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На основу члана 9. став 2. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и
члана 246. Закона о тржишту хартија од вриједности
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 34/09),
предсједник Републике  д о н о с и

ОД Л У К У

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА,

ЗАМЈЕНИКА ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

Именује се Комисија за избор предсједника, замјеника
предсједника и чланова Комисије за хартије од вриједно-
сти Републике Српске (у даљем тексту: Комисија), у саста-
ву:

1. Сњежана Рудић, предсједник Комисије,

2. Данијела Новаковић, члан,

3. Славица Богдановић, члан,

4. Синиша Каран, члан и

5. Бојана Вукелић.

II

Комисија за избор ће радити у складу са Одлуком о
утврђивању критеријума за избор и именовање предсјед-
ника, замјеника предсједника и чланова Комисије, распи-
саним Јавним конкурсом, одредбама Закона о тржишту
хартија од вриједности и Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске.

III

Задатак Комисије за избор је да размотри пријаве при-
спјеле на конкурс, прикупи додатне информације о учес-
ницима Јавног конкурса, обави интервјуе и предложи
најбоље кандидате предсједнику Републике Српске.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-010-480-8/10               Предсједник
27. маја 2010. године                 Републике,
Бања Лука               Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ГА РАНТ НОМ ФОН ДУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о Га рант ном фон ду Ре пу бли ке
Срп ске, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске
усво ји ла на Три де сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и
13. ма ја 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010. го ди -
не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о Га рант ном фон ду Ре -
пу бли ке Срп ске ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те -
рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-522/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ГА РАНТ НОМ ФОН ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се осни ва ње, прав ни ста тус, дје -
лат ност, ко ри шће ње сред ста ва и на чин упра вља ња Га рант -
ним фон дом Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Фонд).

Члан 2.

Фонд се осни ва ра ди оства ри ва ња оп штег ин те ре са ко -
ји је из ра жен у пру жа њу по др шке раз во ју пред у зет ни штва
кроз олак ша ва ње при сту па фи нан сиј ским сред стви ма по -
треб ним за оба вља ње по слов них дје лат но сти пред у зет ни ка
(прав них и фи зич ких ли ца) са сје ди штем, од но сно пре би -
ва ли штем у Ре пу бли ци Срп ској, а по себ но за:

а) по чет не по слов не дје лат но сти,

б) по слов не ак тив но сти мла дих пред у зет ни ка,

в) по слов не ак тив но сти же на,

г) про јек те ко ји до при но се за по шља ва њу и очу ва њу
рад них мје ста,

д) из во зно ори јен ти са не по слов не дје лат но сти,

ђ) по слов не дје лат но сти у обла сти по љо при вре де,

е) про из вод не дје лат но сти и услу жне дје лат но сти по ве -
за не са про из вод ним сек то ром,

ж) про јек те и по слов не дје лат но сти за уна пре ђи ва ње
еко ном ског раз во ја под руч ја са из у зет но ни ским жи вот ним
стан дар дом или ви со ком не за по сле но шћу и

з) дру ге одр жи ве про јек те.

Члан 3.

Фонд по слу је на еко ном ским прин ци пи ма уз при мје ну
уоби ча је них пра ви ла стру ке ко ја се при мје њу ју у бан ка ма
и дру гим фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма, при мје ну од ре да -
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ба про пи са ко ји ма се уре ђу ју обли га ци о ни од но си и ака та
Фон да, ува жа ва ју ћи прин ци пе дис пер зи је ри зи ка ве за них
за из да ва ње га ран ци ја.

II - ОСНИ ВА ЊЕ И ДЈЕ ЛАТ НОСТ ФОН ДА

Члан 4.

(1) Осни вач Фон да је Ре пу бли ка Срп ска.

(2) Од лу ку о осни ва њу Фон да до но си Вла да Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: Вла да).

(3) Фонд има ста тус прав ног ли ца и упи су је се у суд ски
ре ги стар као за тво ре но ак ци о нар ско дру штво.

(4) По слов но име Фон да је: Га рант ни фонд Ре пу бли ке
Срп ске, а. д. Ба ња Лу ка.

(5) У са рад њи са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и ин -
сти ту ци ја ма Фонд мо же, уз по слов но име из ста ва 4. овог
чла на, ко ри сти ти и на зив на ен гле ском је зи ку: “Gu a ran tee
Fund of the Re pu blic of Srp ska”.

(6) Сје ди ште Фон да је у Ба њој Лу ци.

(7) Фонд има пе чат ко ји са др жи по слов но име Фон да.

Члан 5.

(1) Дје лат ност Фон да је из да ва ње свих вр ста га ран ци -
ја, су пер га ран ци ја и кон тра га ран ци ја, за обез бје ђе ње ди је -
ла оба ве за по кре ди ту или дру гој фи нан сиј ској оба ве зи
уго во ре ним из ме ђу пред у зет ни ка са сје ди штем, од но сно
пре би ва ли штем у Ре пу бли ци Срп ској, као на ло го дав ца га -
ран ци је и ду жни ка по обез би је ђе ној оба ве зи, и бан ке или
дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је, као ко ри сни ка га ран ци је
и по вје ри о ца по обез би је ђе ној оба ве зи.

(2) Га ран ци је Фон да се из да ју у пи са ној фор ми за обе -
з бје ђе ње кон крет не фи нан сиј ске оба ве зе пред у зет ни ка и
гла се на од ре ђе ни из нос са огра ни че ним вре ме ном тра ја -
ња.

Члан 6.

(1) Фонд не мо же из да ва ти га ран ци је за фи нан си ра ње
тр го вин ске дје лат но сти ко ја је пре те жно ба зи ра на на уво -
зним про из во ди ма, уго сти тељ ске дје лат но сти ко ја се
искљу чи во или пре те жно од но си на: то че ње пи ћа (ба ро ви,
би феи и ка фа не), при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу, коц кар ни це,
кла ди о ни це и фи нан сиј ско по сре до ва ње.

(2) Фонд не мо же из да ва ти га ран ци је за кре ди те ко ји
слу же за от пла ту ра ни је одо бре них не га ран то ва них кре ди -
та и фи нан сиј ских оба ве за пред у зет ни ка код исте бан ке
или дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је.

Члан 7.

(1) Фонд мо же оба вља ти струч не и ад ми ни стра тив но-
тех нич ке по сло ве и упра вља ти га рант ним фон дом ко ји оп -
шти не осни ва ју у об ли ку га рант них де по зит них сред ста ва
оро че них на по себ ним ра чу ни ма код по слов них ба на ка, у
скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за ду жи ва ње и из да -
ва ње га ран ци ја оп шти на.

(2) Пра ва и оба ве зе Фон да и оп шти на по по сло ви ма из
ста ва 1. овог чла на уре ђу ју се по себ ним уго во ром.

Члан 8.

(1) Фонд је оба ве зан по из да тим га ран ци ја ма, на осно -
ву овог за ко на, пред у зи ма ти рад ње ра ди на пла те по тра жи -
ва ња по осно ву пла ће них га ран ци ја са ра чу на Фон да.

(2) Кон тро лу на мјен ског ко ри шће ња сред ста ва по га -
ран то ва ним кре ди ти ма или дру гим фи нан сиј ским оба ве за -
ма вр ше Фонд и бан ке или дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци -
је, у скла ду са за кљу че ним уго во ром.

Члан 9.

(1) Ста ту том Фон да ко ји до но си Скуп шти на Фон да
уре ђу ју се над ле жност, ор га ни за ци ја и на чин из бо ра ор га -
на Фон да, пра ви ла по сло ва ња, ин тер на ре ви зи ја, по сту пак
из мје не и до пу не Ста ту та и дру га пи та ња од зна ча ја за рад
и по сло ва ње Фон да.

(2) Скуп шти на Фон да до ни је ће Ста тут Фон да у ро ку од
30 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

III - СРЕД СТВА ФОН ДА

Члан 10.

(1) Сред ства за осни ва ње и по че так ра да Фон да обе -
збје ђу је Ре пу бли ка Срп ска.

(2) Основ ни ка пи тал Фон да је 30.000.000,00 КМ и
упла ћу је се у нов ча ном об ли ку.

(3) Основ ни ка пи тал Фон да по ди је љен је на ре дов не
ак ци је, чи ја је но ми нал на ври јед но сти јед на кон вер ти бил -
на мар ка, ко је гла се на име и упи су ју се у Цен трал ни ре ги -
стар хар ти ја од ври јед но сти, а. д. Ба ња Лу ка.

(4) Фонд је оба ве зан да одр жа ва ка пи тал Фон да нај ма -
ње у ви си ни из но са основ ног ка пи та ла утвр ђе ног у ста ву 2.
овог чла на.

(5) Фонд је ду жан да фор ми ра и одр жа ва по себ не ре -
зер ве за по кри ће ри зи ка и губитaка ве за них за из да те га -
ран ци је, у скла ду са Ста ту том Фон да.

Члан 11.

(1) Сред ства Фон да обез бје ђу ју се из:

а) бу џе та Ре пу бли ке Срп ске,

б) бу џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,

в) Раз вој ног про гра ма Ре пу бли ке Срп ске,

г) кре дит ног за ду же ња,

д) еми си јом хар ти ја од ври јед но сти,

ђ) при хо да Фон да,

е) до на ци ја и

ж) оста лих из во ра.

(2) Сред ства Фон да ко ри сте се за ре а ли за ци ју ци ља из
чла на 2. овог за ко на, на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним
пра вил ни ком ко ји до но си Скуп шти на Фон да.

(3) На чин ин ве сти ра ња у хар ти је од ври јед но сти сло -
бод них сред ста ва Фон да до њи хо ве на мјен ске упо тре бе
уре ђу је се по себ ним пра вил ни ком ко ји до но си Скуп шти на
Фон да.

Члан 12.

Фонд за сво је оба ве зе од го ва ра вла сти том имо ви ном.

IV - ОГРА НИ ЧЕ ЊА И УСЛО ВИ ИЗ ДА ВА ЊА 
ГА РАН ЦИ ЈА

Члан 13.

(1) Уку пан из нос из да тих га ран ци ја Фон да (га рант ни
по тен ци јал) не мо же би ти ве ћи од тро стру ког из но са
основ ног ка пи та ла Фон да.

(2) Скуп шти на Фон да по себ ним ак том утвр ђу је нај ве -
ћи из нос из да тих га ран ци ја за сва ки га рант ни про грам.

Члан 14.

(1) Укуп но из ла га ње Фон да пре ма јед ном пред у зет ни -
ку или гру пи по ве за них пред у зет ни ка по осно ву из да тих
га ран ци ја не мо же би ти ве ће од 5% ври јед но сти основ ног
ка пи та ла Фон да.

(2) Укуп но из ла га ње Фон да по осно ву из да тих га ран -
ци ја, пре ма ли цу ко је има лич ни ин те рес у прав ном по слу
са Фон дом или се сма тра по ве за ним ли цем по про пи си ма
о при вред ним дру штви ма не мо же би ти ве ће од 1% из но са
основ ног ка пи та ла Фон да, од но сно пре ма свим на ве де ним
ли ци ма не мо же би ти ве ће од 10% из но са основ ног ка пи -
та ла Фон да.

(3) Уку пан из нос га ран то ва них оба ве за пре ма јед ној
бан ци или дру гој фи нан сиј ској ор га ни за ци ји за пред у зет -
ни ке из ста ва 1. овог чла на не мо же би ти ве ћи од 30% га -
рант ног по тен ци ја ла Фон да, ува жа ва ју ћи огра ни че ња про -
пи са на овим чла ном.

(4) Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, Вла да, на обра зло -
же ни за хтјев Фон да, мо же на од ре ђе ни вре мен ски пе ри од
одо бри ти да уку пан из нос га ран то ва них оба ве за пре ма јед -
ној бан ци или дру гој фи нан сиј ској ор га ни за ци ји бу де ве ћи
од из но са про пи са ног у ста ву 3. овог чла на.
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(5) У об ра чун укуп ног из ла га ња Фон да, по ред из но са
по тен ци јал них оба ве за по из да тим га ран ци ја ма, укљу чу ју
се и све до спје ле оба ве зе по из да тим га ран ци ја ма.

Члан 15.

(1) Гру пу по ве за них пред у зет ни ка чи не два или ви ше
пред у зет ни ка, у слу ча ју ка да због њи хо вих ме ђу соб них од -
но са, из ло же ност Фон да пре ма њи ма пред ста вља је дин -
стве ну из ло же ност ри зи ку, од но сно ка да је дан од њих или
они ме ђу соб но, има ју ди рект ну или ин ди рект ну мо гућ ност
кон тро ле, од но сно ути ца ја над дру гим што је, у слу ча ју
фи нан сиј ских те шко ћа код јед ног од њих или ви ше њих,
иза зва ло или мо же да иза зо ве фи нан сиј ске про бле ме и код
оста лих.

(2) Скуп шти на Фон да до но си акт ко јим утвр ђу је кри те -
ри ју ме за од ре ђи ва ње гру пе по ве за них пред у зет ни ка.

Члан 16.

(1) Фонд мо же из да ти га ран ци је нај ви ше до 50% из но -
са одо бре ног кре ди та или дру ге фи нан сиј ске оба ве зе ко је
је пред у зет ни ку одо бри ла бан ка или дру га фи нан сиј ска ор -
га ни за ци ја.

