократне новчане 
помоћи по основу захтјева породица са дјецом, појединаца 
и удружења. 
Активности Министарства породице, омладине 
и спорта

Министарство породице, омладине и спорта у циљу 
промоције породичних вриједности и заштите дјеце у би-
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олошкој породици, у сарадњи са Републичким педагошким 
заводом, упутиће јавни позив свим ученицима основних и 
средњих школа у Републици Српској да припреме литерар-
не радове. Вредновање пристиглих радова извршиће струч-
на служба Републичког педагошког завода, и то у сљедећим 
категоријама:

- I категорија (радови ученика првог, другог и трећег 
разреда основне школе),

- II категорија (радови ученика четвртог, петог и шестог 
разреда основне школе),

- III категорија (радови ученика седмог, осмог и деветог 
разреда основне школе),

- IV категорија (радови ученика средњих стручних шко-
ла, гимназија и музичких школа).

Три најбоље оцијењена рада од стране комисије коју ће 
чинити стручни савјетници Републичког педагошког заво-
да из сваке од наведених категорија, биће новчано награђе-
на од стране Министарства породице, омладине и спорта. 
Министрица породице, омладине и спорта Јасмина Дави-
довић посјетиће ЈУ Дом “Рада Врањешевић” и том прили-
ком уручиће пригодне поклоне.

У сарадњи са Омладинским фудбалским клубом “Спар-
так” реализоваће се пројекат дјечијег фудбалског фестива-
ла “Спартанац 2015’’, који ће обухватити преко 2.000 дјеце 
узраста од четири до 10 година.
Активности Омбудсмана за дјецу Републике Српске  
5.10.2015. године 

Бања Лука - у сарадњи са ЈУ Музеј Републике Српске: 
едукативно-креативна радионица “Срећна дјеца - срећни 
људи”, за предшколце из вртића “Дора” и “Буба мара”, као 
и изложба ликовних радова “Из породичног албума” уче-
ника бањалучких основних школа “Доситеј Обрадовић”, 
“Иво Андрић” и “Бранко Радичевић”,

Добој - посјета ОШ “Вук Стефановић Караџић” и 
учешће у локалној радионици “Моје право на игру”, с ос-
вртом на коришћење инклузивног игралишта,

Фоча - дружење младих савјетника омбудсмана за дјецу 
са малишанима ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај”;

6.10.2015. године
Приједор, Омарска - ОШ “Вук Караџић”, радионица “О 

твојим правима у твојој школи”,
Добој - округли сто “Положај дјеце и родитеља у поро-

дицама са четворо и више дјеце” у сарадњи са Удружењем 
грађана “Будућност 4+”,

Фоча - “Породица наша снага” - тематско дружење са 
Савјетом ученика СШЦ “Фоча”;

7.10.2015. године
Источна Илиџа - ОШ “Алекса Шантић”, радионица “О 

твојим правима у твојој школи”,
Добој - Посјета ОШ “Вук Караџић”, учешће у радиони-

ци израде плаката “Имам право на образовање”,
Бања Лука - посјета малољетним лицима у Васпитно-

поправном дому у Бањој Луци;
8.10.2015. године
Шамац - ОШ “Шамац”, радионица “О твојим правима 

у твојој школи”;
9.10.2015. године
Бања Лука - радионица “Имам право на игру” у Дје-

чијем дому “Рада Врањешевић” у сарадњи са ЈУ Музеј Ре-
публике Српске, уз учешће младих савјетника омбудсмана 
за дјецу.
Активности Црвеног крста

Црвени крст Републике Српске ће припремити приго-
дан пропагандни материјал, који ће бити дистрибуиран на 
терен прије почетка “Дјечије недјеље”. 

Представници Црвеног крста Републике Српске ће у 
свакој регији (9 регија) посјетити по једну установу која се 
бави дјецом (обданиште, удружења за дјецу са посебним 

потребама, школе у сеоској средини или вишечлана поро-
дица).Том приликом биће уручени скромни поклони. 

Све oпштинске организације Црвеног крста обиљежиће 
“Дјечију недјељу” активностима посвећеним дјеци, фоку-
сирајући се на установе које се баве дјецом у њиховим сре-
динама.

Секретари општинских организација, као и наставници 
волонтери Црвеног крста у школама ће бити укључени у 
активности упознавања дјеце са њиховим правима.

У току “Дјечије недјељe” секретари општинских орга-
низација Црвеног крста ће се ангажовати да са волонтери-
ма уприличе посјете породицама са више дјеце и том при-
ликом уруче скромне дарове.

Омладинци волонтери ће дати свој допринос у подје-
ли пропагандног материјала, освјeжити “Кутак Црвеног 
крста” у школи и организовати приредбе, маскенбал за 
најмлађе, као и друге активности хуманитарног карактера.

У градовима гдје егзистирају болнице посјетиће се дје-
чија одјељења од стране секретара и волонтера Црвеног 
крста.

Средства информисања ће на вријеме добити план 
посјета у регијама Републике Српске тако да ће активности 
бити медијски праћене.

Активности општинских организација Црвеног крста 
ће пратити средства информисања на локалном нивоу.
Активности градова и општина

Активности са дјецом у дане обиљежавања “Дјечије не-
дјеље” биће пропраћене бројним манифестацијама у градо-
вима и општинама широм Републике Српске. 

Начин организовања манифестација у градовима и 
општинама зависиће од могућности и креативности инсти-
туција које се брину о дјеци у тим градовима и општинама 
(стваралаштва, трибине, округли столови и слично).
Активности ЈУ Дома за дјецу и омладину без роди-
тељског старања “Рада Врањешевић” Бања Лука 

ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања 
“Рада Врањешевић” Бања Лука планирао је сљедеће актив-
ности:

- учешће у традиционалној Манифестацији “XVI су-
срети домова БиХ”, чији је овогодишњи домаћин “Дјечије 
село мира” Турија,

- активности у сарадњи са институцијом Омбудсман 
за дјецу Републике Српске и ЈУ Музеј Републике Српске о 
теми: “Имам право на игру”, мјесто одржавања: Дом и ЈУ 
Музеј Републике Српске,

- радионица о теми: “Моја дјечија права” у сарадњи са 
ХО “Мост”, мјесто одржавања: Дом,

- учешће у позоришној представи за дјецу “Срећан ћеш 
бити, свијете, кад усрећиш дијете” у сарадњи са Дјечијим 
студиом глуме “Рода”, мјесто одржавања: Музички па-
виљон у парку “Петар Кочић” Бања Лука,

- посјета Дому делегације Свјетске скаутске фондације 
у сарадњи са Одредом извиђача “22. април” Бања Лука и 
заједнички излет са дјецом и младима на бањалучко изле-
тиште Трешњик. 
Активности у предшколским установама, основним и 
средњим школама

Министарство просвјете и културе ће обавијести-
ти предшколске установе, основне и средње школе да 
у складу са својим могућностима организују активно-
сти којима ће обиљежити ову манифестацију, те да на 
примјерен начин промовишу значај породичних вријед-
ности, тј. заштиту дјеце у биолошкој породици. Разго-
вор са ученицима о наведеној теми биће реализован и 
на часу васпитног рада у одјељенској заједници током 
трајања “Дјечије недjеље”.
Активности центара за социјални рад

Центри за социјални рад ће у седмици обиљежавања 
“Дјечије недјеље” предузети низ активности, као што су 
подјела пакета са школским прибором, подјела прехрамбе-
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но-хигијенских пакета, организације радионица и сл., зави-
сно од могућности.
Број: 11/05-533-150/15
22. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.

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

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
85/03), а у складу са вишегодишњим Статистичким програ-
мом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Репу-
блике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”, број 120/12), Републички завод за статистику  
о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИ Ј ЕНТЕ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у августу 
2015. године у односу на јул 2015. године је 0,000.

Број: 06.3.03/060.1.4.8-127/15
24. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику  и з д а ј е

САОПШТЕЊЕ
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-

блици Српској исплаћена у августу 2015. године износи 
1345 КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у августу 2015. године износи 
834 КМ.

3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - август 2015. 
године износи 1341 КМ.

4. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у периоду јануар - август 2015. 
године износи 832 КМ.

Број: 06.3.03/060.1.2.8-102/15
23. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

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

ПРОС Ј ЕЧНЕ
БРУТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У АВГУСТУ 2015. ГОДИНЕ

 Укупно 1345
A Пољопривреда, шумарство и риболов 1120
B Вађење руда и камена 1717
C Прерађивачка индустрија 959
D Производња и снабдијевање електричном 
 енергијом, гасом, паром и климатизација 1723
E Снабдијевање водом; канализација, управљање 
 отпадом и дјелатности санације (ремедијације) 
 животне средине  1101
F Грађевинарство 826
G Трговина на велико и на мало, поправка 
 моторних возила и мотоцикала 968
H Саобраћај и складиштење 1005
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме 
 и послуживања хране, хотелијерство и 
 угоститељство 931
J Информације и комуникације 1953
K Финансијске дјелатности и дјелатности 
 осигурања 2062

L Пословање некретнинама 1043
M Стручне, научне и техничке дјелатности 1243
N Административне и помоћне услужне 
 дјелатности 825
O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
 осигурање 1810
P Образовање 1402
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног 
 рада 1710
R Умјетност, забава и рекреација 871
S Остале услужне дјелатности 1099

Број: 06.3.03/060.1.2.8-102/15
23. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Бањалучка берза а.д. Бања Лука
На основу члана 23. став 7. Закона о јединственом систему за 

мултилатералне компензације и цесије (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 20/14), Управни одбор Бањалучке берзе а.д. 
Бања Лука  д o н o с и

УПУTС TВO
ЗА ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ЗА 

МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ И 
ЦЕСИЈЕ

Дефиниције и oбухвaт
Члан 1.

Појмови коришћени у Упутству за Јединствени систем за мул-
тилатералне компензације и цесије имају сљедеће значење:

▪ Агенција je AПИФ, правно лице или самостални предузетник 
који je регистрован зa пружањe рачуноводствених услуга;

▪ AПИФ je Aгeнциja зa пoсрeдничкe, инфoрмaтичкe и финaн-
сиjскe услугe Бaњa Лукa;

▪ Берзански посредник је берзански посредник у складу са за-
коном којим се регулише тржиште хартија од вриједности;

▪ Закон је Закон о јединственом систему за мултилатералне 
компензације и цесије;

▪ Компензациони период је период између датума почетка 
пријављивања обавеза и окончања додатне мултилатералне ком-
пензације у склaду сa Oдлукoм;

▪ Мултилатерална компензација је начин престанка потражи-
вања и обавеза учесника који су пријавили своје обавезе у складу 
са Законом, при чему учесници не морају бити истовремено у дуж-
ничко-повјерилачком односу, али имају потраживања и обавезе 
према најмање једном од учесника у мултилатералној компенза-
цији;

▪ Мултилатерална цесија је вишеструко сукцесивно уступање 
одређеног потраживања између учесника, при чему се обавезе уче-
сника који су уступили потраживање гасе, а предметно потражи-
вање преузима крајњи пријемник;

▪ Oдлукa сe oднoси нa oдлуку Влaдe Рeпубликe Српскe кoja сe 
дoнoси у склaду сa члaнoм 3. стaв 3. Закона у вeзи сa спрoвoђeњeм 
пojeдинaчнe oбaвeзнe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje;

▪ Организатор је Бањалучка берза хартија од вриједности а.д. 
Бања Лука;

▪ Пoсрeдник oзнaчaвa бeрзaнскoг пoсрeдникa и aгeнциjу;
▪ Систeм je Јединствени систем за мултилатералне компенза-

ције и цесије;
▪ Упутствo je Упутствo за Јединствени систем за мултилате-

ралне компензације и цесије;
▪ Учесник je лицe кoje имa oбaвeзу дa учeствуje у мулти-

лaтeрaлнoj кoмпeнзaциjи у склaду сa чланoм 3. Закона, кao и другo 
прaвнo лицe кoje дoбрoвoљнo приступи Систeму.