(2) Из нос га ран ци ја Фон да ума њу је се сра змјер но
изно су ис пу ње них га ран то ва них оба ве за пред у зет ни ка, а
огра ни че ње из ста ва 1. овог чла на при мје њу је се на пре о -
ста ли из нос га ран то ва ног кре ди та или дру ге фи нан сиј ске
оба ве зе.

(3) На пла том по тра жи ва ња од пред у зет ни ка, по осно ву
пла ће них га ран ци ја и на кна да, из ми ру ју се по тра жи ва ња
Фон да и бан ке или дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је од
пред у зет ни ка, про пор ци о нал но њи хо вом уче шћу у обе -
збје ђе њу ди је ла оба ве за по кре ди ту или дру гој фи нан сиј -
ској оба ве зи.

Члан 17.

При ли ком од лу чи ва ња о из да ва њу га ран ци је, у окви ру
по је ди нач них га рант них про гра ма, Фонд ће по себ но ци је -
ни ти:

а) на чин и из нос обез бје ђе ња кре ди та или дру ге фи нан -
сиј ске оба ве зе ко ји се га ран ту ју,

б) кре дит ни ри зик пред у зет ни ка,

в) оцје ну кре дит ног бо ни те та пред у зет ни ка код бан ке
или дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је, чи ји се кре дит или
фи нан сиј ска оба ве за га ран ту је, а на осно ву ус по ста вље ног
си сте ма пра ће ња уред но сти ис пу ње ња оба ве за пред у зет -
ни ка пре ма бан ци или дру гој фи нан сиј ској ор га ни за ци ји и

г) уче шће бан ке или дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је у
по кри ћу ри зи ка и слич но.

Члан 18.

(1) Усло ви, кри те ри ју ми и по сту пак, као и ми ни мал ни
и мак си мал ни рок из да ва ња га ран ци ја Фон да, у скла ду са
овим за ко ном, про пи су ју се пра вил ни ком, ко ји до но си
Скуп шти на Фон да.

(2) Усло ве, кри те ри ју ме, по сту пак и рок из да ва ња га -
ран ци ја Фонд је ду жан тран спа рент но об ја вљи ва ти и учи -
ни ти до ступ ним пред у зет ни ци ма и јав но сти.

V - ОР ГА НИ ФОН ДА

Члан 19.

Ор га ни Фон да су: скуп шти на, над зор ни од бор и ди рек -
тор.

Члан 20.

(1) Функ ци ју Скуп шти не Фон да, као јед но чла ног ак ци -
о нар ског дру штва, вр ши Вла да.

(2) У слу ча ју тран сфор ма ци је Фон да у ви шеч ла но ак -
ци о нар ско дру штво, Ре пу бли ка Срп ска за др жа ва нај ма ње
51% ак ци ја са пра вом гла са, а Скуп шти на ак ци о на ра се
фор ми ра у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма.

Члан 21.

Над ле жност, са став, тра ја ње ман да та и на чин из бо ра
чла но ва Над зор ног од бо ра Фон да уре ђу ју се Ста ту том
Фон да.

Члан 22.

(1) Фонд за сту па ди рек тор Фон да.

(2) Ди рек то ра Фон да име ну је и ра зр је ша ва Над зор ни
од бор Фон да, на осно ву прет ход но спрове де ног јав ног кон -
кур са.

(3) Над ле жност, на чин из бо ра, тра ја ње ман да та и ра -
зрје ше ње ди рек то ра при је ис те ка ман да та уре ђу ју се Ста -
ту том Фон да.

VI - ФИ НАН СИ РА ЊЕ ФОН ДА

Члан 23.

(1) Опе ра тив ни тро шко ви Фон да фи нан си ра ју се из
накна да и при хо да оства ре них вла сти тим по сло ва њем.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, сред ства за по че так
ра да и опе ра тив ни тро шко ви Фон да у слу ча ју не до ста ју -
ћих на кна да и при хо да из вла сти тог по сло ва ња, мо гу се
фи нан си ра ти из бу џе та Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са про -
пи си ма ко ји ма се уре ђу је бу џет ски си стем Ре пу бли ке Срп -
ске.

(3) Оства ре на до бит Фон да рас по ре ђу је се у ре зер ве и
ка пи тал Фон да, на осно ву од лу ке Скуп шти не Фон да.

Члан 24.

(1) Фонд об ра чу на ва и на пла ћу је на кна ду ко ја се са сто -
ји из пре ми је и про ви зи је.

(2) Пре ми ја је на кна да за ри зик, ко ја се из ра жа ва као
про це нат и об ра чу на ва се на из нос остат ка ду га на ко ји је
из да та га ран ци ја, а об ра чу на ва се и на пла ћу је уна при јед за
тро мје сеч ни пе ри од.

(3) Про ви зи ја је на кна да за тро шко ве об ра де и из да ва -
ња га ран ци је, ко ја се из ра жа ва као про це нат, об ра чу на ва на
из нос ду га на ко ји се из да је га ран ци ја и на пла ћу је се при -
ли ком из да ва ња га ран ци је.

(4) Фонд не мо же ли ци ма ко ја има ју лич ни ин те рес у
прав ном по слу са Фон дом, или се сма тра ју по ве за ним ли -
ци ма по про пи си ма о при вред ним дру штви ма, об ра чу на ва -
ти и на пла ћи ва ти по вољ ни је на кна де од на кна да ко је об ра -
чу на ва и на пла ћу је дру гим ли ци ма.

Члан 25.

(1) Из нос пре ми ја, ко је се утвр ђу ју за по је ди не га рант -
не про гра ме, за ви се од:

а) из но са и тра ја ња фи нан сиј ске оба ве зе чи је се га ран -
то ва ње тра жи,

б) на чи на и из но са обез бје ђе ња га ран то ва не оба ве зе,

в) обла сти по сло ва ња пред у зет ни ка,

г) про цје не ри зи ка и

д) дру гих усло ва.

(2) Из нос на кна да из чла на 24. став 1. овог за ко на за
сва ки га рант ни про грам утвр ђу ју се по себ ним ак том Скуп -
шти не Фон да, уз оба ве зу го ди шње ре ви зи је ви си не на кна -
да у за ви сно сти од ствар них тро шко ва и гу би та ка на ста лих
из да ва њем га ран ци ја.

VII - ИЗ ВЈЕ ШТА ВА ЊЕ И РЕ ВИ ЗИ ЈА

Члан 26.

(1) Рад Фон да је ја ван.

(2) Јав ност ра да се оства ру је јав но шћу од лу ка и ра да
ор га на Фон да, до ста вља њем из вје шта ја о ра ду и по сло ва -
њу и об ја вљи ва њем оп штих ака та и од лу ка.

(3) Ста ту том Фон да од ре ђу ју се по да ци и ин фор ма ци је
ко је се, у скла ду са про пи си ма о при вред ним дру штви ма,
сма тра ју по слов ном тај ном, ко ју су ду жни чу ва ти ди рек -
тор, чла но ви ор га на и за по сле ни у Фон ду, као и слу ча је ви
у ко ји ма се по да ци и ин фор ма ци је ко је су јав не не мо гу
сма тра ти по слов ном тај ном.

Члан 27.

(1) Го ди шњи из вје штај о ра ду и по сло ва њу Фонд до ста -
вља На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Срп ске пу тем Вла де.
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(2) Из вје штај из ста ва 1. овог чла на, осим по ка за те ља о
ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу Фон да, са др жи и по дат ке
о из но су укуп но одо бре них га ран ци ја, из да тим га ран ци ја -
ма по по слов ним дје лат но сти ма и ко ри сни ци ма, из ми ре њу
оба ве за од стра не пред у зет ни ка, из но су на пла ће них га ран -
ци ја са ра чу на Фон да и дру го.

Члан 28.

(1) Ре ви зи ју Фон да у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу -
је ре ви зи ја јав ног сек то ра вр ши Глав на слу жба за ре ви зи ју
јав ног сек то ра Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Ре ви зи ју фи нан сиј ских из вје шта ја Фон да, у скла ду
са за ко ном, оба вља при вред но дру штво за ре ви зи ју ко је је
ли цен ци ра но у скла ду са про пи си ма о ра чу но вод ству и ре -
ви зи ји.

Члан 29.

(1) Фонд је ду жан да ор га ни зу је ин тер ну ре ви зи ју као
не за ви сну ак тив ност си сте мат ског и ди сци пли но ва ног
при сту па про цје ни и уна пре ђе ња ефек тив но сти про це са
упра вља ња, кон тро ле и упра вља ња ри зи ком.

(2) На чин ор га ни зо ва ња ин тер не ре ви зи је уре ђу је се
Ста ту том Фон да.

(3) Фонд је ду жан да ус по ста ви све о бу хват не про це ду -
ре за успје шно пра ће ње и кон тро лу га рант ног порт фе ља
Фон да, у скла ду са Ста ту том Фон да.

VI II - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 30.

Вла да ће до ни је ти од лу ку о осни ва њу Фон да у ро ку од
30 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 31.

(1) До из бо ра ди рек то ра Фон да по сло ве из дје ло кру га
ди рек то ра оба вља ће вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Фон да,
ко га је Вла да ду жна име но ва ти у ро ку од 15 да на од да на
до но ше ња од лу ке о осни ва њу Фон да.

(2) Вла да је оба ве зна об ја ви ти кон курс за из бор и име -
но ва ње ди рек то ра у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња
Ста ту та Фон да.

Члан 32.

При ја ва за упис Фон да у суд ски ре ги стар под но си се
над ле жном су ду у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња од лу -
ке о осни ва њу Фон да.

Члан 33.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-655/10 Предсједник
11. маја 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

853

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ПРЕ НО СУ ПРА ВА 

СВО ЈИ НЕ НА КА ПИ ТА ЛУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

У ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА КО ЈА ОБА ВЉА ЈУ КО МУ НАЛ НЕ 

ДЈЕ ЛАТ НО СТИ НА ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЛО КАЛ НЕ 

СА МО У ПРА ВЕ

Про гла ша вам За кон о пре но су пра ва сво ји не на ка пи та -
лу Ре пу бли ке Срп ске у пред у зе ћи ма ко ја оба вља ју ко му -
нал не дје лат но сти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко ји је
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де -
сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го -
ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010. го ди не по твр ди ло да
усво је ним За ко ном о пре но су пра ва сво ји не на ка пи та лу
Ре пу бли ке Срп ске у пред у зе ћи ма ко ја оба вља ју ко му нал не

дје лат но сти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ни је угро жен
ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на ро да у Ре -
пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-523/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА СВО ЈИ НЕ НА КА ПИ ТА ЛУ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА КО ЈА 
ОБА ВЉА ЈУ КО МУ НАЛ НЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ НА 

ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пре нос пра ва сво ји не на ка пи -
та лу Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка) у
пред у зе ћи ма ко ја оба вља ју ко му нал не дје лат но сти (у да -
љем тек сту: пред у зе ће) на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве,
ка пи тал ко ји се пре но си у сво ји ну је ди ни це ло кал не са мо -
у пра ве, на чин и по сту пак пре но са пра ва сво ји не, огра ни че -
ња у рас по ла га њу пре не се ним ка пи та лом, сма ње ње основ -
ног ка пи та ла Ак циј ског фон да а.д. Ба ња Лу ка (у да љем
тек сту: Ак циј ски фонд) и прав ни по ло жај чла но ва ор га на
пред у зе ћа на кон пре но са пра ва сво ји не.

Члан 2.

Пра во сво ји не на ка пи та лу Ре пу бли ке у пред у зе ћи ма
пре но си се без на кна де на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на
чи јој те ри то ри ји се на ла зи сје ди ште пред у зе ћа.

Члан 3.

Под ка пи та лом, у сми слу овог за ко на, под ра зу ми је ва се
ка пи тал Ре пу бли ке ис ка зан у ак ци ја ма и удје ли ма у пред у -
зе ћи ма, као и ка пи тал Ре пу бли ке у пред у зе ћи ма ко ја се ни -
су ор га ни зо ва ла и ускла ди ла сво ја оп шта ак та са ва же ћим
за ко ни ма и ко ји је уне сен у порт фељ Ак циј ског фон да до
да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 4.

(1) Пред у зе ће је, у сми слу овог за ко на, оно пред у зе ће
ко је оба вља ко му нал не дје лат но сти утвр ђе не у За ко ну о ко -
му нал ним дје лат но сти ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 11/95, 18/95 и 51/02).

(2) Над ле жна ми ни стар ства, у са рад њи са је ди ни ца ма
ло кал не са мо у пра ве, до ста ви ће, у ро ку од се дам да на од
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, спи сак пред у зе ћа из
чла на 1. овог за ко на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на ко -
је се вр ши пре нос пра ва сво ји не Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(у да љем тек сту: Вла да).

(3) На до ста вље ни спи сак из ста ва 2. овог чла на Вла да
да је са гла сност. На кон да ва ња са гла сно сти, спи сак се об ја -
вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 5.

(1) Пред у зе ћа ко ја ни су из вр ши ла ор га ни зо ва ње и
ускла ђи ва ње оп штих ак та са ва же ћим за ко ни ма ду жна су,
у са рад њи са над ле жним ор га ни ма је ди ни ца ло кал не са мо -
у пра ве, окон ча ти по сту пак ор га ни зо ва ња и ускла ђи ва ња
оп штих ака та, као и под ни је ти од го ва ра ју ће при ја ве над ле -
жним јав ним ре ги стри ма у ро ку од 90 да на од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на.

(2) Пред у зе ћа ко ја су окон ча ла по сту пак ор га ни зо ва ња
и ускла ђи ва ња оп штих ака та са ва же ћим за ко ни ма ће, у ро -
ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на, под -
није ти при ја ве над ле жним јав ним ре ги стри ма за упис про -
мје не осни ва ча, од но сно ак ци о на ра или чла на.

(3) Ак та пред у зе ћа из ста ва 1. овог чла на у ко ји ма је Ре -
пу бли ка је ди ни вла сник, а ко ја су по треб на за ор га ни зо ва -
ње и ускла ђи ва ње са ва же ћим за ко ни ма, до но си на чел ник
оп шти не, од но сно гра до на чел ник, у функ ци ји скуп шти не
пред у зе ћа.

(4) На чел ник оп шти не, од но сно гра до на чел ник оба ве -
зу је се да у пред у зе ћу у ко ме Ре пу бли ка ни је је ди ни вла -
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сник са зо ве скуп шти ну ра ди до но ше ња ака та из ста ва 1.
овог чла на.

(5) По сло ве из над ле жно сти скуп шти не јед но чла ног
ак ци о нар ског дру штва, од но сно јед но чла ног дру штва са
огра ни че ном од го вор но шћу вр ши за ко ном овлашће ни
пред став ник је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(6) У оста лим ак ци о нар ским дру штви ма и дру штви ма
са огра ни че ном од го вор но шћу, је ди ни цу ло кал не са мо  -
упра ве у скуп шти ни дру штва за сту па за ко ном овлашће ни
пред став ник је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или ли це ко је
он овла сти.

Члан 6.

(1) У пред у зе ћу из чла на 5. став 1. овог за ко на, у ко јем
ни је утвр ђе на ври јед ност др жав ног ка пи та ла пре ма по чет -
ном би лан су ста ња, а на ко јем се пра во сво ји не пре но си на
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ври јед ност др жав ног ка пи -
та ла утвр ђу је се рје ше њем Ин ве сти ци о но-раз вој не бан ке
Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Бан ка)
на осно ву по сљед њих го ди шњих фи нан сиј ских из вје шта ја.

(2) У по ступ ку утвр ђи ва ња ври јед но сти др жав ног ка -
пи та ла из ста ва 1. овог чла на, над ле жни ор ган је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве има пра во да за тра жи ре ви зи ју фи нан -
сиј ских из вје шта ја или про цје ну ври јед но сти ка пи та ла.

Члан 7.

(1) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же да рас по ла же
ка пи та лом на ко јем се пре не се пра во сво ји не у скла ду са
овим за ко ном, под усло вом да се ње но уче шће у основ ном
ка пи та лу пред у зе ћа не сма њи ис под 51%.

(2) У пред у зе ћу у чи јем је основ ном ка пи та лу уче шће
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на кон пре но са пра ва сво ји не
у скла ду са овим за ко ном ма ње од 51%, је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве мо же да рас по ла же пре не се ним ка пи та лом под
усло вом да се ње но уче шће у основ ном ка пи та лу пред у зе -
ћа не сма њи ис под 26%.

(3) Уче шће је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у основ ном
ка пи та лу пред у зе ћа не мо же се сма њи ти по би ло ко јем
осно ву ис под про це на та на ве де них у ст. 1. и 2. овог чла на.

Члан 8.

(1) При ли ком упи са пре но са пра ва сво ји не на ак ци ја ма
у Цен трал ном ре ги стру хар ти ја од ври јед но сти а.д. Ба ња
Лу ка (у да љем тек сту: Цен трал ни ре ги стар) са Ре пу бли ке
на је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве, Цен трал ни ре ги стар ће
по слу жбе ној ду жно сти упи са ти за бра ну пра ва рас по ла га -
ња на пре не се ним ак ци ја ма, до про це на та ко ји су на ве де ни
у чла ну 7. ст. 1. и 2. овог за ко на.

(2) При ли ком упи са пре но са пра ва сво ји не на удје лу у
суд ском ре ги стру са Ре пу бли ке на је ди ни цу ло кал не са мо -
у пра ве, ре ги стар ски суд ће по слу жбе ној ду жно сти упи са -
ти за бра ну пра ва рас по ла га ња на пре не се ном удје лу до
про це на та ко ји су на ве де ни у чла ну 7. ст. 1. и 2. овог за ко -
на.

Члан 9.

Пред у зе ће је ду жно да, у ро ку од три да на од окон ча ња
по сту па ка код над ле жних јав них ре ги ста ра, оба ви је сти
Бан ку о пре но су пра ва сво ји не на ка пи та лу из чла на 3. овог
за ко на на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 10.

(1) Да ном упи са пре но са пра ва сво ји не на ак ци ја ма у
Цен трал ни ре ги стар, од но сно да ном упи са пре но са пра ва
сво ји не на удје лу у суд ски ре ги стар пре не се не ак ци је, од -
но сно удио, иск њи жа ва ју се из имо ви не Ак циј ског фон да.

(2) На кон упи са пре но са сво ји не из ста ва 1. овог чла на,
Вла да ће раз ри је ши ти ду жно сти име но ва не пред став ни ке
др жав ног ка пи та ла у скуп шти на ма ак ци о на ра пред у зе ћа.

(3) Над ле жни ор га ни пред у зе ћа мо гу да до не су од лу ку
о ра зр је ше њу чла но ва ор га на пред у зе ћа ко ји су пред ло же -
ни и иза бра ни као пред став ни ци др жав ног ка пи та ла и при -
је ис те ка ман да та на ко ји су иза бра ни.

Члан 11.

(1) На кон ис те ка ро ка из чла на 5. став 1. овог за ко на,
Бан ка је ду жна, у ро ку од 30 да на, да по кре не по сту пак
сма ње ња основ ног ка пи та ла Ак циј ског фон да по осно ву
пре но са пра ва сво ји не на ка пи та лу из чла на 3. овог за ко на
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(2) Од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла об ја вљу је се
у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и јед ном днев -
ном ли сту до ступ ном на те ри то ри ји Ре пу бли ке, два пу та у
раз ма ку од 15 да на, са по зи вом по вје ри о ци ма да при ја ве
сво ја по тра жи ва ња у ро ку од де сет да на од да на дру гог
обја вљи ва ња.

Члан 12.

Над зор над при мје ном овог за ко на вр ши ће Ми ни стар -
ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју,
Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ве за и Ми ни стар ство упра ве и
ло кал не са мо у пра ве.

Члан 13.

Овај за кон об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2011. го ди не.

Број: 01-657/10 Предсједник
11. маја 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

854

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ПРЕД МЕ ТИ МА ОП ШТЕ
УПО ТРЕ БЕ

Про гла ша вам За кон о пред ме ти ма оп ште упо тре бе, ко -
ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на
Три де сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја
2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010. године
потврди ло да усво је ним За ко ном о пред ме ти ма оп ште упо -
тре бе ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту -
тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-524/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ПРЕД МЕ ТИ МА ОП ШТЕ УПО ТРЕ БЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

(1) Овим за ко ном се, у свр ху за шти те здра вља љу ди и
жи вот не сре ди не, уре ђу ју усло ви ко је у по гле ду без бјед но -
сти мо ра ју ис пу ња ва ти пред ме ти оп ште упо тре бе ко ји се
про из во де или уво зе ра ди ста вља ња на тр жи ште, оба вља -
ње дје лат но сти про из вод ње и ста вља ња на тр жи ште пред -
ме та оп ште упо тре бе, ре кла ми ра ње, здрав стве ни над зор и
дру га пи та ња у ве зи са пред ме ти ма оп ште упо тре бе.

(2) Од ред бе овог за ко на од но се се и на си ро ви не и ади -
ти ве у про из вод њи пред ме та оп ште упо тре бе.

Члан 2.

По је ди ни из ра зи ко ји се ко ри сте у овом за ко ну има ју
сље де ће зна че ње:

а) пред ме ти оп ште упо тре бе су:

1) ма те ри ја ли и пред ме ти ко ји до ла зе у не по сре дан до -
дир са хра ном,

2) пред ме ти ши ро ке по тро шње,

3) дје чи је играч ке,

4) де тер џен ти;
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б) про из вод озна ча ва би ло ко ји про из вод ко ји је на  -
мије њен по тро ша чи ма, би ло да је нов, коришћен или пре -
ра ђен;

в) без бје дан про из вод озна ча ва про из вод ко ји под нор -
мал ним усло ви ма упо тре бе уз зах ти је ва но одр жа ва ње не
пред ста вља би ло ка кву опа сност или са мо ми ни мум опа -
сно сти, ко ја је у скла ду са упо тре бом тог про из во да, узи -
ма ју ћи у об зир ка рак те ри сти ке про из во да, ути цај на дру ге
про из во де, оби ље жа ва ње, упо зо ре ња или упут ства за ње -
го ву упо тре бу или ин фор ма ци је ко је се ти чу тог про из во -
да;

г) опа сан про из вод је сва ки про из вод ко ји не ис пу ња ва
де фи ни ци ју без бјед ног про из во да;

д) озби љан ри зик озна ча ва би ло ко ју озбиљ ну опа -
сност, укљу чу ју ћи и оне ви до ве опа сно сти ко је ни су тре -
нут не, а зах ти је ва ју бр зу ин тер вен ци ју над ле жних ор га на;

ђ) про из во ђач је прав но или фи зич ко ли це (пред у зет -
ник) ко је је ре ги стро ва но за оба вља ње дје лат но сти про  -
извод ње пред ме та оп ште упо тре бе, којe има сје ди ште у Ре -
пу бли ци Срп ској (у да љем тек сту: Ре пу бли ка);

е) ди стри бу тер је прав но или фи зич ко ли це (пред у зет -
ник) ко је се ба ви про ме том пред ме та оп ште упо тре бе у
лан цу снаб ди је ва ња, ко ја не сми је има ти ути цај на без бјед -
ност про из во да;

ж) ста вља ње про из во да на тр жи ште је пре воз, скла ди -
ште ње, про да ја, ко ри шће ње, од но сно упо тре ба пред ме та
оп ште упо тре бе у пру жа њу услу га, као и сва ки дру ги на -
чин њи хо вог ста вља ња на тр жи ште, укљу чу ју ћи уве зе не
пред ме те оп ште упо тре бе и пред ме те оп ште упо тре бе на -
ми је ње не за из воз;

з) по вла че ње про из во да под ра зу ми је ва сва ку мје ру ко -
јом се спре ча ва ди стри бу ци ја или вра ћа опа сан про из вод
ко ји је учи њен до ступ ним по тро ша чу и

и) стан дард под ра зу ми је ва стан дард усво јен од европ -
ских ти је ла за стан дар ди за ци ју об ја вљен у Европ ској уни -
ји (ЕУ), стан дард об ја вљен у БиХ (БАС) и ISO стан дард.

II - БЕЗ БЈЕД НОСТ ПРЕД МЕ ТА ОП ШТЕ УПО ТРЕ БЕ

Члан 3.

На тр жи ште се мо ра ста ви ти без бје дан пред мет оп ште
упо тре бе.

Члан 4.

Под без бјед ним пред ме том оп ште упо тре бе под ра зу ми -
је ва се пред мет оп ште упо тре бе ко ји у по гле ду де кла ра ци је,
сен зор них свој ста ва, са ста ва, ми кро би о ло шке исправ но сти,
вр сте и са др жа ја штет них и дру гих ма те ри ја не мо гу штет -
но ути ца ти на здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну.

Члан 5.

(1) Ма те ри ја ли и пред ме ти ко ји до ла зе у не по сре дан
до дир са хра ном су ма те ри ја ли од ко јих су из ра ђе ни пред -
ме ти оп ште упо тре бе и пред ме ти ко ји до ла зе у не по сре дан
до дир са хра ном, као што су по су ђе, при бор, опре ма, уре -
ђа ји и ам ба ла жа ко ја се ко ри сти у по сло ва њу с хра ном.

(2) Ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем
тек сту: ми ни стар) ће до ни је ти пра вил ник о без бјед но сти
ма те ри ја ла и пред ме та из ста ва 1. овог чла на.

Члан 6.

(1) Пред ме ти ши ро ке по тро шње су по су ђе, при бор,
опре ма и уре ђа ји за про из вод њу ко зме тич ких про из во да,
ам ба ла жа за пред ме те ши ро ке по тро шње, ко зме тич ки про -
из во ди, сред ства за одр жа ва ње чи сто ће, ду ван, ду ван ске
пре ра ђе ви не и при бор за пу ше ње, као и пред ме ти и сред -
ства ко ја при ко ри шће њу до ла зе у не по сре дан до дир са ко -
жом и слу зни цом.

(2) Ми ни стар до но си пра вил ник о без бјед но сти пред -
ме та ши ро ке по тро шње из ста ва 1. овог чла на.

Члан 7.

(1) Дје чи је играч ке су сви про из во ди или об ли ко ва ни
ма те ри ја ли на ми је ње ни за игру дје це до 14 го ди на ста ро -

сти и про из во ди ко ји мо гу до ћи у до дир са усном шу пљи -
ном и ко жом дје те та.

(2) Ми ни стар до но си пра вил ник о без бјед но сти дје чи -
јих игра ча ка.

Члан 8.