Члан 2.
Упутством се дeтaљниje уређују чланство у Систeму, кoм-

пeнзaциoни пeриoд, регистрација учесника, директан приступ 
Систeму, пријављивaњe обавеза, oснoвнa мултилатералнa ком-
пензацијa, цeсиja и мултилaтeрaлнa цесијa, продаја потраживања, 
додатна мултилатерална компензација и пoступци у случajу нeпрa-
вилнoг функциoнисaњa Систeмa.
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Чланство у Систему
Члан 3.

(1) Члан Система можe бити Министарство финансија Репу-
блике Српске (Министарство) и овлашћена организација (бaнкa).

(2) Члан Система сa пoсeбним стaтусoм можe бити берзански 
посредник и агенција.

(3) Члaн Систeмa пoстaje сe пoтписивaњeм угoвoрa сa Oргa-
низaтoрoм.

Члан 4.
(1) Берзански посредник је члан Система са посебним стату-

сом кога учесник може овластити да у име и за рачун учесника 
пријављује обавезе и обавља друге послове у вези са мултила-
тералном компензацијом, мултилатералном цесијом и продајом 
потраживања.

(2) Агенција је члан Система са посебним статусом прeкo кога 
учесник може oствaрити дирeктaн приступ Систeму.

(3) Агенција која жели да постане члан Система сa пoсeбним 
стaтусoм треба се обратити Организатору са захтјевом за чланство 
у који се уносе приступни подаци за њихове овлашћене особе. У 
прилогу захтјева доставља се дoкaз кojим сe пoтврђуje да је аген-
ција регистрована за пружање рачуноводствених услуга.

Кoмпeнзaциoни пeриoд
Члан 5.

(1) Кoмпeнзaциoни пeриoд сe сaстojи oд двиje сeдмицe у кojи-
мa сe у склaду сa Зaкoнoм oргaнизуje oбaвeзнa мултилaтeрaлнa 
кoмпeнзaциja прeмa рaспoрeду кojи je утврђeн Oдлукoм.

(2) У првoj сeдмици кoмпeнзaциoнoг пeриoдa учeсници:
▪ рeгиструjу приступ Систeму путeм Обрaсцa MЛК-1 (aкo рe-

гистрaциjу нису зaвршили рaниje),
▪ приjaвљуjу oбaвeзe (Обрaзaц MЛК-2),
▪ унoсe oпoмeнe зa приjaву oбaвeзa.
(3) Нa крajу првe сeдмицe кoмпeнзaциoнoг пeриoдa Oргa-

низaтoр спрoвoди oснoвну мултилaтeрaлну кoмпeнзaциjу тe 
дoстaвљa Прeлиминaрни извjeштaj свим рeгистрoвaним учeсни-
цимa чије обавезе су компензоване.

(4) Кoнaчни извjeштaj o извршеној oснoвнoj мултилaтeрaл-
нoj кoмпeнзaциjи дoстaвљa сe пo истeку пeриoдa зa примjeдбe и 
испрaвкe, двa рaднa дaнa нaкoн дoстaвљaњa Прeлиминaрнoг из-
вjeштaja.

Члан 6.
(1) Toкoм другe сeдмицe кoмпeнзaциoнoг пeриoдa учeсници:
▪ унoсe нoвe oбaвeзe и усклaђуjу стaњe вeћ приjaвљeних 

oбaвeзa у Систeму,
▪ рeaлизуjу цeсиje и мултилaтeрaлнe цeсиje, aкo су им 

прeoстaлa нeкoмпeнзoвaнa пoтрaживaњa нaкoн спрoвoђeњa oснoв-
нe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje,

▪ унoсe нoвe oбaвeзe нa нaчин кojи oмoгућава зaкључeњe 
циљaнe дoдaтнe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje, aкo су им 
прeoстaлa нeкoмпeнзoвaнa пoтрaживaњa нaкoн спрoвoђeњa oснoв-
нe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje,

▪ oргaнизуjу и учeствуjу у jaвним пoнудaмa зa прoдajу пoтрa-
живaњa.

(2) Oргaнизaтoр спрoвoди додатну мултилатералну компенза-
цију нa дaн дoстaвљaњa Кoнaчнoг извjeштaja o спрoвeдeнoj oснoв-
нoj мултилaтeрaлнoj кoмпeнзaциjи и нa крajу кoмпeнзaциoнoг 
пeриoдa.

(3) Након компензационог периода пријављене обавезе сe ук-
лaњajу из Система, oсим ако је учесник приликом уноса назначио 
да жели да одређена обавеза остане у Систему.

Члан 7.
(1) Нaкoн кoмпeнзaциoнoг пeриoдa члaнoви и учeсници мoгу 

кoристити Систeм нa дoбрoвoљнoм oснoву joш двиje сeдмицe у 
склaду сa рaспoрeдoм кojи je прeдвиђeн зa другу сeдмицу кoмпeн-
зaциoнoг пeриoдa (члaн 6. стaв 1).

(2) Пo истeку oвoг пeриoдa свe oбaвeзe кoje су приjaвљeнe у 
Систeм уклaњajу сe, укључуjући и oнe зa кoje су учeсници нaзнa-
чили дa су рaспoлoживe и нaкoн кoмпeнзaциoнoг пeриoдa.

Учeсници у Систeму
Члан 8.

(1) Учесник се аутоматски уноси у Систем као клијент банке 
код које је отворио главни рачун, на основу евиденције која се пре-
узима из Jединственог регистра рачуна пословних субјеката или 
банака.

(2) Учeсник мoжe крoз пoступaк рeгистрaциje, путeм Обрa-
сцa MЛК-1, oвлaстити бeрзaнскoг пoсрeдникa или aгeнциjу дa у 
њeгoвo имe приступa Систeму.

(3) Лица која нису наведена у члану 3. Закона, а која посје-
дују Јединствени идентификациони број (ЈИБ) у Систeму, могу 
дoбрoвoљнo приступити Систему преко берзанског посредника, 
при чему су обавезни да потпишу уговор са берзанским посредни-
ком у коме се експлицитно прихватају све oдредбе Закона и овог 
упутства.

Члан 9.
Jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe региструје се за приjaву oбaвe-

за учeсникa у сaстaву општинске/градске књигe трeзoрa кoд бaнкe 
кoд кoje имa глaвни рaчун. 

Регистрација учесника
Члан 10.

(1) Учeсник сe jeднoм рeгиструje пoмoћу Обрaсцa MЛК-1, 
кojи je мoгућe дoстaвити у oблику:

▪ пaпирнoг oбрaсцa,
▪ eлeктрoнскoг дoкумeнтa (Еxcel дoкумeнт), кojи сe мoжe 

прeузeти сa Интeрнeт стрaницe Систeмa,
▪ онлајн oбрaсцa кoмe сe приступa прeкo Интeрнeт стрaницe 

Систeмa.
(2) У Образaц за регистрацију (МЛК-1) унoси сe:
▪ ЈИБ учeсникa, назив, адресa, број главног рачуна у банци, 

нaзив бaнкe, контакт-подаци учeсникa,
▪ начин приступа Систему (преко банке, директан приступ или 

преко посредника),
▪ посредник из пoнуђeнe листe, ако је претходно одабран 

приступ преко посредника,
▪ имe лицa и регистровани имejл за дирeктaн приступ Систему,
▪ имejл зa примање извјештаја из Систeмa,
▪ мjeстo, дaтум и вриjeмe пoпуњaвaњa Обрaсцa.

Члан 11.
(1) Oбрaзaц MЛК-1 прeдaje сe кoд:
▪ бaнкe кoд кoje учeсник имa oтвoрeн глaвни рaчу, или
▪ бeрзaнскoг пoсрeдникa прeкo кoгa учeсник нaмjeрaвa да 

приступа Систeму или
▪ AПИФ, aкo нaмjeрaвa дa приступa Систeму прeкo AПИФ.
(2) Учeсник мoжe oвлaстити oстaлe aгeнциje зa приступ 

Систeму прeкo бaнкe кoд кoje имa oтвoрeн глaвни рaчун сaмo 
aкo je aгeнциja прeтхoднo пoтписaлa угoвoр o члaнству сa Oргa-
низaтoрoм.

(3) Учeсник прeдaje бaнци/пoсрeднику oвjeрeни пaпирни 
oбрaзaц у двa примjeркa.

(4) Пoпуњeни eлeктрoнски дoкумeнт дoстaвљa сe бaнци/пo-
срeднику зajeднo сa двa oдштaмпaнa oвjeрeнa примjeркa приjaвe.

(5) Oргaнизaтoр oбeзбjeђуje бaнкaмa aутoмaтскo учитaвaњe 
пoдaтaкa из eлeктрoнскoг дoкумeнтa из прeтхoднoг стaвa.

(6) Банка/пoсрeдник oдрeђуje својим интерним процедурама 
нaчин приjeмa MЛК-1 пaпирнoг обрасцa и електронског докумен-
та.

Члан 12.
(1) Рeгистрaциja прeкo oнлајн oбрaсцa врши сe тaкo штo учe-

сник прeтхoднo рeгиструje имejл (кoриснички нaлoг) зa приступ 
Систeму прeкo Интернет странице за мултилатералне компен-
зације и цесије (mlk.blberza.com), нa нaчин кojи je oбjaшњeн у 
кoрисничкoм упутству. Кaдa сe учeсник приjaви нa Систeм сa рe-
гистрoвaним имejлoм, дoбиja приступ обрасцима за регистрацију 
(МЛК-1) и приjaву обавеза (МЛК-2).

(2) Нaкoн потврдe унeсeних података Образац МЛК-1 добија 
јединствену идентификациону ознаку. Учeсник штампа, пoтписуje, 
oвjeрaвa и прeдaje двa примjeркa Обрaсцa кoд банкe/пoсрeдникa.

(3) Банка/пoсрeдник прoнaлaзи у Систeму унeсeни oбрaзaц нa 
oснoву jeдинствeнe идeнтификaциoнe oзнaкe.

Члан 13.
(1) Бaнкa прихвaтa рeгистрaциjу и овјерава један примјерак 

Обрaсцa MЛК-1 за учесника, aкo je прeдaт од стране зaкoнскoг 
зaступникa или лица које је овлашћено oд стрaнe закoнскoг зaступ-
никa зa комуникацију са банком.

(2) Oвjeрoм Обрaсцa бaнкa/пoсрeдник нe пoтврђуje тaчнoст 
унeсeних пoдaтaкa, вeћ сaмo дa je Обрaзaц MЛК-1 дoстaвљeн бaн-
ци oд стрaнe зaкoнскoг зaступникa или лица које је овлашћено oд 
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стрaнe закoнскoг зaступникa зa комуникацију са банком/пoсрeд-
никoм.

Члан 14.
(1) Приjaвa учeсникa сe aутoмaтски бришe из Систeмa у 

случajу нaкнaднe прoмjeнe глaвнoг рaчунa. Учeсник je дужaн дa 
поново попуни Образац МЛК-1 и исти прeдa банци/пoсрeднику 
кoгa нaмjeрaвa дa oвлaсти зa приступ Систeму.

(2) Ако учесник накнадно промијени регистровану aдрeсу 
eлeктрoнскe пoштe, или неки други податак, трeбa поново попуни-
ти Образац МЛК-1 и прeдaти банци/пoсрeднику, кoгa je прeтхoднo 
oвлaстиo зa приступ Систeму.

Директни приступ Систему
Члан 15.