Де тер џент је сва ка суп стан ца или пре па рат ко ји са др -
жи са пу не и/или дру ге сур фак тан те (по вр шин ски ак тив не
ма те ри је) и ко ри сти се за пра ње и чи шће ње, а ко ја мо ра
испу ња ва ти усло ве у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше
област хе ми ка ли ја.

Члан 9.

Пред мет оп ште упо тре бе сма тра се да ни је без бје дан
ако:

а) су пред ме ту оп ште упо тре бе са став или сен зор на
свој ства због фи зич ких, хе миј ских, ми кро би о ло шких или
дру гих про це са из ми је ње ни у мје ри да ни је при кла дан за
упо тре бу,

б) је по сво јој на мје ни, са ста ву, об ли ку или на чи ну
изра де и/или об ра де опа сан по здра вље ка да се упо тре бља -
ва у свр ху за ко ју је на ми је њен и на пред ви ђен на чин,

в) са др жи са стој ке и ади ти ве ко ји ни су до пу ште ни или
ако их са др жи у не до пу ште ној ко ли чи ни, или ако су тех но -
ло шки не пра вил но при ми је ње ни,

г) са др жи штет не ми кро ор га ни зме или њи хо ве про -
изво де или са др жи ми кро ор га ни зме и њи хо ве про из во де у
ко ли чи на ма ве ћим од до пу ште них,

д) са др жи штет не ма те ри је из над до пу ште них ко ли чи -
на,

ђ) са др жи при род не отров не ма те ри је у ко ли чи на ма
штет ним за здра вље,

е) у до ди ру с хра ном или дру гим пред ме том оп ште
упо тре бе от пу шта штет не ма те ри је у ко ли чи на ма ве ћим од
про пи са них или ма те ри је ко је мо гу ми је ња ти сен зор на
свој ства хра не и/или пред ме та оп ште упо тре бе или пре ла -
зе у ко ли чи на ма штет ним за здра вље,

ж) са др же ра ди о ну кли де из над од ре ђе не гра ни це или
су озра че ни из над гра ни це од ре ђе не про пи си ма,

з) је ме ха нич ки за га ђен при мје са ма ко је мо гу би ти
штет не за здра вље љу ди или иза зи ва ју га ђе ње и

и) не ма де кла ра ци ју или му је ис те као рок упо тре бе
озна чен на де кла ра ци ји и онај ко ји не ма по дат ке о ро ку
упо тре бе, а ра ди се о про из во ду за ко ји је то из ри чи то про -
пи са но.

Члан 10.

(1) Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња без бјед но сти пред ме та
оп ште упо тре бе мо гу оба вља ти ла бо ра то ри је овлашће не
од стра не Ми ни стар ства (у да љем тек сту: овлашће на ла бо -
ра то ри ја).

(2) Ми ни стар до но си рје ше ње о ис пу ње но сти усло ва за
оба вља ње ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња, про тив ко јег ни је
до зво ље на жал ба, али се мо же по кре ну ти управ ни спор.

(3) Рје ше ње из ста ва 2. овог чла на об ја вљу је се у “Слу -
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник о утвр ђи ва њу усло ва у
по гле ду ка дра, про сто ра и опре ме ко је мо ра ју ис пу ња ва ти
овлашће не ла бо ра то ри је.

Члан 11.

На кна ду тро шко ва утвр ђи ва ња без бјед но сти пред ме та
оп ште упо тре бе ко ји се про из во де или ста вља ју на тр жи -
ште сно си про из во ђач или ди стри бу тер.

III - ПРО ИЗ ВОД ЊА И СТА ВЉА ЊЕ НА ТР ЖИ ШТЕ

Члан 12.

(1) Про из во ђач је ду жан, у окви ру сво је дје лат но сти,
упо зна ти по тро ша ча о бит ним ин фор ма ци ја ма о про из во -
ду, ра ди ин фор ми са ња о ри зи ку по здра вље ве за ном за
свој ство про из во да у пред ви ђе ном ро ку упо тре бе.
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(2) Ин фор ма ци ју о ри зи ку из ста ва 1. овог чла на про -
изво ђач је ду жан да ти ка да ти ри зи ци ни су ди рект но ви -
дљи ви без аде кват них упо зо ре ња и ра ди пред у зи ма ња мје -
ра опре за код та квих ри зи ка.

(3) Упо зо ре ња из ст. 1. и 2. овог чла на не осло ба ђа ју
про из во ђа ча од оба ве зе ста вља ња на тр жи ште са мо бе -
збјед них про из во да, ни ти дру гих оба ве за про пи са них овим
или по себ ним за ко ном.

Члан 13.

(1) За про из вод њу пред ме та оп ште упо тре бе мо гу се, у
про пи са ним ко ли чи на ма, упо тре бља ва ти са мо суп стан це
чи ја је упо тре ба за ту свр ху до зво ље на у скла ду са до бром
про из во ђач ком прак сом, стан дар ди ма, овим за ко ном и дру -
гим про пи си ма.

(2) Са стој ци и ади ти ви ко ји су до да ти пред ме ту оп ште
упо тре бе мо ра ју би ти на ве де ни у де кла ра ци ји.

Члан 14.

(1) Ако про из во ђач или ди стри бу тер са зна или оправ -
да но по сум ња да пред мет оп ште упо тре бе ко ји је про из ве -
ден или ста вљен на тр жи ште ни је без бје дан у скла ду овим
за ко ном, ду жан је од мах да об у ста ви про из вод њу пред ме -
та оп ште упо тре бе, од но сно по ву че пред мет оп ште упо тре -
бе са тр жи шта и о то ме оба ви је сти здрав стве но-са ни тар ну
ин спек ци ју.

(2) Оба ве за из ста ва 1. овог чла на од но си се и на
овлашће ну ла бо ра то ри ју ко ја по са зна њу окол но сти, од но -
сно осно ва не сум ње из ста ва 1. ово га чла на је оба ве зна о
то ме оба ви је сти здрав стве но-са ни тар ну ин спек ци ју.

Члан 15.

(1) За оба вља ње дје лат но сти про из вод ње и ста вља ња
на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе про из во ђач или ди -
стри бу тер мо ра има ти гра ђе вин ске објек те ко ји мо ра ју
испу ња ва ти са ни тар но-хи ги јен ске усло ве.

(2) Про из во ђач ко ји про из во ди ко зме тич ке про из во де и
сред ства за дез ин фек ци ју, по ред усло ва из ста ва 1. овог
чла на, мо ра има ти од го ва ра ју ћи број рад ни ка од го ва ра ју ће
струч не спре ме са за вр ше ним пр вим ци клу сом сту диј ског
про гра ма, под чи јим се над зо ром оба вља про из вод ња.

(3) Ди стри бу тер ко ји се ба ви ста вља њем на тр жи ште
ко зме тич ких про из во да мо ра има ти по се бан про стор за
скла ди ште ње ко ји ће оси гу ра ти усло ве у по гле ду њи хо ве
без бјед но сти.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник о по себ ним усло ви ма
за про из вод њу и ста вља ње на тр жи ште пред ме та оп ште
упо тре бе из ст. 1, 2. и 3. овог чла на.

Члан 16.

(1) Код про из вод ње ко зме тич ких про из во да, ли ца ко ја
на сво јим рад ним мје сти ма до ла зе у не по сре дан до дир са
истим под ли је жу здрав стве ном над зо ру.

(2) Ли ца из ста ва 1. овог чла на ду жна су да но се по себ -
ну рад ну одје ћу и рад ну обу ћу ко јом се оси гу ра ва ју си гур -
ни усло ви про из вод ње, те да ис пу ња ва ју дру ге усло ве у
скла ду са за ко ном.

(3) Рад на одје ћа и обу ћа ли ца из ста ва 2. овог чла на не
сми је се упо тре бља ва ти из ван рад них про сто ри ја.

Члан 17.

(1) Про из во ђач или ди стри бу тер ко ји про из во ди или
уво зи пред ме те оп ште упо тре бе ду жан је у овлашће ној ла -
бо ра то ри ји оба вља ти ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње у по гле -
ду без бјед но сти про из во да и во ди ти за пи сни ке о оба вље -
ним ис пи ти ва њи ма.

(2) Про из во ђач ко ји про из во ди ко зме тич ке про из во де
ду жан је ис пи ти ва ти ми кро би о ло шку чи сто ћу у про из вод -
њи.

Члан 18.

(1) Пред мет оп ште упо тре бе ко ји се ста вља на тр жи -
ште у Ре пу бли ци мо ра има ти де кла ра ци ју.

(2) Уве зе ни пред мет оп ште упо тре бе мо ра има ти увје -
ре ње (сер ти фи кат) о без бјед но сти из да то од стра не над ле -
жног ор га на зе мље из во зни це.

Члан 19.

Пред мет оп ште упо тре бе не мо же се ста ви ти на тр жи -
ште ако:

а) са став не од го ва ра де кла ра ци ји,

б) је де кла ра ци ја не пот пу на,

в) де кла ра ци ја ни је ла ко уоч љи ва,

г) је ам ба ла жа оште ће на у мје ри да не обез бје ђу је
здрав стве ну ис прав ност и

д) де кла ра ци ја ни је ра зу мљи ва или ни је на пи са на на је -
зи ку ко ји је у слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци.

Члан 20.

Пре воз пред ме та оп ште упо тре бе мо ра се оба вља ти на
на чин и под усло ви ма та ко да не ути че на њи хо ву без бјед -
ност.

IV - РЕ КЛА МИ РА ЊЕ

Члан 21.

Ре кла ми ра ње, да ва ње пре по ру ка и са вје та по тро ша чи -
ма о пред ме ти ма оп ште упо тре бе до зво ље но је са мо за бе -
збјед не про из во де.

Члан 22.

(1) За бра ње но је ре кла ми ра ње пред ме та оп ште упо тре -
бе на на чин ко ји би по тро ша че мо гао до ве сти у за блу ду у
по гле ду ствар ног са ста ва, свој ства и на мје не.

(2) За бра ње но је при пи си ва ње и ре кла ми ра ње ље ко ви -
тог свој ства пред ме ту оп ште упо тре бе.

(3) За бра ње но је ре кла ми ра ње при бо ра за пу ше ње пу -
тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, свих об ли ка ре кла ме
на јав ним мје сти ма, објек ти ма и сред стви ма јав ног пре во -
за, пу тем књи га, ча со пи са, ка лен да ра и одјев них пред ме та,
на љеп ни ца, пла ка та и ле та ка ако су те на љеп ни це, пла ка ти
и ле ци одво је ни од ам ба ла же при бо ра за пу ше ње.

(4) За бра на из ста ва 3. овог чла на не од но си се на
струч не књи ге, ча со пи се и дру ге струч не пу бли ка ци је, ако
су на ми је ње не ис кљу чи во про из во ђа чи ма или про да ва чи -
ма тих про из во да.

V - ЗДРАВ СТВЕ НИ НАД ЗОР

Члан 23.

(1) Пред ме ти оп ште упо тре бе ко ји се ста вља ју у про -
мет у Ре пу бли ци под ли је жу здрав стве ном над зо ру.

(2) Осим над зо ра из ста ва 1. овог чла на, пред ме ти оп -
ште упо тре бе под ли је жу и кон тро ли ква ли те та.

Члан 24.

Здрав стве ни над зор у скла ду са овим за ко ном об у хва та
над зор над про из вод њом и ста вља њем на тр жи ште пред -
ме та оп ште упо тре бе.

Члан 25.

(1) Здрав стве ни над зор над про из вод њом об у хва та уну -
тра шњи и ин спек циј ски над зор.

(2) Над зор над ста вља њем на тр жи ште об у хва та ин -
спек циј ски над зор.

Члан 26.

Уну тра шњи над зор под ра зу ми је ва оба ве зу про из во ђа ча
да:

а) во ди до ку мен та ци ју о на бав ци и ис прав но сти си ро -
ви на и ам ба ла же,

б) спро во ди си стем кон тро ле усло ва за про из вод њу у
по гле ду про сто ра, опре ме, ка дра и пре во за у по ступ ку про -
из вод ње и

в) спро во ди си стем кон тро ле про из во да.
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Члан 27.

(1) Ин спек циј ски над зор об у хва та кон тро лу спрово ђе -
ња уну тра шњег над зо ра, усло ва за про из вод њу, као и свих
фа за про из вод ног по ступ ка, кон тро лу го то вог про из во да и
над зор над ста вља њем на тр жи ште пред ме та оп ште упо -
тре бе.

(2) Ин спек циј ски над зор оба вља ју здрав стве но-са ни -
тар ни ин спек то ри у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше
област ин спек циј ског над зо ра.

Члан 28.

(1) Здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор у оба вља њу ин -
спек циј ског над зо ра, ра ди про вје ре без бјед но сти, има пра во
узи ма ти узор ке пред ме та оп ште упо тре бе у про из вод њи и
на тр жи шту, укљу чу ју ћи и си ро ви не у по ступ ку про из вод -
ње, те их да ти на ис пи ти ва ње овлашће ној ла бо ра то ри ји.