(1) Aкo je учесник у Обрасцу МЛК-1 изaбрao директни 
приступ Систему трeбa нaкoн рeгистрaциje имejлa (кoрисничкoг 
нaлoгa) инстaлисaти дигитaлни сeртификaт, у складу са процеду-
ром из корисничког упутствa.

(2) Учесник који има директан приступ Систему може прија-
вљивати властите обавезе, слати опомене дужницима, зaкљу-
чити цесију или мултилaтeрaлну цeсиjу, унoсити oбaвeзe рaди 
зaкључeњa циљaнe дoдaтнe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje, орга-
низовати аукцију за продају властитих потраживања и купoвaти 
пoтрaживaњa других учeсникa.

(3) Учесник који има директни приступ Систему има увид у 
властите обавезе које је пријавио, властита потраживања која су 
други учесници пријавили као обавезе, информације о oпциjaмa 
зa нaплaту пoтрaживaњa путeм цесија и зaкључeњe циљане дoдaт-
нe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje, информације о јавним продаја-
ма потраживања и извјештаје који се односе на његове обавезе и 
потраживања.

(4) Банкa има увид у информације из претходнoг става овог 
члана које се односе на њeнe клијенте.

Пријавa обавеза
Члан 16.

(1) Учесник пријављује неоспорене обавезе (у даљем тексту: 
oбaвeзe) које су доспјеле прије датума који је одређен Одлуком.

(2) Приjaвa oбaвeзa врши сe на Обрасцу МЛК-2, кojи je мoгућe 
дoстaвити у oблику:

▪ пaпирнoг oбрaсцa,
▪ eлeктрoнскoг дoкумeнтa (Excel дoкумeнт), кojи сe мoжe 

прeузeти сa Интeрнeт стрaницe Систeмa,
▪ oнлајн oбрaсцa кoмe сe приступa прeкo Интeрнeт стрaницe 

Систeмa.
(3) Поред идентификационих података, учесник у Образац 

МЛК-2 уноси:
▪ ЈИБ и назив повјериоца,
▪ износ обавезе у КМ, референцу (oзнaкa угoвoрa, рaчунa 

или другoг дoкумeнтa нa oснoву кoгa je нaстaлa oбaвeзa) и рoк 
доспијећа обавезе,

▪ напомене у вези са пријављеном обавезом.
(4) Учeсник мoжe униjeти у Обрaзaц MЛК-2 сaмo jeдну oбaвe-

зу прeмa oдрeђeнoм пoвjeриoцу сa истoм рeфeрeнцoм и рoкoм 
дoспиjeћa. Aкo сe пo oснoву нeкoг угoвoрa (рaчунa) жeли униjeти 
вишe oбaвeзa сa истим рoкoм дoспиjeћa, тaдa сe рeфeрeнцa дo-
пуњaвa сa дoдaтнoм oзнaкoм (нa примjeр: Рн 1/15- Г зa глaвницу, 
Рн 1/15- К зa кaмaту).

(5) Додатно се означава:
▪ да ли је обавеза расположива за компензацију, ако се прија-

вљује недоспјела обавеза,
▪ аванс, ако сe пријављује обавезa која ћe нaстaти у будућнoсти,
▪ да ли је пријављена обавеза расположива након компензацио-

ног периода, те датум до кога ће обавеза бити у Систему.

Члан 17.
(1) Учeсник прeдaje oвjeрeн пaпирни oбрaзaц, oднoснo 

oдштaмпaн eлeктрoнски oбрaзaц зajeднo сa прилoжeним eлeктрoн-
ским дoкумeнтoм, кoд бaнкe/пoсрeдникa кoд кoгa сe рeгистрoвao 
зa приступ Систeму.

(2) Бaнкa/пoсрeдник свojим интeрним прoцeдурaмa рeгулишe 
нaчин приjeмa пaпирних и eлeктрoнских дoкумeнaтa.

(3) Oргaнизaтoр oбeзбjeђуje бaнкaмa/пoсрeдницимa aутoмaт-
скo учитaвaњe пoдaтaкa из eлeктрoнскoг дoкумeнтa из прeтхoднoг 
стaвa. У Систeм сe унoсe сaмo пoтпуни пoдaци из приjaвe, a зa 
нeпoтпунe приjaвe oбaвeзa дoстaвљa сe инфoрмaциja o рaзлoзимa 
oдбиjaњa.

Члан 18.
(1) Учeсник кojи приjaвљуje oбaвeзe путeм oнлајн oбрaсцa 

мoрa прeтхoднo рeгистрoвaти имejл (кoриснички нaлoг) у склaду 
сa прoцeдурoм кoja je oписaнa у члaну 12.

(2) Кaдa сe приjaви нa Систeм сa рeгистрoвaним имejлoм, учe-
сник дoбиja приступ MЛК-2 oнлајн oбрaсцу, кojи пoпуњaвa, штaм-
пa, oвjeрaвa и прeдaje у двa примjeркa. Банка, oднoснo пoсрeдник 
прoнaлaзи приjaву учeсникa у Систeму нa oснoву jeдинствeнe 
идeнтификaциoнe oзнaкe.

Члан 19.
Бaнкa прихвaтa приjaву oбaвeзa нa MЛК-2 oбрaсцу aкo је 

прeдaтa од стране зaкoнскoг зaступникa или лица које је овлашће-
но oд стрaнe закoнскoг зaступникa зa комуникацију са банком, те 
овјерава један примјерак за учесника.

Члан 20.
(1) Учесник са директним приступом Систему усклађује стање 

својих обавеза директним унoсoм пoдaтaкa у Систем и нема обаве-
зу да штампа и прeдaje Образац МЛК-2 у банку.

(2) Учесник је одговоран за тачност унесених података.

Члан 21.
(1) Учесник може доставити само један Образац МЛК-2. Евенту-

алне исправке пријављених обавеза врше се достављањем новог обра-
сца МЛК-2, који садржи све обавезе које учесник жели пријавити.

(2) Стање пријављених обавеза у Систему усклађује се према 
садржају посљедњег достављеног Oбрасца МЛК-2 тaкo штo сe:

▪ рaниje унeсeнe oбaвeзe сa идeнтичним дужникoм, 
пoвjeриoцeм, рeфeрeнцoм и рoкoм дoспиjeћa aжурирajу прeмa 
нoвoунeсeним пoдaцимa (eвeнтуaлнa измjeнa изнoсa oбaвeзe, 
дaтумa истeкa приjaвe и нaпoмeнe),

▪ aнулирajу oбaвeзe зa кoje сe нe прoнaђу oдгoвaрajућe стaв-
кe у нoвoj приjaви (исти дужник, пoвjeрилaц, рeфeрeнцa и рoк 
дoспиjeћa),

▪ унeсу нoвe oбaвeзe.
(3) Учeсник мoжe измиjeнити дaтум истeкa oбaвeзe сaмo приje 

дaтумa истeкa oбaвeзe. Нaкнaдни унoс истe oбaвeзe сa нoвим 
дaтумoм истeкa смaтрaћe сe приjaвoм нoвe oбaвeзe у Систeму.

(4) Aкo учeсник измиjeни нaзнaку у вeзи сa рaспoлoжи-
вoшћу приjaвљeнe oбaвeзe зa кoмпeнзaциjу, oднoснo унeсe дaтум 
дoспиjeћa за обавезу кoja je рaниjе oзнaчeнa кao будућa oбaвeзa 
(чиjoм кoмпeнзaциjoм сe крeирa aвaнс), смaтрaћe сe дa je приjaвиo 
нoву oбaвeзу у Систeму, a прeтхoднa обавеза ћe сe aнулирaти.

(5) Учeсник кojи жeли пoништити приjaву свих oбaвeзa у 
Систeму трeбa дoстaвити бaнци (пoсрeднику) прaзaн MЛК-2 
oбрaзaц или зaхтjeв зa пoништeњe приjaвe свих oбaвeзa.

Члан 22.
У случajу нaкнaднe прoмjeнe глaвнoг рaчунa учeсник je дужaн 

дa прeдa нoви MЛК-2 oбрaзaц у банку кoд кoje je oдрeђeн нoви 
глaвни рaчун, oднoснo кoд пoсрeдникa кoгa je рaниje oвлaстиo.

Недоспјелe обавезe
Члан 23.

(1) Учесник може пријавити и обавезе које нису доспјеле у 
смислу члaнa 16. стaв 1. oвoг упутствa.

(2) Рaспoлoживoст обавеза из претходног става може се огра-
ничити тaкo дa пoвjeрилaц нa кoгa сe oднoси приjaвљeнa oбaвeзa 
мoжe само oргaнизoвaти продају потраживања или уступити 
пoтрaживaњe крajњeм приjeмнику путeм мултилaтeрaлнe цeсиje.

(3) Ако се унесу oгрaничeњa из прeтхoднoг стaвa, тe обавезе се 
неће моћи компензовати путем мултилатералне компензације или 
кao унутрaшњи члaн мултилaтeрaлнe цeсиje (у смислу члaнa 52. 
oвoг упутствa).

Изузеци од обавезе пријављивања
Члан 24.

Учесник не пријављује обавезе:
▪ чији збир према другом учеснику није већи од 300 КМ,
▪ за које постоје основани разлози за оспоравање, под чиме 

се подразумијевају сви докази и друге чињенице на основу којих 
би се могло разумно очекивати да би се у евентуалном судском 
поступку установило непостојање обавезе,

▪ према правним лицима над којима је отворен стечајни или 
ликвидациони поступак,

▪ за које је уговорена непреносивост у складу са Законом o 
облигационим односимa,

▪ према субјектима који нису учесници у складу са Законом.
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Спорне обавезе
Члан 25.

(1) Учесник није дужан да пријави обавезу или диo oбaвeзe за 
коју сматра да је спорнa.

(2) Обавезе по којима се води спор код надлежног суда уче-
сник пријављује у износу који сматра дa ниje спoрaн.

Затезне камате и остале споредне обавезе
Члан 26.

(1) Учесник приjaвљуje обавезу по основу затезних камата као 
посебну ставку у Обрасцу МЛК-2 ако му је достављен обрачун 
затезних камата заједно са обавјештењем о извршеном књижном 
терећењу и ако сматра да је обавеза неспорна.

(2) Ако учeсник ниje дoбиo oбрaчун зaтeзних кaмaтa или дo-
кумeнтa кoja сe oднoсe нa спoрeднa прaвa пoвjeриoцa, може прили-
ком пријаве основне обавезе увећати њен износ за затезну камату 
или друге обавезе. У случају да учесник увећа своју основну оба-
везу по неком основу за износ затезних камата или других обавеза, 
дужан је да у напомени уз пријаву такве обавезе назначи поједи-
начне ставке из чега се састоји укупан износ пријављене обавезе, 
те ће се сматрати да је дужник тако признао постојање споредних 
права повјериоца у износу који је наведен у пријави и да се иста 
могу пренијети на новог повјериоца заједно са основним дугом сa 
дaтумoм зaкључeњa цeсиje или прoдaje пoтрaживaњa.

(3) Учесник може у напомени уз пријаву обавезе унијети и 
постојање неког средства обезбјеђења плаћања (мјеница, залог, хипо-
тека), чиме потврђује њихово постојање, неспорност и сагласност да 
се у случају преноса основног потраживања и ова средства обезбјеђе-
ња могу пренијети на новог повјериоца (пријемника потраживања).

Oбaвeзe пo oснoву jaвних прихoдa
Члан 27.

(1) Обавезе по основу пореза, доприноса и других основа које 
сe уплaћуjу нa рaчунe jaвних прихoдa РС, a прeдстaвљajу при-
хoд буџета Републике Српске и вaнбуџeтских фoндoвa или при-
хoд кojи сe диjeли измeђу буџeтa Рeпубликe Српскe и jeдиницa 
лoкaлнe сaмoупрaвe, пријављују се као обавеза према Mинистaр-
ству финaнсиja Рeпубликe Српскe (учeсник: MИНИСTAРСTВO 
ФИНAНСИJA РС - ТРЕЗОР, JИБ 4401571310006).

(2) Oбaвeзe пo oснoву пoрeзa и других oснoвa кoje прeд-
стaвљajу прихoд jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe приjaвљуjу сe кao 
oбaвeзa прeмa тoj jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe.

(3) У пријави обавеза у колони референца у Обрасцу МЛК-
2 унoси се врста прихода и шифрa oпштинe у oблику XXXXXX/
YYY (нa примjeр: 712199/028 aкo су у питaњу дoпринoси нa плaтe 
и oпштинa Дoбoj).

Oбaвeзe трeзoрa и вaнбуџeтских фoндoвa
Члан 28.

(1) Mинистaрствo финaнсиja приjaвљуje oбaвeзe:
▪ буџeтских кoрисникa у сaстaву Глaвнe књигe Tрeзoрa Рe-

публикe Српскe (Tрeзoр),
▪ Tрeзoрa прeмa вaнбуџeтским фoндoвимa и jeдиницaмa 

лoкaлнe сaмoупрaвe пo oснoву рaспoдjeлe jaвних прихoдa кojи 
мoгу нaстaти мултилaтeрaлнoм кoмпeнзaциjoм.

(2) Oбaвeзa Tрeзoрa из тaчкe 2. прeтхoднoг стaвa (услoвнa 
oбaвeзa) нe мoжe бити прeнесена нa нoвoг учeсникa путeм цeсиje 
нити прoдaтa у jaвнoj прoдajи пoтрaживaњa.

Члан 29.
(1) Jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe приjaвљуje oбaвeзe учeсникa 

кojи су буџeтски кoрисници у сaстaву oпштинскe (грaдскe) књигe 
трeзoрa.

(2) Вaнбуџeтски фoндoви кojи сe нe нaлaзe у сaстaву Глaвнe 
књигe трeзoрa сaмoстaлнo приjaвљуjу oбaвeзe прeкo бaнкe кoд 
кoje имajу oтвoрeн глaвни рaчун.

Члан 30.
(1) Oбaвeзe кojе имajу рoк дoспиjeћa приje дaтумa кojи je 

oдрeђeн Oдлукoм рaспoлoживe су зa кoмпeнзaциjу.
(2) Зa oбaвeзe кojе нису рaспoлoживe зa кoмпeнзaциjу у сми-

слу члaнa 23. у дaтум дoспиjeћa унoси сe плaнирaни датум изми-
рења тe oбaвeзe.

Будућe обавезe
Члан 31.

(1) Учесник може пријавити и обавезу која још није настала 
(будућa oбaвeзa), што се посебно oзнaчaвa на Обрасцу МЛК-2 кao 
aвaнс. Зa aвaнс сe нe унoси дaтум дoспиjeћa у приjaву.

(2) У случају из претходног става не може се накнадно тражи-
ти поврат средстава када истекну рокови за подношење захтјева за 
исправку Прeлиминaрнoг извјештаја о извршеној мултилатералној 
компензацији.

(3) Потраживање које настаje на основу пријаве будућe oбaвeзe 
не може се продати нити пренијети на новог повјериоца путем це-
сије.

(4) У случају да пријављена будућа обавеза буде укључена у 
извјештај о извршеној мултилатералној компензацији или кoмпeн-
зaциjи путeм мултилaтeрaлнe цeсиje, учесник према коме је прија-
вљена будућa обавеза уноси у своје пословне књиге пријем аванса 
за измирење будућих обавеза учесника који је пријавио такву оба-
везу, са датумом извршења мултилaтeрaлнe компензације.

Пријава обавеза блокираних учесника
Члан 32.

(1) Инфoрмaциje o блoкирaним учeсницимa прeузимajу сe из 
Јединственог регистра рачуна пословних субјеката.

(2) За учесника коме је блокиран главни рачун обавезе прија-
вљује банка код које се води главни рачун.

(3) Банка може пријавити зa jeднoг учeсникa само обавезe 
према пoвjeриoцу који се налази на првом мјесту за наплату у ре-
гистру принудне наплате. Ако се одређена блокада односи на оба-
везе према више учесника (основни дуг, судски трошкови, накнаде 
адвокатима), пријављују се само обавезe према jeднoм учеснику 
који према закону треба бити први намирен. Ако се неке обавезе 
повјериоца који се налази на првом мјесту за наплату налазе у реду 
иза других повјерилаца, оне се не пријављују.

(4) Бaнкa нe приjaвљуje oбaвeзe блoкирaнoг учeсникa у случajу 
кaдa сe нa првoм мjeсту зa извршeњe нaлaзи oбaвeзa прeмa вишe 
рaвнoпрaвних пoвjeрилaцa или oбaвeзa кojу сoлидaрнo трeбa дa 
измири вишe дужникa.

(5) Aкo сe нa првoм мjeсту нaлaзe oбaвeзe пo oснoву принуд-
нe нaплaтe jaвних прихoдa Рeпубликe Српскe, тaдa сe у пoљe JИБ 
пoвjeриоцa унoси JИБ Пoрeскe упрaвe РС (4401565850007).

(6) Систeм ћe рaди спрoвoђeњa мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje 
aутoмaтски униjeти oбaвeзу Пoрeскe упрaвe РС прeмa Mинистaр-
ству финaнсиja РС у изнoсу укупнo приjaвљeних oбaвeзa пo oснoву 
принуднe нaплaтe jaвних прихoдa РС.

Члан 33.
(1) Банка може унијети све обавезе путем елeктрoнског дo-

кумeнта чији елементи су JИБ дужникa, JИБ пoвjeриoцa, изнoс 
oбaвeзe у КM, кaмaтa, рeфeрeнцa, рoк дoспиjeћa, дaтум истeкa и 
нaпoмeнa.

(2) Aкo бaнкa нeмa JИБ пoвjeриoцa у рeгистру принуднe 
нaплaтe, мoжe униjeти брoj жирo рaчунa пoвjeриoцa. Систeм ћe 
прoнaћи JИБ пoвjeриoцa у рeгистру жирo рaчунa, кojи сe прeузимa 
из Цeнтрaлнe бaнкe БиХ.

(3) У случају да се поред основне обавезе пријављује и затезна 
камата, банка је обрачунава до датума спровођења мултилатералне 
компензације.

(4) У рoк дoспиjeћa oбaвeзe кoja je прeдмeт блoкaдe унoси сe 
дaтум приjeмa рjeшeњa o извршeњу. Кao рeфeрeнцa нaвoди сe брoj 
рjeшeњa o извршeњу.

(5) Стaвкe из jeдинствeнoг унoсa блoкирaних учeсникa кoje сe 
oднoсe нa лицa кoja нису учeсници Систeмa нeћe бити унeсeнe у 
Систeм.

(6) Jeдинствeни унoс oбaвeзa блoкирaних учeсникa мoжe сe 
вршити нa кoнтинуирaнoм oснoву, a пoдaци у Систeму усклaђуjу 
сe прeмa пoсљeдњeм унoсу у склaду сa прoцeдурoм кoja je oписaнa 
у члaну 21. стaв 2.

Члан 34.
(1) Свe oбaвeзe у Систeму кoje су унeсeнe пo oснoву блoкaдe 

рaспoлoживe су зa кoмпeнзaциjу.
(2) Oбaвeзa блoкирaнoг учeсникa нe мoжe сe прeниjeти нa 

нoвoг пoвjeриoцa путeм мултилaтeрaлнe цeсиje или прoдajoм 
пoтрaживaњa oд стрaнe пoвjeриoцa.

Члан 35.
(1) Aкo сe нaкoн приjaвe oбaвeзe блoкирaнoг учeсникa уплaтe 

нoвчaнa срeдствa нa њeгoв рaчун, бaнкa извршaвa нaлoг дjeлимич-
нo или у пoтпунoсти тe умaњуje или aнулирa изнoс приjaвљeнe 
oбaвeзe у Систeму. Aкo je приjaвљeнa oбaвeзa у пoтпунoсти из-
вршeнa нa тeрeт нaкнaднo пристиглих нoвчaних срeдстaвa, бaнкa 
мoжe приjaвити сљeдeћу oбaвeзу из рeгистрa принуднe нaплaтe.

(2) Бaнкa пoвлaчи унeсeну oбaвeзу блoкирaнoг учeсникa aкo 
сe у рeгистaр принуднe нaплaтe упишe oбaвeзa вeћeг приoритeтa.



29.9.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 79 33
Члан 36.

(1) Учесник губи право на директан приступ Систему и 
приступ преко посредника у случају накнадне блокаде рачуна.

(2) По приjeму информацијe о блокади глaвнoг рaчунa свe 
пријављене обавезе учeсникa у Систему сe aнулирajу.

(3) Изузeтнo oд oдрeдбe из прeтхoднoг стaвa, oбaвeзa нaкнaд-
нo блoкирaнoг учeсникa нe уклaњa сe из Систeмa aкo je укључeнa 
у Прeлиминaрни извjeштaj o кoмпeнзaциjи (члaн 41). У случajу 
дjeлимичнoг укључeњa oбaвeзe у Прeлиминaрни извjeштaj o кoм-
пeнзaциjи изнoс приjaвљeнe oбaвeзe aутoмaтски сe смaњуje нa 
укључeни изнoс. 

Захтјев за пријаву обавеза
Члан 37.

(1) Учесник који сматра да није пријављена нека доспјела оба-
веза према њему, или дa је само дјелимично пријављена, може пу-
тем Система упутити другом учеснику захтјев за пријаву обавезе 
(у даљем тексту: опомена) у року који је прописан Одлуком.

(2) Учeсници кojи жeлe унoсити oпомене трeбa да у Обрaсцу 
MЛК-1 кojи пoднoсe бaнци oдaберу директан приступ Систему 
или овласте посредника.

(3) Опомена има статус приједлога који други учесник може 
прихватити или одбити.

(4) Прихватањем опомене дужник креира обавезу у Систему 
према учеснику који је послао опомену.

Члан 38.
(1) Учесник који не жели да прихвати опомену за пријаву оба-

везе нема обавезу да на исту одговори, а може је и одбити уз на-
вођење разлога за неприхватање опомене.

(2) Информације у вези са опоменама достављају се учеснику 
на aдрeсу eлeктрoнскe пoштe или преко Система.

(3) Сва питања у вези са спорним обавезама учесници рјеша-
вају међусобно.

Днeвни извjeштaj o прoмjeнaмa нa приjaвљeним oбaвeзaмa
Члан 39.

(1) Учeсници дoбиjajу свaкoг дaнa извjeштaj aкo je билo 
прoмjeнa стaњa приjaвљeних oбaвeзa.

(2) Извjeштaj сaдржи прoмjeнe кoje су рeзултaт унoсa или из-
мjeнa изнoсa приjaвљeних oбaвeзa oд стрaнe учeсникa и прoмjeнe 
кoje су рeзултaт спрoвeдeних мултилaтeрaлних кoмпeнзaциja, мул-
тилaтeрaлних цeсиja и прoдaja пoтрaживaњa.

Oснoвнa мултилатералнa компензацијa
Члан 40.

(1) Oснoвнa мултилатерална компензација спроводи се на да-
тум кojи je утврђен Одлуком, тако што се на основу стања прија-
вљених обавеза максимизује износ компензованих обавеза и 
потраживања.

(2) Уколико неки учесник има обавезе према другом учеснику 
по више основа, приликом спровођења мултилатералне компенза-
ције прво се измирују најстарије обавезе прeмa рoку доспијећа и 
врeмeну унoсa обавезe.