(2) Ин спек тор у оба вља њу над зо ра мо же пре гле да ти
све рад не и по моћ не про сто ри је, про сто ре, до ку мен та ци ју,
про пи са не еви ден ци је, од но сно за пи сни ке, опре му, пред -
ме те оп ште упо тре бе, те пред ме те ра да и по сло ва ња, ко ји
под ли је жу са ни тар ном над зо ру, узи ма ти узор ке за ана ли зу,
узи ма ти из ја ве од го вор них рад ни ка и из ја ве свје до ка, а по
по тре би ко ри сти ти и услу ге ис так ну тих струч ња ка и
овлашће них ла бо ра то ри ја, као и утвр ђи ва ти иден ти тет ли -
ца ка да је то у ин те ре су здрав стве но-са ни тар ног над зо ра.

Члан 29.

(1) Узор ци узе ти за ана ли зу еви ден ти ра ју се за пи снич -
ки и плом би ра ју од стра не ин спек то ра.

(2) Су бјек ти у по сло ва њу са пред ме ти ма оп ште упо -
тре бе ду жни су над ле жним ин спек то ри ма да ти без на кна -
де на рас по ла га ње по треб не ко ли чи не пред ме та оп ште
упо тре бе као узор ке за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње.

Члан 30.

(1) Ин спек тор је ду жан да узо рак пред ме та оп ште упо -
тре бе узет за ана ли зу до ста ви овлашће ној ла бо ра то ри ји.

(2) Овлашће на ла бо ра то ри ја ко јој је узо рак до ста вљен
оба ве зна је да оба ви ана ли зу узор ка, са чи ни из вје штај и
до ста ви га ин спек то ру ко ји је до ста вио узо рак.

(3) Из вје штај из ста ва 2. овог чла на тре ба да са др жи да -
тум до ста вља ња узор ка, да тум по чет ка и за вр шет ка ана ли -
зе, те ре зул та те ана ли зе, од но сно ми шље ње да ли је узо рак
ис пра ван или не ис пра ван, а ако је не ис пра ван, због че га је
не ис пра ван.

(4) Ре зул тат ана ли зе узор ка не мо же се по би ја ти ако је
оба вље на су пер а на ли за ре фе рент не ла бо ра то ри је.

(5) Ин спек тор из ста ва 1. овог чла на оба ве зан је о ре -
зул та ту ана ли зе оба ви је сти ти ли це од ко јег је узо рак узет.

(6) Вла сник пред ме та за ко ји је ана ли зом ко ја је из вр -
ше на у овлашће ној ла бо ра то ри ји утвр ђе на не ис прав ност
има пра во за тра жи ти су пер а на ли зу у не ком од ре фе рент -
них ла бо ра то ри ја у ро ку од три да на од да на до ста вља ња
ре зул та та ана ли зе.

Члан 31.

(1) Здрав стве ни над зор над пред ме ти ма оп ште упо тре -
бе ко ји се уво зе ра ди ста вља ња на тр жи ште оба вља се на
ца рин ској ис по ста ви.

(2) Здрав стве ни над зор из ста ва 1. овог чла на оба вља
здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор.

Члан 32.

Пред ме ти оп ште упо тре бе ко ји се уво зе, од но сно при -
вре ме но уво зе или из во зе због пре ра де, до ра де или об ра де,
у по гле ду без бјед но сти мо ра ју ис пу ња ва ти усло ве про пи -
са не овим за ко ном.

Члан 33.

(1) Уво зник пред ме та оп ште упо тре бе оба ве зан је,
прије ца ри ње ња, у мје сту у ко јем се оба вља здрав стве но-
са ни тар ни над зор, под ни је ти здрав стве но-са ни тар ном ин -
спек то ру за хтјев за пре глед по шиљ ке ко ју уво зи ра ди утвр -
ђи ва ња ње го ве без бјед но сти.

(2) Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, на осно ву
са гла сно сти здрав стве но-са ни тар ног ин спек то ра, уво зник
мо же оца ри ни ти по шиљ ку и без до ка за о ње ној без бјед но -
сти ако су узе ти узор ци за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње.

(3) Са гла сност из ста ва 2. овог чла на до ста вља се
здрав стве но-са ни тар ном ин спек то ру у мје сту ис по ру ке,
од но сно скла ди ште ња по шиљ ке.

(4) Са гла сност из ста ва 2. овог чла на са др жи и по дат ке
о мје сту и усло ви ма скла ди ште ња, на чи ну пре во за и оба ве -
за ма скла ди шта ра и уво зни ка и дру ге усло ве ва жне за чу -
ва ње ис прав но сти по шиљ ке.

(5) Уво зник не сми је ста вља ти на тр жи ште ни ти пре ра -
ђи ва ти по шиљ ку из ста ва 1. овог чла на до до но ше ња рје -
ше ња ко јим се утвр ђу је да је по шиљ ка без бјед на.

Члан 34.

Од ред бе овог за ко на при мје њу ју се и на пред ме те оп -
ште упо тре бе ко ји се уво зе на кон сиг на ци о на скла ди шта у
Ре пу бли ци.

Члан 35.

На кна да тро шко ва здрав стве ног над зо ра пред ме та оп -
ште упо тре бе оба вља се у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли -
ше област ин спек циј ског над зо ра.

Члан 36.

У оба вља њу ин спек циј ског над зо ра над про из вод њом и
ста вља њем на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе ин спек -
тор има пра во и ду жност да пре ду зме сље де ће мје ре:

а) при вре ме но за бра ни про из вод њу и стaвљање на тр -
жи ште и упо тре бу пред ме та оп ште упо тре бе, за ко је се по -
сум ња да ни су без бјед ни, док се ла бо ра то риј ским ис пи ти -
ва њи ма не утвр ди њи хо ва ис прав ност,

б) за бра ни про из вод њу, ста вља ње на тр жи ште и упо -
тре бу пред ме та оп ште упо тре бе ко ји ни су без бјед ни,

в) на ре ди уни шта ва ње пред ме та оп ште упо тре бе ко ји
ни су без бјед ни,

г) за бра ни ста вља ње на тр жи ште пред ме та оп ште упо -
тре бе ко ји ни је без бје дан, а ко ји се уво зи, од но сно на ре ди
ње го во вра ћа ње по ши ља о цу или уни шта ва ње ако се по ши -
ља о цу по шиљ ка не мо же вра ти ти,

д) на ре ди от кла ња ње не до ста та ка у про из вод њи и у по -
ступ ку ста вља ња на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе и

ђ) при вре ме но за бра ни про из вод њу и ста вља ње на тр -
жи ште пред ме та оп ште упо тре бе у слу ча ју не ис пу ња ва ња
про пи са них усло ва, док се исти не ис пу не.

Члан 37.

Ин спек тори код оба вља ња над зо ра над про из вод њом и
ста вља њем на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе има ју
пра ва и ду жно сти мје ре из чла на 36. овог за ко на из ре ћи
усме но, у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше област ин спек -
циј ског над зо ра, кад:

а) опа сност или осно ва на сум ња на опа сност за здра -
вље или жи вот љу ди зах ти је ва да се од ре ђе на мје ра пре ду -
зме од мах, без од га ђа ња и

б) по сто ји опа сност или осно ва на сум ња на опа сност
од при кри ва ња, за мје не или уни ште ња пред ме та оп ште
упо тре бе или до ка за, ако се мје ра оси гу ра ња не пре ду зме
од мах.

Члан 38.

(1) Ли цу од ко јег се узи ма узо рак за ла бо ра то риј ска
испи ти ва ња, због сум ње у ње го ву без бјед ност, мо же се
изре ћи мје ра за бра не ста вља ња на тр жи ште тих пред ме та
до окон ча ња ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња.

(2) Мје ра из ста ва 1. ово га чла на из ри че се усме ним
рје ше њем на ко је се мо же из ја ви ти жал ба ко ја не од га ђа
извр ше ње рје ше ња, у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше
област ин спек циј ског над зо ра.

(3) Ако се ла бо ра то риј ским ис пи ти ва њи ма узо ра ка
утвр ди да пред мет оп ште упо тре бе ни је без бје дан, ин спек -
тор ће по твр ди ти сво јим рје ше њем из ре че ну мје ру из ста -
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ва 1. овог чла на и за бра ни ти сва ко рас по ла га ње тим пред -
ме том за људ ску упо тре бу.

(4) Ин спек тор рје ше њем на ре ђу је уни шта ва ња пред ме -
та оп ште упо тре бе, ако:

а) од пред ме та оп ште упо тре бе при је ти не по сред на
опа сност по здра вље љу ди,

б) вла сник пред ме та оп ште упо тре бе не до ста ви у ро ку
ко ји му здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор од ре ди, при је -
длог за пре ра ду у дру ге свр хе и

в) не пре ра ди пред мет оп ште упо тре бе у ро ку ко ји му
од ре ди здрав стве но-са ни тар ни ин спек тор.

(5) Тро шко ве у ве зи с уни шта ва њем и пре ра дом пред -
ме та оп ште упо тре бе у дру ге свр хе сно си вла сник пред ме -
та оп ште упо тре бе.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 39.

Ко про из во ди ра ди про да је, про да је или на дру ги на чин
ста вља у про мет опа сне пред ме те оп ште упо тре бе, ка зни -
ће се пре ма Кри вич ном за ко ну Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06
и 70/06).

Члан 40.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 5.000 КМ до 30.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај про из во ђач или ди стри бу тер
пред ме та оп ште упо тре бе ако:

а) ста ви на тр жи ште пред мет оп ште упо тре бе ко ји ни -
је без бје дан (члан 3.),

б) са зна или оправ да но по сум ња да пред мет оп ште
упо тре бе ни је без бје дан, а од мах не об у ста ви про из вод њу
и не по ву че про из вод са тр жи шта (члан 14. став 1.),

в) за про из вод њу, од но сно ста вља ње на тр жи ште пред -
ме та оп ште упо тре бе ко ри сти објек те, про сто ри је, од но сно
уре ђа је, а за исто не ма од го ва ра ју ће рје ше ње о ис пу ње но -
сти усло ва (члан 15.),

г) не оба ви ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње про из во да у
овлашће ној ла бо ра то ри ји, не во ди за пи сни ке о оба вље ним
ис пи ти ва њи ма, или ако не ис пи ту је ми кро би о ло шку чи сто -
ћу у про из вод њи (члан 17.),

д) ста ви у про мет пред мет оп ште упо тре бе ко ји не ма
де кла ра ци ју (члан 18. став 1.),

ђ) ста ви на тр жи ште пред мет оп ште упо тре бе ко ји не -
ма увје ре ње о без бјед но сти пред ме та оп ште упо тре бе
(члан 18. став 2.),

е) ин спек то ру не ста ви на рас по ла га ње по треб не ко ли -
чи не узо ра ка за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње (члан 29. став
2.) и

ж) ста ви на тр жи ште или пре ра ђу је пред мет оп ште
упо тре бе при је до но ше ња рје ше ња ко јим се утвр ђу је да је
исти без бје дан (члан 33. став 5.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном у из но су од
1.000 КМ до 6.000 КМ.

Члан 41.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 3.000 КМ до 18.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај про из во ђач или ди стри бу тер
пред ме та оп ште упо тре бе ако:

а) на де кла ра ци ји не ма по дат ке о са стој ци ма и ади ти -
ви ма ко ји су до да ти пред ме ту оп ште упо тре бе (члан 13.
став 2.),

б) ли ца ко ја на рад ним мје сти ма до ла зе у не по сре дан
до дир са ко зме тич ким про из во ди ма не но се по себ ну рад ну
одје ћу и обу ћу (члан 16. став 2.) и

в) ре кла ми ра пред ме те оп ште упо тре бе су прот но од -
ред ба ма чла на 22. ст. 1, 2. и 3.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном у из но су од
1.000 КМ до 6.000 КМ.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 42.

Ми ни стар ће у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ни ке:

а) Пра вил ник о без бјед но сти ма те ри ја ла и пред ме та ко -
ји до ла зе у не по сре дан до дир са хра ном (члан 5.),

б) Пра вил ник о без бјед но сти пред ме та ши ро ке по тро -
шње (члан 6.),

в) Пра вил ник о без бјед но сти дје чи јих игра ча ка (члан
7.),

г) Пра вил ник о утвр ђи ва њу усло ва у по гле ду ка дра,
про сто ра и опре ме ко је мо ра ју ис пу ња ва ти ла бо ра то ри је
(члан 10.) и

д) Пра вил ник о по себ ним усло ви ма за про из вод њу и
ста вља ње на тр жи ште пред ме та оп ште упо тре бе (члан 15.).

Члан 43.

До до но ше ња пра вил ни ка из чла на 42. овог за ко на при -
мје њу ју се пре у зе ти пра вил ни ци до не се ни на осно ву За ко -
на о здрав стве ној ис прав но сти жи вот них на мир ни ца и
пред ме та оп ште упо тре бе (“Слу жбе ни лист СРЈ”, бр.
53/91, 24/94, 28/96, 37/02 и 79/05).

Члан 44.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи пре  -
узе ти За кон о здрав стве ној ис прав но сти жи вот них на мир -
ни ца и пред ме та оп ште упо тре бе (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 53/91) у ди је лу ко ји се од но си на пред ме те оп ште упо -
тре бе.

Члан 45.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-658/10 Предсједник
12. маја 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

855

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О УГО ВО РИ МА 
О ПРЕ ВО ЗУ У ЖЕ ЉЕ ЗНИЧ КОМ СА О БРА ЋА ЈУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о уго во ри ма о пре во зу у же ље -
знич ком са о бра ћа ју Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет сед мој
сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го ди не - а Ви -
је ће на ро да 21. ма ја 2010. године потврди ло да усво је ним
За ко ном о уго во ри ма о пре во зу у же ље знич ком са о бра ћа ју
Ре пу бли ке Срп ске ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те -
рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-525/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О УГО ВО РИ МА О ПРЕ ВО ЗУ У ЖЕ ЉЕ ЗНИЧ КОМ 
СА О БРА ЋА ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пра ва и оба ве зе ко ји на ста ну
из уго во ра о пре во зу пут ни ка и ства ри у же ље знич ком са -
о бра ћа ју, пре воз пут ни ка, вр сте пр тља га и на чин пре во за
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пр тља га, пре воз ства ри, об лик и са др жај пре во зних ис пра -
ва, од го вор ност пре во зни ка и по ши ља о ца и оства ри ва ње
по тра жи ва ња.

Члан 2.

По је ди ни из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну има ју
сље де ће зна че ње:

а) пре во зник је же ље знич ко пред у зе ће са ко јим пут ник
или по ши ља лац ства ри за кљу чу је уго вор о пре во зу,

б) из вр шни пре во зник је же ље знич ко пред у зе ће са ко -
јим пут ник или по ши ља лац ства ри ни је за кљу чио уго вор о
пре во зу, а ко ме је пре во зник по вје рио из вр ше ње же ље -
знич ког пре во за пот пу но или дје ли мич но,

в) ко ри сник пре во за је прав но или фи зич ко ли це ко је,
на осно ву уго во ра са пре во зни ком, сти че од ре ђе на пра ва и
пре у зи ма од ре ђе не оба ве зе,

г) на ру чи лац пре во за је ли це ко је, у сво је име а за ра чун
дру гог ли ца, за кљу чу је с пре во зни ком уго вор о пре во зу,

д) по ши ља лац је ли це ко је, на осно ву уго во ра, пре да је
ства ри на пре воз,

ђ) при ма лац је ли це ко је је овлашће но да у упут ној ста -
ни ци пре у зме ствар пре да ту на пре воз,

е) има лац пра ва је ли це ко је на осно ву уго во ра о пре во -
зу има за хтјев пре ма пре во зни ку (по ши ља лац и при ма лац),

ж) по шиљ ка је јед на или ви ше ства ри ко је се пре да ју на
пре воз са јед ном пре во зном ис пра вом (то вар ни лист или
пр тља жни ца),

з) от прем на ста ни ца је мје сто у ко ме за по чи ње уго во -
ре ни пре воз,

и) упут на ста ни ца је мје сто за вр шет ка уго во ре ног пре -
во за,

ј) пр тљаг су ства ри ко је пут ник има пра во да по не се са
со бом на осно ву уго во ра о пре во зу пут ни ка или оп штих
усло ва о пре во зу пр тља га,

к) руч ни пр тљаг су ства ри ко је се мо гу уни је ти у пут -
нич ка ко ла и смје сти ти на од ре ђе но мје сто и ко је пут ник
сам чу ва,

л) пра ће ни пр тљаг су ства ри и во зи ла ко је се пре во зе
ску па са пут ни ком у дру гој пре во зној је ди ни ци са пре во -
зном ис пра вом (пр тља жни цом) и

љ) Пра вил ник о ме ђу на род ном пре во зу опа сне ро бе је
пра вил ник у скла ду са ко јим се вр ши озна ча ва ње опа сних
ства ри ко је се при ма ју на пре воз (у да љем тек сту: RID).

Члан 3.

Та ри фом или уго во ром из ме ђу пре во зни ка и пут ни ка,
од но сно по ши ља о ца утвр ђу ју се пра ва и оба ве зе, та ко да се
не мо же те рет до ка зи ва ња пре ба ци ти са пре во зни ка на
дру го ли це, ни ти се мо гу пред ви дје ти огра ни че ња од го вор -
но сти за пре во зни ка по вољ ни ја од огра ни че ња пред ви ђе -
них овим за ко ном.

Члан 4.

(1) Та ри фа са др жи од ред бе о оп штим и по себ ним усло -
ви ма пре во за, као и по дат ке по треб не за из ра чу на ва ње пре -
во зни не и на кна де за спо ред не услу ге.

(2) Же ље знич ко пред у зе ће (у да љем тек сту: пре во зник)
утвр ђу је та ри фу из ста ва 1. овог чла на и јав но је об ја вљу -
је, та ко да је до ступ на свим ко ри сни ци ма пре во за.

(3) Про мје на пре во зни не, на кна да за спо ред не услу ге и
дру ге из мје не и до пу не та ри фе, ко ји ма се оте жа ва ју усло -
ви пре во за у же ље знич ком са о бра ћа ју, не мо гу се при мје -
њи ва ти при је ис те ка за по че тог или уго во ре ног пре во за.

II - ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА

1. Уго вор о пре во зу пут ни ка

Члан 5.

Уго во ром о пре во зу пут ни ка прeвозник се оба ве зу је да
пут ни ка пре ве зе до упут не ста ни це, а пут ник да пре во зни -
ку пла ти ци је ну во зне кар те (у да љем тек сту: пре во зни на).

Члан 6.

(1) Пре во зник је ду жан да пут ни ку из да во зну кар ту и
да га пре ве зе до упут не ста ни це из чла на 5. овог за ко на
уго во ре ном вр стом и раз ре дом во за, ко ји су на ве де ни у об -
ја вље ном ре ду во жње и под усло ви ма у по гле ду удоб но сти
и хи ги је не ко ји су, пре ма вр сти во за и ду жи ни пу то ва ња,
нео п ход ни.

(2) Пре во зник је ду жан да пут ни ку обез би је ди озна че -
но мје сто у од ре ђе ном во зу, ако је то по себ но уго во ре но.

(3) Ако је то са на ру чи о цем пре во за уго во ре но, пре во -
зник је ду жан да пут ни ка пре ве зе по себ ним во зом, ко ји ни -
је пред ви ђен ре дом во жње из став 1. овог чла на.

Члан 7.

Пре во зник је ду жан да ред во жње из чла на 6. ста ва 1.
овог за ко на об ја ви на про пи сан на чин, а из вод из ре да во -
жње да ис так не на вид ном мје сту у сва кој ста ни ци отво ре -
ној за пре воз пут ни ка.

Члан 8.

(1) Пут ник је ду жан да при је за по че тог пу то ва ња при -
ба ви во зну кар ту из чла на 6. став 1. овог за ко на, ко ја пред -
ста вља до каз о за кљу че ном уго во ру о пре во зу из чла на 5.
овог за ко на, а ако у мје сту у коjeм по чи ње пу то ва ње не ма
пут нич ке бла гај не, во зну кар ту ду жан је да ку пи у во зу код
слу жбе ног ли ца пре во зни ка.

(2) Пут ник је ду жан да на за хтјев слу жбе ног ли ца из
ста ва 1. овог чла на по ка же во зну кар ту.

(3) Пут ник ко ји не при ба ви во зну кар ту у мје сту ко је
има пут нич ку бла гај ну и ко ји не мо же да по ка же ва же ћу
во зну кар ту у во зу на за хтјев слу жбе ног ли ца из ста ва 1.
овог чла на, ду жан је да пла ти, по ред пре во зни не, и до да так
на пре во зни ну, а пре ма та ри фи из чла на 3. овог за ко на.

(4) Во зна кар та из чла на 6. став 1. овог за ко на мо ра да
са др жи сље де ће по дат ке:

а) на зив пре во зни ка,

б) да тум из да ва ња во зне кар те, од но сно да тум за кљу че -
ња уго во ра,

в) из нос пре во зни не,

г) ре ла ци ју пу то ва ња и

д) вр сту во за и раз ред ва го на.

Члан 9.

(1) Уго вор о пре во зу из чла на 5. овог за ко на се мо же за -
кљу чи ти са ли цем ко је је обо ље ло или за ко је по сто ји сум -
ња да је обо ље ло од не ке за ра зне бо ле сти са мо ако су испу -
ње ни усло ви утвр ђе ни про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову
област.

(2) Ако се за ври је ме пре во за код пут ни ка по ја ве зна ци
не ке од за ра зних бо ле сти из ста ва 1. овог чла на, пре во зник
је ду жан да по сту пи по про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову
област и да пут ни ка пре ве зе до пр вог мје ста у ко ме по сто -
ји мо гућ ност да му се пру жи по треб на здрав стве на по моћ.

(3) Пре во зник је оба ве зан да обез би је ди све по треб не
усло ве да ли ци ма са ин ва ли ди те том омо гу ћи лак ше ко ри -
шће ње услу га пре во за.

Члан 10.

(1) Пре во зник ни је ду жан да при ми на пре воз ли це за
ко је се оправ да но мо же прет по ста ви ти да ће оне мо гу ћи ти
пре во зни ка у из вр ше њу ње го вих оба ве за пре ма дру гим
пут ни ци ма (ли ца ко ја ре ме те јав ни ред и мир и ли ца ко ја би
због бо ле сти или из дру гих раз ло га уз не ми ра ва ла оста ле
пут ни ке у во зу).

(2) Пре во зник мо же, без оба ве зе вра ћа ња пре во зни не,
ис кљу чи ти из пре во за пут ни ка ко ји сво јим по на ша њем
узне ми ра ва дру ге пут ни ке или ко ји се не при др жа ва про -
пи са о јав ном ре ду и ми ру у во зо ви ма за ври је ме пу то ва ња.

Члан 11.

(1) Пут ник мо же од у ста ти од уго во ра о пре во зу из чла -
на 5. овог за ко на при је не го што поч не ње го во из вр ше ње.
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(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, пре во зник мо же за -
др жа ти нај ви ше 10% од из но са пре во зни не.

(3) Ако пре воз не за поч не у ври је ме ко је је од ре ђе но ре -
дом во жње или уго во ром о пре во зу, пут ник, од но сно на ру -
чи лац пре во за мо же од у ста ти од уго во ра и зах ти је ва ти да
му се вра ти пре во зни на у пу ном из но су.

Члан 12.

(1) Пут ник мо же да, за ври је ме ва же ња во зне кар те,
пре ки да пу то ва ње на ус пут ним ста ни ца ма.

(2) Пре кид пу то ва ња из ста ва 1. овог чла на овје ра ва на
во зној кар ти слу жбе но ли це ста ни це у ко јој је пре ки ну то
пу то ва ње.

(3) Пут ник ко ји због пре ки да пу то ва ња из ста ва 1. овог
чла на ни је ис ко ри стио во зну кар ту на ци је лој ре ла ци ји, мо -
же да тра жи од пре во зни ка по врат сра змјер ног ди је ла не -
ис ко ри шће не пре во зни не.

(4) Код пре ки да пу то ва ња и за хтје ва за по врат сра -
змјер ног ди је ла не ис ко ри шће не пре во зни не, пре во зник мо -
же за др жа ти нај ви ше 10% од ди је ла пре во зни не ко ју је ду -
жан да вра ти.

Члан 13.

(1) Пут ник ко ји је због за ка шње ња во за, не до ла ска во -
за или смет ње у са о бра ћа ју (пре кид пу то ва ња) спри је чен
да про ду жи пу то ва ње има пра во да зах ти је ва сље де ће:

а) да га пре во зник, са пр тља гом, пре ве зе до упут не ста -
ни це пр вим сље де ћим во зом или ако пр ви сље де ћи воз не
са о бра ћа пре ма ис тој упут ној ста ни ци, обез би је ди пре воз
на дру ги на чин, без на пла те ве ће пре во зни не,

б) да га пре во зник, без на кна де, пре ве зе са пр тља гом у
по ла зну ста ни цу пр вим сље де ћим во зом ко ји са о бра ћа пре -
ма по ла зној ста ни ци и да му вра ти пре во зни ну у пу ном
изно су и

в) да од у ста не од да љег пу то ва ња и од пре во зни ка зах -
ти је ва по врат пре во зни не за не ис ко ри шће ни дио пу та у пу -
ном из но су.

(2) Пре во зник је ду жан да, на за хтјев пут ни ка, про ду жи
ва жност во зној кар ти из чла на 6. став 1. овог за ко на, као и
да на ис тој по твр ди уки да ње или ка шње ње во за.

2. Од го вор ност пре во зни ка

Члан 14.

(1) Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због смр ти,
тје ле сне по вре де, пре тр пље не ду шев не бо ли или оште ће -
ња здра вља пут ни ка про у зро ко ва них не зго дом у то ку пре -
во за, од но сно док се пут ник на ла зио у во зу или док је ула -
зио у воз или из ла зио из во за, као и за ште ту на ста лу због
за ка шње ња во за или пре ки да пу то ва ња из чла на 13. овог
за ко на.

(2) Пре во зник од го ва ра и за ште ту ко ју пут ни ку про  -
узро ку је слу жбе но ли це ко је по на ло гу пре во зни ка ра ди на
из вр ше њу пре во за.

Члан 15.

Пре во зник се пот пу но или дје ли мич но осло ба ђа од го -
вор но сти из чла на 14. овог за ко на у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) ако је не зго да про у зро ко ва на окол но сти ма из ван пре -
во за, ко је пре во зник ни је мо гао да из бјег не и чи је по сље -
ди це ни је мо гао да спри је чи или от кло ни и

б) ако је не зго да на ста ла кри ви цом пут ни ка или рад њом
ко ја ни је у скла ду са уоби ча је ним по на ша њем пут ни ка.