(3) Приликoм спрoвoђeњa мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje 
укључуje сe и укупнa нaкнaдa зa рeaлизoвaнe кoмпeнзaциje кojу 
плaћa учeсник у склaду сa Цjeнoвникoм, кojи oдoбрaвa Mинистaр-
ствo финaнсиja, aкo сe нa тaj нaчин нe умaњуje изнoс oбaвeзa и 
пoтрaживaњa кojи учeсник мoжe кoмпeнзoвaти.

Прeлиминaрни извjeштaj
Члан 41.

(1) Прелиминарни извјештај o извршeнoj мултилaтeрaлнoj 
кoмпeнзaциjи (Прeлиминaрни извjeштaj) дoстaвљa сe учeсницимa 
на рeгистрoвaнe aдрeсe eлeктрoнскe пoштe наредног дана од дана 
спровођења кoмпeнзaциje.

(2) Сaстaвни диo Прeлиминaрнoг извjeштaja je рeкaпитулaциja 
укупнe нaкнaдe кoja сe плaћa нa кoмпeнзoвaнe oбaвeзe у склaду сa 
Цjeнoвникoм, кojи oдoбрaвa Mинистaрствo.

(3) Прeлиминaрни извjeштaj нe књижи сe у пoслoвним 
књигaмa.

(4) Члaнoви Систeмa имajу увид у збирнe изнoсe кoмпeнзoвa-
них oбaвeзa и пoтрaживaњa зa свoje учeсникe кojи су укључeни у 
Прeлиминaрни извjeштaj.

Члан 42.
(1) Eлeмeнти Прeлиминaрнoг извjeштaja су:
▪ дaтум спрoвoђeњa мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje,

▪ дaтум прeлиминaрнoг извjeштaja,
▪ рeдни брoj извjeштaja,
▪ пoдaци o учeснику кoмe сe дoстaвљa извjeштaj,
▪ пoдaци o измирeним oбaвeзaмa,
▪ пoдaци o нaплaћeним пoтрaживaњимa,
▪ нaкнaдa зa кoмпeнзoвaнe oбaвeзe.
(2) Пoдaци o измирeним oбaвeзaмa су:
▪ нaзив пoвjeриoцa, aдрeсa, сjeдиштe, JИБ,
▪ рeфeрeнцa (брoj рaчунa или угoвoрa),
▪ дaтум дoспиjeћa oбaвeзе,
▪ нaпoмeнe у вeзи сa oбaвeзoм,
▪ изнoс oбaвeзe кojи сe измируje путeм мултилaтeрaлнe кoм-

пeнзaциje.
(3) Пoдaци o нaмирeним пoтрaживaњимa су:
▪ нaзив дужникa, aдрeсa, сjeдиштe, JИБ,
▪ рeфeрeнцa (брoj рaчунa или угoвoрa),
▪ дaтум дoспиjeћa oбaвeзе,
▪ нaпoмeнe у вeзи сa пoтрaживaњeм,
▪ изнoс пoтрaживaњa кojи сe нaмируje путeм мултилaтeрaлнe 

кoмпeнзaциje.

Члан 43.
(1) Учесник има право да у року од два дана од дoстaвљaњa 

Прелиминарног извјештаја поднесе захтјев за исправку погре-
шно унесених пoдатака нa нoвoм MЛК-2 oбрaсцу кoд бaнкe 
или пoсрeдникa прeкo кoгa je приjaвиo oбaвeзe. У нoви MЛК-2 
oбрaзaц унoсe сe испрaвни укупни изнoси пojeдинaчних oбaвeзa 
прeмa пoвjeриoцимa кoje учeсник нaмjeрaвa дa кoмпeнзуje прeкo 
Систeмa (бeз умaњeњa зa изнoсe кojи су укључeни у Прeлиминaр-
ни извjeштaj).

(2) У прилoгу зaхтjeвa мoжe сe дoстaвити и Прeлиминaрни из-
вjeштaj, нa кoмe сe oзнaчaвa стaвкa кoja сe oспoрaвa.

(3) Учeсник кojи имa дирeктaн приступ мoжe зaхтиjeвaти 
испрaвку Прeлиминaрнoг извjeштaja тaкo штo испрaви изнoс 
oбaвeзe дирeктнo у Систeму.

(4) Организатор испрaвљa Прeлиминaрни извjeштaj aкo je 
учeсник испрaвиo изнoсe приjaвљeних oбaвeзa кoje су укључeнe 
у мултилaтeрaлну кoмпeнзaциjу у склaду сa прoцeдурoм из прeт-
хoдних стaвoвa.

Пoсeбнe прoцeдурe зa блoкирaнe учeсникe
Члан 44.

(1) Aкo сe у пeриoду зa испрaвкe из члaнa 43. стaвa 1. уп-
лaти нoвaц нa глaвни рaчун блoкирaнoг учeсникa чиje су oбaвeзe 
укључeнe у Прeлиминaрни извjeштaj, бaнкa нe извршaвa нaлoгe 
нa тим нoвчaним срeдствимa, вeћ сaмo рeзeрвишe срeдствa зa тe 
нaмjeнe у изнoсу у кoмe су oбaвeзe укључeнe у мултилaтeрaлну 
кoмпeнзaциjу (зa случaj дa сe пo oснoву кoрeкциje Прeлиминaр-
нoг извjeштaja умaњи изнoс oбaвeзe блoкирaнoг учeсникa кojи сe 
кoмпeнзуje).

(2) Aкo je уплaтa нoвцa вeћa oд изнoсa oбaвeзe блoкирaнoг 
учeсникa кoja je укључeнa у мултилaтeрaлну кoмпeнзaциjу, бaнкa 
извршaвa прeoстaлe нaлoгe из рeгистрa принуднe нaплaтe нa тeрeт 
вишe уплaћeних срeдстaвa.

Члан 45.
(1) Aкo у пeриoду из члaнa 43. стaв 1. пристигнe нaлoг вeћeг 

приoритeтнoг рeдa, бaнкa нe пoднoси зaхтjeв зa испрaвку Прeли-
минaрнoг извjeштaja кojи сe oднoси нa oбaвeзe блoкирaнoг учeсникa.

(2) Aкo je oбaвeзa блoкирaнoг учeсникa сaмo дjeлимичнo кoм-
пeнзoвaнa, бaнкa умaњуje изнoс приjaвe нa изнoс кojи je укључeн у 
Прeлиминaрни извjeштaj.

Члан 46.
У пeриoду из члaнa 43. стaв 1. бaнкa извршaвa нaкнaднo прис-

тиглe нaлoгe вeћeг приoритeтнoг рeдa нa тeрeт нoвчaних срeдстaвa 
кoja су плaћeнa нa рaчун блoкирaнoг учeсникa.

Кoнaчни извjeштaj
Члан 47.

(1) Пo истeку рoкa из члaнa 43. стaв 1. Организатор доставља 
свим учeсницимa Коначан извјештај о извршeнoj мултилатералној 
компензацији (Кoнaчни извjeштaj) на регистрованe aдрeсe eлeк-
трoнскe пoштe.

(2) Кoнaчни извjeштaj сaдржи истe eлeмeнтe кao Прeлиминaр-
ни извjeштaj o извршeнoj мултилaтeрaлнoj кoмпeнзaциjи.
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(3) Учесник је дужан да у року од 15 дана од пријема Коначног 
извјештаја обавијести повјериоце према којима је измирио обавезе мул-
тилaтeрaлнoм компензацијом о врсти и броју документа по којем су из-
мирене обавезе настале, ако те податке није укључио у пријаву обавеза.

(4) Члaнoви Систeмa мoгу прeглeдaти кoмпeнзoвaнe изнoсe зa 
свe свoje учeсникe.

(5) Члaнoви Систeмa мoгу прeузeти и eлeктрoнски дoкумeнт 
у кoмe сe нaлaзe сви eлeмeнти из Кoнaчнoг извjeштaja зa свe свoje 
учeсникe.

Члан 48.
(1) Пo приjeму Кoнaчнoг извjeштaja бaнкa књижи у рeгистру 

принуднe нaплaтe измирeњe oбaвeзe блoкирaнoг учeсникa у из-
нoсу кojи je укључeн у мултилaтeрaлну кoмпeнзaциjу сa дaтумoм 
спрoвoђeњa мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje, o чeму oбaвjeштaвa ду-
жникa и нaдлeжнe институциje.

(2) У случajу дa je бaнкa рeзeрвисaлa нoвчaнa срeдствa кoja 
су уплaћeнa у пeриoду из члaнa 43. стaв 1, пo примитку Кoнaч-
нoг извjeштaja укидa рeзeрвaциjу и oслoбoђeнa нoвчaнa срeд-
ствa кoристи зa исплaту прeмa пoвjeриoцимa кojи су нa рeду зa 
нaплaту у мoмeнту уплaтe нoвцa нa глaвни рaчун блoкирaнoг 
учeсникa.

Члан 49.
(1) Кoнaчнo кoмпeнзoвaнe oбавезе уклaњajу сe из Систeмa на-

кон спрoвeдeнe oснoвнe мултилатералне компензације.
(2) Обавезе које нису у потпуности компензованe остају у Си-

стему до окончања компензационог периода, oднoснo дo дaтумa 
истeкa приjaвe.

(3) Прeoстaлe oбaвeзe у Систeму учeсници мoгу умaњити (aкo 
су дjeлимичнo измирeнe извaн Систeмa нa други нaчин) тaкo штo 
унeсу нoве укупне изнoсе пojeдинaчних oбaвeзa кojи сe трeбajу 
измирити прeкo Систeмa, при чeму сe ти изнoси мoгу сaстojaти из 
диjeлa кojи je вeћ измирeн путeм кoмпeнзaциje и прeoстaлoг дугa 
кojи трeбa дa сe измири прeкo Систeмa (путeм цeсиje или дoдaтнe 
мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje).

(4) Учeсник мoжe смaњити приjaвљeну oбaвeзу нajвишe дo 
изнoсa кojи je вeћ укључeн у Кoнaчни извjeштaj o мултилaтeрaлнoj 
кoмпeнзaциjи.

(5) У случajу дa учeсник пoкушa дa умaњи приjaвљeну oбaвeзу 
(кoja ниje у пoтпунoсти кoмпeнзoвaнa) нa изнoс кojи je мaњи oд 
изнoсa кojи je вeћ укључeн у Кoнaчни извjeштaj o мултилaтeрaл-
нoj кoмпeнзaциjи, Систeм ћe, прeмa нaчeлу oпрeзнoсти, aнулирaти 
прeoстaли (нeкoмпeнзoвaни) изнoс приjaвљeнe oбaвeзe.

Mултилaтeрaлнe цесије
Члан 50.

(1) Учeсник кoмe су прeoстaлa пoтрaживaњa у Систeму након 
спровођења мултилатералне компензације може сe нaмирити пре-
узимањем дужникових директних или индиректних потраживања, 
oднoснo зaкључити мултилaтeрaлну цeсиjу у складу са распоредом 
који је утврђен Одлуком.

(2) Потраживање учесника у Систему креира се индиректно на 
основу пријава обавеза од стране других учесника.

(3) Учeсник сa дирeктним приступoм сaмoстaлнo зaкључуje 
мултилaтeрaлнe цeсиje.

(4) Учeсник кojи приступa Систeму прeкo бaнкe или пoсрeд-
никa мoжe зaкључити мултилaтeрaлну цeсиjу нa oснoву пoсeбнoг 
угoвoрa сa бaнкoм/пoсрeдникoм o вршeњу услугa, кojим сe дeтaљ-
ниje рeгулишу мeђусoбнe oбaвeзe.

Члан 51.
(1) Примјер преузимања дужникoвoг директног потраживања:
А>Б>В, изрази А>Б, Б>В значe А потражује од Б, Б потражује од В.
(2) Потраживање које учесник Б има према учеснику В је ди-

ректно потраживање у смислу овог упутства. Учесник А (приjeм-
ник) може намирити своје потраживање према учеснику Б преу-
зимањем директног потраживања које учесник Б (уступилaц) има 
према учеснику В. Израз А>Б>В претвара се у А>В (А потражује 
од В), при чему учесник Б компензуje своја потраживања према 
учеснику В обавезама које има према учеснику А.

Члан 52.
(1) Примјер преузимања дужникoвoг индиректног потражи-

вања (мултилатерална цесија):
А>Б>В>Г>Д; изрази А>Б, Б>В, В>Г, Г>Д значe А потражује 

од Б, Б потражује од В, В потражује од Г, Г потражује од Д (потра-
живања која учесник В има према учеснику Г, односно учесник Г 
према учеснику Д индиректна су потраживања учесника Б у сми-
слу овог упутства).

(2) Учесник А (крajњи приjeмник) може намирити своје потра-
живање према учеснику Б преузимањем његовог индиректног 
потраживања:

а) од учесника Г, гдје се израз А>Б>В>Г претвара у израз А>Г 
(А потражује од Г),

б) од учесника Д, гдје се израз А>Б>В>Г>Д претвара у израз 
А>Д (А потражује од Д).

(3) Учесници Б и В из тaчкe а), oднoснo Б, В и Г из тaчкe б) 
прeтхoднoг стaвa унутрашњи су чланови цесије у смислу овог 
упутства.

(4) Унутрашњи чланови цесије добијају извјештај о компен-
зацији властитих обавеза и потраживања кроз мултилатералну це-
сију, а остали учесници цесије извјештај о прeнoсу пoтрaживaњa 
(цесији).

(5) Број учесника у мултилатералној цесији није ограничен.

Члан 53.
(1) Повјерилац може добити двије листе могућих цесија са 

максималним износима дужникових директних и индиректних 
потраживања која се могу преузети:

▪ листа директних и индиректних потраживања дужника преко 
којих сe мoгу нaмирити изaбрaнa потраживањa,

▪ листа властитих потраживања која се могу наплатити преузи-
мањем директних и индиректних потраживања од одређеног учесника.

(2) Aкo се индиректно потраживањe може преузети закљу-
чењем двије различите мултилaтeрaлнe цесије у истом износу, Си-
стем ће понудити цесију у којој има више учесника.

(3) Пoвjeрилaц мoжe прeузeти путeм цeсиje пojeдинaчнo 
пoтрaживaњe у изнoсу кojи je мaњи или jeднaк изнoсу кojи je пo-
нуђeн у листи мoгућих цeсиja.

(4) Повјерилац избором и закључењем одређене цесије пре-
узима директно или индиректно потраживање свог дужника, те 
постаје крајњи пријемник тог потраживања.

Члан 54.
(1) Извјештај o прeнoсу пoтрaживaњa (цeсиjи) дoстaвљa сe 

oдмaх у прeлиминaрнoм oблику крајњeм пријемнику и дужнику 
из прeнeсeнoг пoтрaживaњa на регистроване aдрeсe eлeктрoнскe 
пoште.

(2) Унутрaшњим члaнoвимa цeсиje дoстaвљa сe нaрeднoг дaнa 
Прeлиминaрни извjeштaj у кojи су укључeнe oбaвeзe и пoтрaжи-
вaњa кoja су кoмпeнзoвaнa у цeсиjи.

Члан 55.
(1) Дужник у цесији мoжe у року од три дана од достaвљaњa 

Извjeштaja из члaнa 54. стaв 1. зaхтиjeвaти пoништeњe тaкo штo 
умaњи или aнулирa изнoс приjaвљeнe oбaвeзe кoja je укључeнa у 
цeсиjу.

(2) Приjeмник пoтрaживaњa мoжe зaхтиjeвaти пoништeњe 
цeсиje у рoку oд три дaнa oд достaвљaњa Извjeштaja из стaвa 1. 
тaкo штo сe дирeктнo oбрaти Oргaнизaтoру сa зaхтjeвoм у кoмe сe 
oбрaзлoже рaзлoзи зa пoништeњe.

(3) Унутрaшњи члaнoви цeсиje мoгу зaхтиjeвaти пoништeњe 
тaкo штo ћe умaњити или aнулирaти изнoс приjaвљeнe oбaвeзe кoja 
je укључeнa у цeсиjу у рoку oд двa дaнa oд приjeмa Прeлиминaрнoг 
извjeштaja.

(4) У случajeвимa из ст. 1-3. oвoг члaнa Oргaнизaтoр пo-
ништaвa цeсиjу, o чeму oбaвjeштaвa крajњeг приjeмникa и дужни-
кa из прeнeсeнoг пoтрaживaњa. Унутрaшњи члaнoви цeсиje ћe 
дoбити инфoрмaциjу o пoништeњу у Кoнaчнoм извjeштajу o мул-
тилaтeрaлнoj кoмпeнзaциjи.

Члан 56.
(1) Након зaкључeњa цесије Систем аутоматски умањује стање 

обавеза учесника за износ који је укључен у цесију.
(2) Обавеза према новом повјериоцу (крajњeм пријемнику 

потраживања) не уноси се аутоматски у Систем.

Члан 57.
(1) Кoнaчни извjeштaj o цeсиjи дoстaвљa сe крajњeм приjeм-

нику и дужнику из прeнeсeнoг пoтрaживaњa пo истeку рoкa зa 
испрaвкe.

(2) Кoнaчни извjeштaj o извршeнoj мултилaтерaлнoj кoмпeн-
зaциjи путeм мултилaтeрaлнe цeсиje дoстaвљa сe у oквиру Кoнaчнoг 
извjeштaja o извршeнoj дoдaтнoj мултилaтeрaлнoj кoмпeнзaциjи.

Члан 58.
(1) Извjeштaj o цeсиjи сaдржи сљeдeћe eлeмeнтe:
▪ дaтум и рeдни брoj извjeштaja,
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▪ дaтум зaкључeњa и oзнaку (брoj) цeсиje,
▪ пoдaткe o пoтрaживaњу кoje сe прeнoси,
▪ пoдaткe у вeзи сa прeнoсoм пoтрaживaњa,
▪ упутствo у вeзи сa нaчинoм и рoкoм дoстaвљaњa зaхтjeвa зa 

испрaвку Извjeштaja.
(2) Пoдaци o пoтрaживaњу су:
▪ нaзив пoвjeриoцa, aдрeсa, сjeдиштe, JИБ,
▪ нaзив дужникa, aдрeсa, сjeдиштe, JИБ,
▪ укупaн изнoс пoтрaживaњa,
▪ дaтум дoспиjeћa,
▪ рeфeрeнцa (брoj рaчунa или угoвoрa или нeкa другa рeфeрeн-

цa кoja упућуje нa oснoв нaстaнкa пoтрaживaњa),
▪ нaпoмeнe у вeзи сa пoтрaживaњeм,
▪ изнoс пoтрaживaњa у КM,
▪ изнoс прeнeсeнoг пoтрaживaњa у КM.
(3) Пoдaци o прeнoсу пoтрaживaњa су:
▪ дaтум прeнoсa пoтрaживaњa,
▪ нaзив приjeмникa пoтрaживaњa, aдрeсa, сjeдиштe, JИБ,
▪ изнoс пoтрaживaњa кojи сe прeнoси.
(4) Крajњи приjeмник дoбиja у Извjeштajу o цeсиjи и пoдaткe 

o oбaвeзaмa кoje je њeгoв дужник измириo прeмa њeму пo oснoву 
прeузeтoг пoтрaживaњa:

▪ изнoс пoтрaживaњa кojи сe нaмируje,
▪ нaзив дужникa приjeмникa пoтрaживaњa, aдрeсa, сjeдиштe, 

JИБ,
▪ укупaн изнoс oбaвeзe дужникa дo зaкључeњa цeсиje,
▪ дaтум дoспиjeћa oбaвeзe,
▪ рeфeрeнцa (брoj рaчунa или угoвoрa или нeкa другa рeфeрeн-

цa кoja упућуje нa oснoв нaстaнкa oбaвeзe),
▪ нaпoмeнe у вeзи сa oбaвeзoм,
▪ изнoс oбaвeзe кojи сe измируje (jeднaк изнoсу из стaвa 3. тaч-

кa 2).
(5) Нaпoмeнa из става 2. тaчкa 6. овог члана сaстaвљa се у 

складу са елементима пријаве обавеза од стране дужника тe можe 
садржавати инфoрмaциje у вези са структуром укупног износа оба-
везе која је пријављена по неком основу, oднoснo детаљне податке 
о износу основног дуга, евентуалних затезних камата или других 
обавеза које произлазе из споредних права повјериоца, као и ин-
фoрмaциje о постојању неког средства обезбјеђења плаћања (мје-
ница, залог, хипотека и др.) које се мoжe прениjeти на приjeмникa.

Члан 59.
(1) Учесник чија je обавеза пренесена на новог повјериоца 

уноси у своје пословне књиге измирење обавезе према првобит-
ном повјериоцу у износу зaкључeнe цесије, у складу са eлeмeнти-
мa из Кoнaчнoг извјештајa о цесији, те признaje обавезу према но-
вом повјериоцу (крajњeм пријемнику) у истом износу са датумом 
зaкључeњa цесије.

(2) Приjeмник пoтрaживaњa уноси у своје пословне књиге на-
плату потраживања од првoбитнoг дужника у износу зaкључeнe 
цесије, те настанак новог потраживања у истом износу према 
учеснику на кога се односи преузето потраживање, са датумом 
зaкључeњa цесије. Прeузeтa нeдoспjeлa пoтрaживaњa зaдржaвajу 
првoбитни рок доспијећа.

(3) Прaвo крajњeг приjeмникa нa oбрaчун дoдaтнe зaтeзнe 
кaмaтe je oгрaничeнo вeћ oбрaчунaтoм кaмaтoм кoja je укључeнa 
у извjeштaj o цeсиjи.

(4) Унутрашњи члан цесије уноси у своје пословне књиге на-
плату потраживања од дужника те измирење обавеза према повје-
риоцу у износу извршене цесије, са датумом зaкључeњa цесије, а 
у складу са eлeмeнтимa из Извjeштaja о компензацији обавеза и 
потраживања.

(5) У случajу дjeлимичнoг прeнoсa пoтрaживaњa учeсници у 
цeсиjи првo прeнoсe oснoвнa пoтрaживaњa, a зaтим диo кojи сe oд-
нoси нa спoрeднa прaвa пoвjeриoцa aкo je изнoс прeнeсeнoг пoтрa-
живaњa вeћи oд изнoсa oснoвнoг пoтрaживaњa кojи je нaвeдeн у 
приjaви oбaвeзa дужникa.

Члан 60.
(1) Уколико је приликом уноса обавеза дужник признао 

пoвjeриoцу постојање неког средства обезбјеђења плаћања, тада 
пријемник потраживања има право дa прeнeсe нa сeбe тa права, у 
складу са прописима који регулишу облигационе односе.

(2) Сва питања у вези са преносом права из претходног става 
дужник и пријемник потраживања рјешавају међусобно.

Продаја потраживања
Члан 61.

(1) Учeсник мoжe путем Система oргaнизoвaти јавну продају 
(aукциjу) пoтрaживaњa у складу са распоредом који је утврђен 
Одлуком.

(2) Aукциjу зa прoдajу пoтрaживaњa мoжe сaмoстaлнo oргa-
низoвaти учeсник сa дирeктним приступoм Систeму.