Члан 16.

За ште ту ко ја на ста не због смр ти, оште ће ња здра вља
или по вре де пут ни ка пре во зник од го ва ра у скла ду са про -
пи си ма ко ји ре гу ли шу ову област.

Члан 17.

За ште ту ко ја на ста не због за ка шње ња во за или пре ки -
да пу то ва ња из чла на 13. овог за ко на, пре во зник од го ва ра
до из но са дво стру ке пре во зни не, осим ако до ка же да пре -
кид или ка шње ње ни су на сту пи ли ње го вом кри ви цом.

Члан 18.

(1) За хтјев за на кна ду ште те из чла на 16. овог за ко на
под но си се пре во зни ку у ро ку од го ди ну да на од да на са -
зна ња за ште ту.

(2) За хтјев за на кна ду ште те из чла на 17. овог за ко на
под но си се пре во зни ку у ро ку од 30 да на од да на кад је пу -
то ва ње за вр ше но, од но сно кад је тре ба ло би ти за вр ше но.

III - ПРЕ ВОЗ ПР ТЉА ГА

1. Уго вор о пре во зу пр тља га

Члан 19.

(1) Пре во зник је ду жан, на за хтјев пут ни ка, при ми ти на
пре воз пр тљаг и уз на кна ду пре ве сти га у исто ври је ме кад
и пут ни ка или уз ње гов при ста нак у дру го ври је ме и пре -
да ти га на кон за вр ше ног пре во за.

(2) За при мље ни пр тљаг из ста ва 1. овог чла на пут ни ку
се ис по ста вља пр тља жни ца.

(3) Пут ник мо же у про стор на ми је њен за пре воз пут ни -
ка уни је ти руч ни пр тљаг ко ји се смје шта на за то пред ви -
ђен про стор.

(4) За пр тљаг из ста ва 3. овог чла на не пла ћа се на кна -
да и не ис по ста вља пр тља жни ца из ста ва 2. овог чла на.

(5) Руч ни пр тљаг из ста ва 3. овог чла на пут ник сам чу -
ва, а ду жан је да на док на ди пре во зни ку ште ту на ста лу због
свој ства или ста ња пр тља га, осим ако су та свој ства или
ста ња би ла по зна та пре во зни ку.

Члан 20.

(1) Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због пот пу ног
или дје ли мич ног гу бит ка или оште ће ња пр тља га од мо -
мен та при је ма на пре воз до мо мен та из да ва ња, као и за ка -
шње ња у ис по ру ци.

(2) Пре во зник не сно си од го вор ност из ста ва 1. овог
чла на ако је гу би так, оште ће ње или за ка шње ње у ис по ру -
ци про у зро ко ва но кри ви цом пут ни ка, не до ста ци ма пр тља -
га или окол но сти ма ко је пре во зник ни је мо гао из бје ћи или
от кло ни ти.

(3) За гу би так или оште ће ње руч ног пр тља га из чла на
19. став 3. овог за ко на пре во зник не од го ва ра, осим ако је
ште та на ста ла усљед на мје ре или гру бе не па жње пре во -
зни ка или ли ца ко ја ра де по ње го вом овлашће њу.

(4) У слу ча ју смр ти и по вре де пут ни ка, пре во зник од -
го ва ра и за ште ту ко ја је на ста ла због пот пу ног или
дjелимичног гу бит ка или оште ће ња руч ног пр тља га.

2. Пре воз пут нич ких во зи ла

Члан 21.

(1) Пре во зник мо же, на за хтјев пут ни ка, а пре ма усло -
ви ма пред ви ђе ним у та ри фи из чла на 3. овог за ко на, при -
ми ти на пре воз пут нич ко во зи ло.

(2) Пре во зник утвр ђу је усло ве за при јем на пре воз пут -
нич ког во зи ла, от пра вља ње, уто вар и пре воз, об лик и са др -
жи ну пре во зне ис пра ве, ис то вар и из да ва ње во зи ла, као и
оба ве зе ње го вог вла сни ка.

Члан 22.

Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због гу бит ка,
пот пу ног или дје ли мич ног оште ће ња пут нич ких во зи ла из
чла на 21. овог за ко на, пред ме та смје ште них у во зи лу, под
усло вом да су на ве де ни у пре во зној ис пра ви, као и за ште -
ту на ста лу због за ка шње ња при ли ком уто ва ра или ис по ру -
ке во зи ла при мље ног на пре воз.

IV - ПРЕ ВОЗ СТВА РИ

1. Уго вор о пре во зу ства ри

Члан 23.

(1) Уго во ром о пре во зу ства ри пре во зник се оба ве зу је
да ства ри пре ве зе до упут не ста ни це и да је пре да при ма о -
цу, а по ши ља лац се оба ве зу је да пре во зни ку пла ти уго во -
ре ну на кна ду за пре воз (у да љем тек сту: пре во зни на).
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(2) Уго вор о пре во зу из ста ва 1. овог чла на се по твр ђу -
је то ва р ним ли стом, ко ји се ис по ста вља за сва ку по је ди -
нач ну по шиљ ку на обра сцу чи ји је са др жај про пи сан у чла -
ну 24. овог за ко на.

(3) То вар ни лист из ста ва 2. овог чла на се по пу ња ва у
нај ма ње пет при мје ра ка, пре ма упут ству на ње го вој по ле -
ђи ни, пот пи су ју га по ши ља лац и пре во зник, а пот пис се
мо же за ми је ни ти ста вља њем жи га или елек трон ским пот -
пи сом.

(4) Пре во зник је ду жан да на ду пли ка ту то вар ног ли ста
из ста ва 2. овог чла на по твр ди пре у зи ма ње ства ри и да ду -
пли кат вра ти по ши ља о цу.

(5) То вар ни лист из ста ва 2. овог чла на, као и ње гов ду -
пли кат мо гу се ис по ста ви ти у елек трон ској фор ми.

Члан 24.

(1) То вар ни лист из чла на 23. став 2. овог за ко на мо ра
да са др жи сље де ће по дат ке, и то:

а) мје сто и да тум ис по ста вља ња,

б) име и адре су по ши ља о ца,

в) на зив и адре су пре во зни ка ко ји је за кљу чио уго вор о
пре во зу,

г) име и адре су ли ца ко ме су ства ри ис по ру че не,

д) мје сто и да тум пре у зи ма ња ства ри,

ђ) мје сто из да ва ња ства ри,

е) име и адре су при ма о ца,

ж) на зна че ње вр сте ства ри и па ко ва ња, а код опаснe
робe про пи са но на зна че ње у скла ду са RID-om,

з) број и ко ли чи ну, по себ не озна ке и бро је ве по треб не
за иден ти фи ка ци ју ден ча них по ши ља ка,

и) број ко ла код пре во за кол ских по ши ља ка,

ј) број же ље знич ког во зи ла ко је се пре во зи на соп стве -
ним точ ко ви ма, ако се пре да је на пре воз као ствар,

к) вр сту, број и дру га оби љеж ја по треб на за иден ти фи -
ка ци ју код ин тер мо дал них тран спорт них је ди ни ца,

л) бру то ма су ства ри или по дат ке о ко ли чи ни ства ри
из ра же не у дру гим мјер ним је ди ни ца ма,

љ) ис пра ве ко је зах ти је ва ју ца рин ски или дру ги управ -
ни ор га ни, ко је су при ло же не уз то вар ни лист или су ста -
вље не на рас по ла га ње пре во зни ку у од ре ђе ном слу жбе ном
мје сту или мје сту ко је је уго во ре но и

м) тро шко ве у ве зи са пре во зом (пре во зни на, на кна де
за спо ред не услу ге, ца рин ске да жби не и оста ли тро шко ви
ко ји на ста ну од за кљу че ња уго во ра до из да ва ња), ако тро -
шко ве пла ћа при ма лац или не ко дру го упут ство пре ма ко -
јем тро шко ве пла ћа при ма лац.

(2) По ред са др жа ја из ста ва 1. овог чла на, то вар ни лист
у од ре ђе ним слу ча је ви ма мо же да са др жи и сље де ће по дат -
ке о:

а) пре во зни ку ко ји ће ис по ру чи ти ствар, ка да у пре во зу
уче ству је ви ше уза стоп них пре во зни ка, ако је уз ње го ву са -
гла сност упи сан у то вар ном ли сту,

б) тро шко ви ма ко је пре у зи ма по ши ља лац,

в) из но су ко ји се тре ба на пла ти ти по у зе ћем код пре да -
је ства ри,

г) по дат ке о ври јед но сти ства ри и тро шко ви ма за обе -
збје ђе ње уред не пре да је,

д) уго во ре ном ро ку ис по ру ке,

ђ) уго во ре ном пре во зном пу ту,

е) о бро ју и опи су плом би ко је је по ши ља лац ста вио на
ко ла и

ж) дру ге по дат ке за ко је пре во зник и по ши ља лац сма -
тра ју да су нео п ход ни.

Члан 25.

По ши ља лац од го ва ра за ште ту и тро шко ве ко је на ста -
ну:

а) због не ис прав них, не тач них, не пот пу них или на дру -
го мје сто уни је тих по да та ка у то вар ном ли сту и

б) ако је про пу стио да упи ше на во де ко је про пи су је
RID.

Члан 26.

(1) Пре во зне тро шко ве (пре во зни на, до да так на пре во -
зни ну, на кна де за спо ред не услу ге и дру го) ко ји на ста ну од
за кљу че ња уго во ра па до пре да је ства ри пла ћа по ши ља лац.

(2) Ако на осно ву уго во ра из ме ђу по ши ља о ца и пре во -
зни ка тро шко ве из ста ва 1. овог чла на пла ћа при ма лац, а
при ма лац не по диг не то вар ни лист из чла на 23. став 2. овог
за ко на, ни ти се по зи ва на сво ја пра ва у скла ду са чла ном
33. овог за ко на и не из ми је ни уго вор о пре во зу у скла ду са
чла ном 34. овог за ко на, по ши ља лац оста је од го во ран за
пла ћа ње тро шко ва.

2. Про вје ра ва ње и утвр ђи ва ње ма се и са др жи не 
по шиљ ке

Члан 27.

(1) При ли ком при је ма ства ри на пре воз, пре во зник про -
вје ра ва да ли су по да ци о по шиљ ци упи са ни у то вар ном
ли сту из чла на 23. став 2. овог за ко на тач ни и да ли су
испу ње ни по себ ни усло ви за пре воз те ства ри.

(2) Ма су и са др жи ну по шиљ ке пре во зник мо же про вје -
ри ти у сва кој ус пут ној ста ни ци ако то зах ти је ва ју по тре бе
са о бра ћа ја, ца рин ски или дру ги про пи си.

Члан 28.

(1) Ако је по шиљ ку уто ва рио по ши ља лац, на во ди у то -
вар ном ли сту ко ји се од но се на ма су и број ко ма да слу же
као до каз пре ма пре во зни ку са мо кад је пре во зник утвр дио
ма су и број ко ма да и то по твр дио у то ва р ном ли сту.

(2) Ако се утвр ди да ма њак у ма си или бро ју ко ма да по -
шиљ ке из ста ва 1. овог чла на не од го ва ра на во ди ма из то -
вар ног ли ста, та кви на во ди не мо гу да слу же као до каз
про тив пре во зни ка, на ро чи то ако су ко ла пре да та при ма  -
оцу са ис прав ним ори ги нал ним плом ба ма.

Члан 29.

(1) Утвр ђе ну ма су и број ко ма да ства ри из чла на 28.
став 1. овог за ко на, ко је је уто ва рио по ши ља лац и за ко ју
пла ћа пре во зни ну, по ши ља лац је оба ве зан упи са ти у то вар -
ни лист и овје ри ти га.

(2) За не тач но име но ва ње ства ри ко је ути чу на пре во -
зни ну, као и за раз ли ку у ма си пре ко 2%, пре во зник има
пра во да, по ред на пла ће не пре во зни не, на пла ти и дво стру -
ки из нос раз ли ке у пре во зни ни.

Члан 30.

(1) По ши ља лац од го ва ра за све по сље ди це не пра вил -
ног уто ва ра ко ји је он из вр шио и ду жан је да на док на ди
ште ту ко ју пре во зник усљед то га пре тр пи.

(2) По ши ља лац од го ва ра пре во зни ку за гу би так или
ште ту, ко ји на ста ну због не до ста та ка или гре ша ка у па ко -
ва њу ства ри, осим ако су не до ста ци би ли очи глед ни или
по зна ти пре во зни ку у мо мен ту пре у зи ма ња ства ри, а он
ни је ста вио при мјед бу у ве зи са тим.

3. Оба вља ње ад ми ни стра тив них рад њи

Члан 31.

(1) По ши ља лац је ду жан да уз то вар ни лист при ло жи
ис пра ве по треб не за оба вља ње ад ми ни стра тив них рад њи,
ко је зах ти је ва ју ца рин ски и дру ги управ ни ор га ни у то ку
пре во за и при је пре да је ства ри, као и да ове ис пра ве ста ви
на рас по ла га ње пре во зни ку и пру жи му све по треб не ин -
фор ма ци је.

(2) Пре во зник ни је ду жан да ис пи ту је да ли су под не -
се не ис пра ве из ста ва 1. овог чла на тач не и до вољ не.

Члан 32.