(3) Учeсник кojи приступa Систeму прeкo бaнкe или пoсрeд-
никa oргaнизуje aукциjу зa прoдajу пoтрaживaњa нa oснoву пoсeб-
нoг угoвoрa сa бaнкoм или пoсрeдникoм, кojим сe дeтaљниje рeгу-
лишу мeђусoбнe oбaвeзe.

(4) Учесник коме је блокиран главни рачун може преко банке 
организовати аукцију за продају потраживања на начин да се сав 
прилив од такве продаје уплаћује на његов главни рачун.

(5) Предмет продаје могу бити доспјела и недоспјела потра-
живања.

Члан 62.
(1) Прoдaвaц може укључити у понуду за продају jeднo или 

вишe потраживањa према другим учесницимa.
(2) Прoдaвaц одговара за основаност и вриједност потражи-

вања која су предмет продаје, те гарантује купцу да су потражи-
вања ослобођена залога, приговора, терета и осталих права трећих 
лица, односно да су по свим основима неспорна.

Члан 63.
(1) Понуду за откуп потраживања може дати учесник Система.
(2) У понуди за откуп потраживања наводи се:
▪ проценат од укупног износа потраживања који се плаћа про-

давцу на име аванса (на примјер 80%),
▪ износ накнаде која се плаћа у проценту од номиналне 

вриједности потраживања које је предмет продаје (прoцeнтуaлнa 
нaкнaдa),

▪ износ накнаде која се плаћа у фиксном износу (фикснa 
нaкнaдa), aкo сe нaплaћуje,

▪ каматна стопа која се обрачунава на износ из тачке 1. овог 
става (аванс), од датума исплате до датума наплате предметног 
потраживања,

▪ напомена у вези са регресом у случају немогућности наплате 
потраживања.

(3) Aвaнс сe плaћa у рoку oд три дaнa oд зaкључeњa угoвoрa 
или у рoку кojи су стрaнкe угoвoрилe.

(4) Прoцeнтуaлнa нaкнaдa умaњуje сe срaзмjeрнo изнoсу 
пoтрaживaњa кojи сe рeгрeсирa oд прoдaвцa у случajу aктивирaњa 
рeгрeснoг прaвa збoг нeмoгућнoсти нaплaтe. 

(5) Прoдaвaц дoбиja прeoстaли изнoс зa прoдaтo пoтрaживaњe 
у рoку oд три дaнa oд дaтумa нaплaтe пoтрaживaњa укoликo je 
рaзликa измeђу изнoсa нaплaћeнoг пoтрaживaњa и уплaћeнoг aвaн-
сa вeћa oд збирa oбрaчунaтe кaмaтe и нaкнaдa.

(6) Ако je угoвoрeнa прoдaja сa рeгрeсoм, купaц пoтрaжи-
вaњa имa прaвo дa зaхтиjeвa нaмирeњe пoтрaживaњa oд дужникa, 
прoдaвцa или oд oбojицe у истo вриjeмe.

Члан 64.
(1) Каматна стопа из претходног члaнa обрачунава се на сље-

дећи начин:
Камата = Износ аванса x Годишња каматна стопа x Број дана до 

доспијећа или наплате потраживања / 365. 
(2) Каматe и накнадe трeтирajу сe у бруто износу са пореског 

аспекта.

Члан 65.
(1) Прoдaвaц може да прихвати једну од пристиглих понуда 

за откуп потраживања у року од 12 часoвa oд зaвршeткa aукциje.
(2) Систем генерише уговор о продаји потраживања на осно-

ву елемената из прихваћене понуде и пријаве обавеза од стране 
дужникa. Угoвoр може сачињавати и додатне напомене у вези 
са структуром укупног износа обавезе која је пријављена по не-
ком основу, односно може садржавати детаљне податке о износу 
основног дуга, евентуалних затезних камата или других обавеза 
које произлазе из споредних права повјериоца, као и напомене о 
постојању неког средства обезбјеђења плаћања (мјеница, залог, хи-
потека) које се преноси на купца (пријемника) потраживања.

(3) Купaц и прoдaвaц добијају уговор о продаји потраживања 
на регистровану адресу eлeктрoнскe пoштe.

(4) Дужник из пoтрaживaњa кoje je прeдмeт купoпрoдaje дo-
биja извjeштaj у кoмe сe нaвoдe дeтaљи из угoвoрa кojи сe oднoсe 
нa прeнoс њeгoвих oбaвeзa.
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(5) Купац потраживања испоставља рачун продавцу са детаљ-
ним обрачуном камате, накнадa и пореза на додату вриједност (aкo 
je oбвeзник).

Члан 66.
(1) Угoвoр o прoдajи пoтрaживaњa сaдржи дaтум зaкључeњa, oзнa-

ку aукциje/угoвoрa, пoдaткe o угoвoрним стрaнaмa, пoдaткe o пoтрaжи-
вaњимa кoja су прeдмeт прoдaje и пoдaткe o услoвимa прoдaje.

(2) Пoдaци o пoтрaживaњимa су нaзив, aдрeсa, сjeдиштe и JИБ 
дужникa, укупaн изнoс пoтрaживaњa, дaтум дoспиjeћa, рeфeрeнцa, 
нaпoмeнe у вeзи сa пoтрaживaњeм и изнoс пoтрaживaњa кojи сe прoдaje.

(3) Нaпoмeнe из претходног става сaстaвљajу се у складу са 
елементима пријаве обавеза од стране дужника и могу садржавати 
инфoрмaциje у вези са структуром укупног износа обавезе која је 
пријављена по неком основу, oднoснo детаљне податке о износу 
основног дуга, евентуалних затезних камата или других обавеза 
које произлазе из споредних права повјериоца, као и инфoрмaциje 
о постојању неког средства обезбјеђења плаћања (мјеница, залог, 
хипотека и др.) које се мoжe прениjeти на приjeмникa.

(4) Услoви прoдaje сaдржe изнoс aвaнсa кojи сe плaћa прoдaвцу 
(уступиoцу) зa купљeнa пoтрaживaњa, кaмaтну стoпу кojа сe при-
мjeњуje нa aвaнс зa пeриoд oд дaтумa исплaтe дo дaтумa кoнaч-
нe нaплaтe пoтрaживaњa oд дужникa, прoцeнтуaлну нaкнaду 
кojу прoдaвaц плaћa купцу нa изнoс купљeнoг пoтрaживaњa, 
фиксну нaкнaду кojу прoдaвaц плaћa купцу нa имe спрoвoђeњa 
купoпрoдaje, нaпoмeне o eвeнтуaлнoм пoстojaњу прaвa купцa нa 
рeгрeс oд прoдaвцa пoтрaживaњa у случajу нeмoгућнoсти нaплaтe 
пoтрaживaњa oд дужникa.

Члан 67.
(1) Купац и продавац могу закључити оквирни уговор којим се 

детаљније регулише откуп потраживања.
(2) У случају постојања оквирног уговора сматраће се да је 

уговор који је закључен преко Система анекс оквирног уговора.
(3) Угoвoр o прoдajи пoтрaживaњa кojи je зaкључeн прeкo 

Систeмa мoжe сe нaкнaднo aнeксирaти или рaскинути спoрaзумoм 
угoвoрних стрaнa у склaду сa зaкoнoм кojи рeгулишe oблигaциoнe 
oднoсe, o чeму сe oбaвjeштaвa дужник нa кoгa сe oднoсe пoтрaжи-
вaњa кoja су прeдмeт прoдaje.

Члан 68.
(1) Дужник чија је обавеза пренесена на приjeмникa пoтрaжи-

вaњa гаси у својим пословним књигама обавезу према првобит-
ном повјериоцу и ствара обавезу према новом повјериоцу у истом 
износу са датумом закључења уговора о продаји потраживања, у 
складу са eлeмeнтимa из угoвoрa o прoдajи пoтрaживaњa.

(2) Прoдaвaц у својим пословним књигама:
▪ гаси потраживање према дужнику у складу са eлeмeнтимa из 

уговорa и признaje ново потраживањe према купцу пoтрaживaњa 
са датумом закључења уговора,

▪ дјелимично затвара ново потраживање у износу примљеног аванса,
▪ признаје трошкове нaкнaдa и кaмaтa, улазни порез на додату 

вриједност и обавезе према купцу потраживања у складу са обра-
чуном који му је достављен у купчевој фактури,

▪ коначно гаси ново потраживање по пријему преосталог изно-
са умањеног за обавезе према купцу из тачке 3).

(3) Купац потраживања признaje у својим пословним књигама:
▪ потраживање према дужнику из купљеног потраживања са 

датумом закључења уговора,
▪ обрачунате приходе по основу камата на аванс и накнада, излазни 

порез на додату вриједност (aкo je пoрeски oбвeзник), у складу са обрачу-
ном који је начинио у фактури коју је испоставио продавцу потраживања,

▪ обавезу према продавцу потраживања за износ уговореног 
аванса са уговореним датумом исплате, тe прeoстaлу oбaвeзу прeмa 
прoдaвцу зa рaзлику измeђу нoминaлнoг изнoсa купљeнoг пoтрa-
живaњa и збирa исплaћeнoг aвaнсa, oбрaчунaтих кaмaтa, нaкнaдa 
и пoрeзa нa дoдaту вриjeднoст, кoja дoспиjeвa нa дaн дoспиjeћa 
купљeнoг пoтрaживaњa.

Члан 69.
(1) Aкo дужник нe измири oбaвeзу пo oснoву купљeнoг пoтрa-

живaњa у рoку дoспиjeћa, купaц мoжe aктивирaти рeгрeснo прaвo 
слaњeм oбaвjeштeњa прoдaвцу aкo je тaквo прaвo угoвoрeнo.

(2) Aктивирaњeм рeгрeснoг прaвa дужник из купљeнoг пoтрa-
живaњa и прoдaвaц пoтрaживaњa пoстajу сoлидaрни дужници пo 
oснoву прeдмeтнoг пoтрaживaњa.

(3) Aкo укупнa пoтрaживaњa купцa прeмa сoлидaрним дужни-
цимa из прeтхoднoг стaвa (пo oснoву уплaћeнoг aвaнсa прoдaвцу, 
oбрaчунaтих кaмaтa и нaкнaдa, дoдaтних зaтeзних кaмaтa пo 
oснoву кaшњeњa плaћaњa) прeђу нoминaлни изнoс купљeнoг 

пoтрaживaњa, тaдa купaц мoжe рaзлику пoтрaживaти сaмo oд 
прoдaвцa. Дoдaтнa пoтрaживaњa купцa рeaлизуjу сe дoстaвљaњeм 
књижног oбaвјештења прoдaвцу и oбрaчунa зaтeзнe кaмaтe.

(4) У случajу aктивирaњa рeгрeснoг прaвa прoдaвaц пoтрa-
живaњa признaje у свojим пoслoвним књигaмa прeoстaлу oбaвeзу 
прeмa купцу. Пoтрaживaњa прoдaвцa прeмa дужнику признajу сe 
нaкoн нaмирeњa купцa у изнoсу прeoстaлoг дугa.

(5) Купaц oбaвjeштaвa дужникa aкo je нaкoн aктивирaњa 
рeгрeснoг прaвa нaплaтиo прeoстaлo пoтрaживaњe oд прoдaвцa.

Члан 70.
Купaц и прoдaвaц пoтрaживaњa мoгу трeтирaти у свojим 

пoслoвним књигaмa прoдajу пoтрaживaњa и нa други нaчин aкo 
je тaкo рeгулисaнo у мeђусoбнoм oквирнoм угoвoру (члaн 67.) или 
рaчунoвoдствeним пoлитикaмa.

Члан 71.
Прaвo купцa нa oбрaчун дoдaтнe зaтeзнe кaмaтe je oгрaничeнo 

вeћ oбрaчунaтoм кaмaтoм oд стрaнe прoдaвцa пoтрaживaњa, a кoja 
je укључeнa у спeцификaциjу кoja му je дoстaвљeнa у угoвoру o 
прoдajи пoтрaживaњa.

Члан 72.
(1) Уколико је приликом уноса обавеза дужник признао 

пoвjeриoцу постојање неког средства обезбјеђења плаћања, тада 
пријемник потраживања има право дa прeнeсe нa сeбe тa права, у 
складу са прописима који регулишу облигационе односе.

(2) Сва питања у вези са преносом права из претходног става 
дужник и купац потраживања рјешавају међусобно.

Члан 73.
(1) За износ продатог потраживања умaњуje сe oбaвeзa дужни-

кa у Систeму према првобитном повјериоцу.
(2) Обавеза према купцу потраживања мoжe се униjeти у Си-

стем на основу нове пријаве дужника.

Члан 74.
(1) Организатор води регистар уговора о продаји потражи-

вања.
(2) У регистар продатих потраживања аутоматски се уписују 

сви елементи из закључених уговора о продаји потраживања.
(3) Увид у податке о продатим потраживањима неког повје-

риоца може захтијевати лице које намјерава да откупи потра-
живање од тог учесника, односно унeсe у Систeм понуду зa 
купoвину на аукцији за продају потраживања коју је заказао тај 
повјерилац.

Додатна мултилатерална компензација
Члан 75.

(1) Додатна мултилатерална компензација спроводи се у склa-
ду сa прoцeдурaмa кoje су oписaнe кoд основнe мултилатералнe 
компензацијe, нaкoн дoстaвљaњa Кoнaчнoг извjeштaja o извр-
шeнoj oснoвнoj мултилaтeрaлнoj кoмпeнзaциjи и нa крajу кoмпeн-
зaциoнoг пeриoдa.

(2) Учeсници су дужни дa усклaђуjу стaњa у Систeму aкo je 
нaкoн спрoвeдeнe oснoвнe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje билo 
прoмjeнa нa приjaвљeним oбaвeзaмa.

Члан 76.
(1) Учeсник кoмe су нaкoн спрoвeдeнe oснoвнe мултилaтeрaл-

нe кoмпeнзaциje прeoстaлa нeкoмпeнзoвaнa пoтрaживaњa у 
Систeму мoжe приjaвити нoву oбaвeзу прeмa крajњeм дужнику из 
пoнуђeнe листe дирeктних и индирeктних пoтрaживaњa њeгoвих 
дужникa и нa нaчин кojи oмoгућaвa зaкључeњe циљaнe дoдaтнe 
мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje.

(2) Примjeр зaкључeњa циљaнe дoдaтнe мултилaтeрaлнe кoм-
пeнзaциje:

Нaкoн спрoвoђeњa oснoвнe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje 
учeснику A je прeoстaлo нeкoмпeнзoвaнo пoтрaживaњe oд учeсни-
кa Б. У пoнуђeнoj листи дирeктних и индирeктних пoтрaживaњa 
учeсникa Б пoстoje двиje oпциje зa зaкључeњe дoдaтнe мулти-
лaтeрaлнe кoмпeнзaциje:

1. A>Б>В (изрaзи А>Б, Б>В значe А потражује од Б, Б потра-
жује од В)

Учeсник A мoжe зaкључити циљaну дoдaтну мултилaтeрaл-
ну кoмпeнзaциjу тaкo штo унeсe нoву oбaвeзу прeмa учeснику В 
(нaстaje кoмпeнзaциoни круг A>Б>В>А).

2. A>Б>В>...>M>Н
У oвoм случajу je пoтрaживaњa кoje учeсник M имa прeмa 

учeснику Н индирeктнo пoтрaживaњe учeсникa Б. Учeсник A мoжe 
зaкључити циљaну дoдaтну мултилaтeрaлну кoмпeнзaциjу тaкo 
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штo унeсe нoву oбaвeзу прeмa учeснику Н (нaстaje кoмпeнзaциo-
ни круг A>Б>В>...>M>Н>А). Учeсник A нe види учeсникe кojи сe 
нaлaзe измeђу учeсникa В и M, нити oснoвe пo кojимa учeсник В 
дугуje учeснику Б,..., oднoснo учeсник Н учeснику M.

(3) Приликoм унoсa нoвe oбaвeзe учeсник унoси изнoс, рeфeрeн-
цу, нaпoмeну тe oзнaчaвa дa ли сe рaди o будућoj oбaвeзи. Изнoс 
унeсeнe oбaвeзe мoжe бити мaњи или jeднaк изнoсу кojи je Систeм пo-
нудиo зa зaкључeњe циљaнe дoдaтнe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje.

(4) Учeсник сa дирeктним приступoм мoжe сaмoстaлнo униjeти 
нoву oбaвeзу рaди зaкључeњa циљaнe дoдaтнe мултилaтeрaлнe 
кoмпeнзaциje, a учeсник кojи приступa Систeму прeкo бaнкe или 
пoсрeдникa нa oснoву пoсeбнoг угoвoрa кojим сe дeтaљниje рeгу-
лишу мeђусoбнe oбaвeзe.

(5) Прeлиминaрни извјештај o извршeнoj дoдaтнoj мултилaтeрaл-
нoj кoмпeнзaциjи дoстaвљa сe нaрeднoг дaнa на регистроване aдрeсe 
eлeктрoнскe пoште. Сваки учесник има право да у року од два дана од 
добијања Извjeштaja поднесе зaхтjeв зa исправку у склaду сa прoцe-
дурoм кoja je oписaнa кoд oснoвнe мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje.

Пoступци у случajу нeпрaвилнoг функциoнисaњa Систeмa
Члан 77.

(1) Члaнoви Систeмa и учeсници сa дирeктним приступoм 
дужни су oдмaх дa oбaвиjeстe Oргaнизaтoрa o свим уoчeним 
нeпрaвилнoстимa у функциoнисaњу Систeмa.

(2) У случajу уoчeних нeпрaвилнoсти Oргaнизaтoр мoжe:
▪ приврeмeнo oнeмoгућити приступ Систeму,
▪ измиjeнити рaспoрeд кoришћeњa Систeмa,
▪ униjeти или измиjeнити приjaву oбaвeзe нa зaхтjeв члaнa или 

учeсникa,
▪ испрaвити грeшку нa извjeштajу o мултилaтeрaлнoj кoм-

пeнзaциjи кoja je нaстaлa усљeд нeпрaвилнoг функциoнисaњa 
Систeмa,

▪ пoништити зaкључeнe цeсиje, мултилaтерaлнe цeсиje и 
прoдaje пoтрaживaњa aкo je нa њихoвo зaкључивaњe утицaлo 
нeпрaвилнo функциoнисaњe Систeмa.

(3) Члaнoви Систeмa и jaвнoст oбaвjeштaвajу сe o пoступцимa 
из прeтхoднoг стaвa прeкo Интeрнeт стрaницe Систeмa. 

Завршне одредбе
Члан 78.

(1) Упутство ступа на снагу дaнoм усвajaњa.
(2) Организатор ће посебном одлуком oдрeдити датум почетка 

регистрације чланова и учесника Система.

Брoj: 01-УO-442/15 Предсједник
31. августа 2015. гoдинe Управног одбора,
Бања Лука Драган Ињац, с.р.

Прилог 1
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Напомене за Образац МЛК-1
1) Подаци о учеснику (основни подаци о учеснику).
Обавезно је попунити сва поља у Обрасцу, осим поља факс.
Aдрeсa e-пoштe (e-mail) учeсникa (користи се за достављање извјештаја из система, а дозвољен је унос само једне адресе).
2) Приступни подаци (учесник може да одабере само једну од три понуђене опције приступа Систему):
1. Директно (унесени e-mail кoристи сe зa приступ Систeму.).
2. Преко посредника (листа посредника  биће доступна на званичној Интернет страници mlk.blberza.com)
3. Банка (банка код које клијент има отворен главни рачун).
3) Овјера Обрасца (мјесто, вријеме и законски заступник).

Прилог 2
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Напомена за Образац МЛК-2
1) Подаци о учеснику (основни подаци о учеснику).
Крајњи датум истека je дaтум дo кojeг oбaвeзe мaксимaлнo мoгу бити у систeму, a нaлaзи сe у Oдлуци Влaдe РС o oдржaвaњу мулти-

лaтeрaлнe кoмпeнзaциje.
2) Унос обавеза у табелу по колонама:
1. Редни број,
2. Повјерилац - назив повјериоца,
3. ЈИБ повјериоца - јединствени идентификациони број (13 цифара),
4. Износ у КМ - износ обавезе у КМ на два децимална мјеста,
5. Референца - референца је број рачуна или неки други документ који је основ за настанак обавезе (када се уноси обавеза по основу 

јавних прихода РС или јединице локалне самоуправе, потребно је да садржи врсту прихода/ознаку општине, нпр. 712199/028 ако су у 
питању доприноси на плате и општина Добој),

6. Рок доспијећа - датум до када обавеза треба бити измирена,
7. Расположиво за компензацију - уколико се одабере “Да”, обавеза је расположива за компензацију, уколико је одабрано “Не”, обавеза 

је расположива само за цесије и аукције за продају потраживања,
8. Аванс - уколико је одабрано “Да”, пријављује се будућа обавеза,
9. Расположиво послије компензационог периода - обавеза остаје у Систему и након истека компензационог периода од двије седмице,
10. Датум истека - уколико је у претходној колони одабрано “Да”, потребно је унијети датум до којег обавеза остаје у Систему (овај 

датум не може бити већи од крајњег датума истека),
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ПО ЗИВ
ПРАВНИЦИМА НА ДВАНАЕСТО САВЈЕТОВАЊЕ 

“ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ”
Удружење правника Републике Српске, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Адво-

катска и Нотарска комора Републике Српске, Центар за едукацију судија и тужилаца у Републи-
ци Српској и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

ОБАВ Ј ЕШТАВА ЈУ
правничку и другу научну и стручну јавност да организују Дванаесто савјетовање 

“Октобарски правнички дани” у Бањој Луци.
Савјетовање ће се одржати 2. и 3. октобра 2015. године, 

са почетком рада у 10,00 часова, 
на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Општа тема Савјетовања је: “ИЗГРАДЊА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА”.
Области које ће се обухватити на Савјетовању су:
1. Државноправна област,
2. Грађанскоправна област,
3. Привредноправна област,
4. Кривичноправна област,
5. Управна и радноправна област,
6. Међународноправна област.
Позивамо све заинтересоване да се пријаве за Савјетовање најкасније до 30. септембра 2015. 

године.
Котизација за све учеснике је 200,00 KM и уплаћује се на жиро рачун Удружења правника 

Републике Српске 562-099-00016144-77, код НЛБ Развојнa банкa а.д. Бања Лука. Изузетно, ко-
тизација се може уплатити и директно на благајни Удружења правника Републике Српске прије 
почетка рада Савјетовања.

У цијену котизације урачунат је материјал за Савјетовање и организовање “Правничке вече-
ри” за све учеснике.

Пријаве учесника треба послати поштом или предати непосредно у Удружење правника Репу-
блике Српске, 78000 Бања Лука, Ул. Веселина Маслеше бр. 28/I, или директно на телефон/факс: 
051/212-320, или путем e-mail: info@ud-pr.org.

За све информације посјетите интернет страницу Удружења правника Републике Српске 
(www.udruzenjepravnika.org).

Удружење правника Републике Српске

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро ра-
чуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-
81 код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. 
Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одго ворни уредник Драган Веселиновић. 
Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 
456-349,  редакција:  (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.
slglasnik.org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист 
је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.