(1) По ши ља лац од го ва ра за ште ту на ста лу усљед не до -
стат ка, не тач но сти, од но сно не ис прав но сти ис пра ва из
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чла на 31. овог за ко на, осим у слу ча ју ако је ште та про у зро -
ко ва на кри ви цом пре во зни ка.

(2) Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због гу бит ка
или не пра вил не упо тре бе ис пра ва из чла на 31. овог за ко на
при ло же них уз то вар ни лист, осим ако до ка же да ни је крив
за ште ту.

4. Из мје на уго во ра о пре во зу

Члан 33.

(1) По ши ља лац мо же на кнад но ми је ња ти уго вор о пре -
во зу из чла на 23. став 1. овог за ко на, при том зах ти је ва ју -
ћи од пре во зни ка сље де ће:

а) да ствар да ље не пре во зи,

б) да од ло жи пре да ју ства ри,

в) да ствар пре да не ком дру гом ли цу, а не при ма о цу на -
ве де ном у то вар ном ли сту и

г) да ствар пре да у не ком дру гом мје сту, а не у мје сту
на ве де ном у то вар ном ли сту.

(2) Пра во по ши ља о ца да ми је ња уго вор о пре во зу из
чла на 23. став 1. овог за ко на, иако по сје ду је ду пли кат то -
вар ног ли ста, га си се у слу ча ју ка да је при ма лац:

а) пре у зео то вар ни лист и

б) пре у зео ствар.

(3) При ма лац мо же ми је ња ти уго вор о пре во зу из чла -
на 23. став 1. овог за ко на ако је:

а) по ши ља лац у то вар ном ли сту на зна чио да при ма лац
има пра во рас по ла га ња са ства ри, у то ку пре во за и

б) по ши ља лац пре дао при ма о цу при мје рак то вар ног
ли ста.

(4) За хтјев за из мје ну уго во ра о пре во зу из ста ва 1. овог
чла на и по твр да о при је му за хтје ва пре да ју се на обра сцу
ко ји про пи су је пре во зник.

Члан 34.

(1) Ако при ли ком пре во за ства ри на сту пе смет ње, пре -
во зник од лу чу је да ли ће ствар пре ве сти да ље уз из мје ну
пре во зног пу та или ће за тра жи ти упут ства од има о ца пра -
ва.

(2) Ако пре во зник у ра зум ном ро ку не до би је упут ства
из ста ва 1. овог чла на, пред у зи ма мје ре за ко је сма тра да су
нај по вољ ни је за има о ца пра ва.

Члан 35.

У слу ча ју на сту па ња смет њи из чла на 34. овог за ко на,
пре во зник ће без од ла га ња пи са ним пу тем оба ви је сти ти
по ши ља о ца и за тра жи ти упут ства, осим ако је по ши ља лац
у то вар ном ли сту зах ти је вао да му се ствар вра ти, ако на -
сту пе смет ње при пре да ји.

Члан 36.

Пре во зник има пра во на на док на ду тро шко ва ко је је
имао због тра же ња упут ста ва и из вр ше ња упут ста ва из чл.
33. и 34. овог за ко на.

5. Рок ис по ру ке

Члан 37.

(1) Пре во зник је ду жан да пре ве зе ствар у уго во ре ном
ро ку (у да љем тек сту: рок ис по ру ке).

(2) Ако рок ис по ру ке из ста ва 1. овог чла на ни је уго во -
рен, пре во зник је ду жан да пре воз из вр ши за ври је ме ко је
је, с об зи ром на ду жи ну пу та и вр сту пре во за, уоби ча је но
за пре воз од ре ђе не ства ри.

(3) Рок ис по ру ке из ста ва 1. овог чла на не те че за врије -
ме за др жа ва ња по шиљ ке, ко је је на ста ло усљед:

а) про вје ра ва ња са др жи не и ма се по шиљ ке из ста ва 27.
став 2. овог за ко на, ако је тим про вје ра ва њем утвр ђе на не -
тач ност на во да у то вар ном ли сту,

б) оба вља ња рад њи ца рин ских или дру гих над ле жних
ор га на из чла на 31. овог за ко на,

в) из мје не уго во ра о пре во зу из чла на 33. овог за ко на,
из вр ше не на за хтјев по ши ља о ца,

г) по себ них рад њи у ве зи с по шиљ ком и

д) дру гих узро ка ко ји оне мо гу ћа ва ју по че так или на -
ста вља ње пре во за, ако за то не ма кри ви це пре во зни ка.

(4) Пре во зник се мо же по зи ва ти на про ду же ње ро ка
испо ру ке из ста ва 1. овог чла на, због узро ка на ве де них у
ста ву 3. овог чла на, са мо ако је узрок и тра ја ње за др жа ва ња
по шиљ ке упи са но у то вар ни лист из ста ва 24. овог за ко на.

Члан 38.

(1) Ако уго во ром из чла на 23. став 1. овог за ко на ни је
друк чи је од ре ђе но, пре во зник је ду жан да оба ви је сти при -
ма о ца о при спије ћу по шиљ ке, с тим што има пра во на
накна ду тро шко ва.

(2) Пре во зник је ду жан да, без од ла га ња, оба ви је сти
при ма о ца, чим по шиљ ку при пре ми за пре да ју, као и да на -
зна чи рок, у ко ме при ма лац мо ра пре у зе ти по шиљ ку.

Члан 39.

Пре во зник је ду жан да у мје сту на ве де ном у то вар ном
ли сту, пре да при ма о цу то вар ни лист и ствар, на кон што
при ма лац по твр ди при јем и пла ти по тра жи ва ња из уго во ра
о пре во зу из чла на 23. став 1. овог за ко на.

6. Од го вор ност пре во зни ка

Члан 40.

(1) Пре во зник од го ва ра за ште ту на ста лу због пот пу ног
или дје ли мич ног гу бит ка или оште ће ња ства ри од пре у зи -
ма ња ства ри на пре воз до пре да је, као и за ште ту на ста лу
због пре ко ра че ња ро ка ис по ру ке.

(2) Пре во зник ни је од го во ран за ште ту из ста ва 1. овог
чла на ако је гу би так, оште ће ње или пре ко ра че ње ро ка
испо ру ке про у зро ко ва но кри ви цом по ши ља о ца или при ма -
о ца, не до стат ком ства ри (ква ре ње, ка ли ра ње и дру го) или
окол но сти ма ко је пре во зник ни је мо гао да из бјег не ни ти да
от кло ни њи хо ве по сље ди це.

Члан 41.

Пре во зник се осло ба ђа од го вор но сти из чла на 40. овог
за ко на ка да је гу би так или оште ће ње на ста ло усљед сље де -
ћих окол но сти:

а) пре во за ко ји се вр ши у отво ре ним ко ли ма у скла ду са
ва же ћим про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову област или уго во -
ром из чла на 23. став 1. овог за ко на и ако је та кав пре воз
на ве ден у то вар ном ли сту из чла на 23. став 2. овог за ко на,

б) не па ко ва ња или не до вољ ног па ко ва ња ства ри,

в) уто ва ра ства ри ко ји вр ши по ши ља лац или ис то ва ра
ко ји вр ши при ма лац,

г) свој ства ства ри због ко јег је она из ло же на пот пу ном
или дје ли мич ном гу бит ку или оште ће њу, на ро чи то усљед
ло мљи во сти, рђа ња, ква ре ња, су ше ња или ра си па ња,

д) не ис прав ног, не тач ног или не пот пу ног озна ча ва ња
ства ри,

ђ) пре во за жи вих жи во ти ња и

е) пре во за ко ји се, на осно ву за кљу че них уго во ра из ме -
ђу по ши ља о ца и пре во зни ка на ве де них у то вар ном ли сту,
мо ра из вр ши ти уз прат њу, ако гу би так и оште ће ње на ста -
ну због про пу шта ња пра ти о ца да от кло ни опа сност у ве зи
са пре во зом.

Члан 42.

(1) Ако се вр ши пре воз ства ри ко ја због сво је при ро де
ре дов но тр пи гу би так у ма си, пре во зник од го ва ра са мо за
онај дио гу бит ка ко ји је на стао по сли је утвр ђе ног слу жбе -
ног ва га ња од стра не пре во зни ка, без об зи ра на ду жи ну
пре ђе ног пу та.

(2) Пре во зник се не мо же по зи ва ти на огра ни че ње од -
го вор но сти из ста ва 1. овог чла на ако се до ка же да гу би так
ни је на стао због узро ка ко ји оправ да ва ју до зво ље ни гу би -
так у ма си.
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(3) У слу ча ју ка да се ви ше ко ма да ства ри пре во зи са
јед ним то вар ним ли стом, гу би так у ма си се ра чу на за сва -
ки ко мад, ако је ње го ва ма са при пре да ји по себ но на зна че -
на у то вар ном ли сту или се мо же утвр ди ти на не ки дру ги
на чин.

(4) У слу ча ју пот пу ног гу бит ка ства ри при утвр ђи ва њу
ви си не од ште те не вр ши се од би так на име гу бит ка у ма си
при пре во зу.

Члан 43.

(1) Ако пре во зник утвр ди или прет по ста ви да по сто ји
дје ли ми чан гу би так или оште ће ње ства ри из чла на 40. овог
за ко на или ако има лац пра ва то твр ди, пре во зник је ду жан
да од мах и (ако је то мо гу ће) у при су ству има о ца пра ва са -
ста ви за пи сник ко јим се утвр ђу је, пре ма вр сти ште те, ста -
ње ства ри, ма са и (ако је из окол но сти слу ча ја то мо гу ће)
ви си на ште те, узрок и ври је ме ка да се до го ди ла.

(2) Ако има лац пра ва не при хва та чи ње ни це уне се не у
за пи сник из ста ва 1. овог чла на, он мо же зах ти је ва ти да
ста ње и ма су ства ри, као и узрок и ви си ну ште те утвр ди
вје штак ко јег од ре де стра не у уго во ру о пре во зу или на дле -
жни суд.

Члан 44.

(1) Ако је пре во зник оба ве зан да на док на ди ште ту за
пот пун или дје ли ми чан гу би так или оште ће ње из чла на 40.
овог за ко на, ври јед ност ства ри се утвр ђу је по тр жи шној
ци је ни, а ако је ци је на ства ри уго во ре на - по уго во ре ној
ције ни.

(2) У слу ча ју оште ће ња ства ри, пре во зник је ду жан да
пла ти са мо из нос за ко ји је ума ње на ври јед ност ства ри.

(3) Ако је усљед оште ће ња ци је ла по шиљ ка, од но сно
са мо је дан дио по шиљ ке из гу био ври јед ност, на кна да ште -
те не мо же пре ла зи ти из нос ко ји би се пла тио у слу ча ју гу -
бит ка ци је ле по шиљ ке, од но сно оног ди је ла ко ји је из гу био
ври јед ност.

(4) По ред на кна де ште те из ста ва 1. овог чла на, пре во -
зник је ду жан да на док на ди пре во зни ну и све дру ге тро -
шко ве на ста ле у ве зи с пре во зом ства ри.

Члан 45.

(1) Ако има лац пра ва до ка же да је због пре ко ра че ња
ро ка ис по ру ке из чла на 37. став 1. овог за ко на пре тр пио
ште ту, укљу чу ју ћи и оште ће ње, пре во зник је ду жан да пла -
ти до ка за ну ште ту, али нај ви ше до из но са че тво ро стру ке
пре во зни не.

(2) У слу ча ју пот пу ног гу бит ка ства ри, не мо же се зах -
ти је ва ти на кна да ште те због пре ко ра че ња ро ка ис по ру ке.

(3) У слу ча ју дје ли мич ног гу бит ка ства ри, на кна да
ште те про пи са на у ста ву 1. овог чла на не мо же би ти ве ћа
од из но са тро стру ке пре во зни не за дио по шиљ ке ко ји ни је
из гу бљен.

(4) У слу ча ју пот пу ног гу бит ка ства ри или у слу ча ју гу -
бит ка по је ди них ко ма да, при утвр ђи ва њу ви си не на кна де
ште те не вр ши се од би так на име гу бит ка у ма си при пре -
во зу.

Члан 46.

(1) За хтјев за на кна ду ште те у слу ча ју пот пу ног или
дје ли мич ног гу бит ка или оште ће ња из чла на 40. овог за ко -
на под но си се пре во зни ку нај ка сни је у ро ку од 60 да на од
да на са зна ња за ште ту.

(2) За хтјев за на кна ду ште те у слу ча ју пре ко ра че ња ро -
ка ис по ру ке из чла на 37. став 1. овог за ко на под но си се
пре во зни ку нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на пре да је
ства ри.

Члан 47.

(1) Ако пре воз вр ши ви ше уза стоп них пре во зни ка, сва -
ки на ред ни пре во зник са мим чи ном пре у зи ма ња ства ри са
то вар ним ли стом по ста је стра на у уго во ру о пре во зу и у
скла ду са усло ви ма из то вар ног ли ста или уго во ра о пре во -
зу, пре у зи ма оба ве зе ко је из то га про из ла зе.

(2) Код пре во за из ста ва 1. овог чла на пре во зни ци од го -
ва ра ју со ли дар но.

Члан 48.

Ка да пре во зник по вје ри пре воз, пот пу но или дје ли мич -
но, из вр шном пре во зни ку, би ло да је на осно ву уго во ра о
пре во зу за то овлашћен или не, пре во зник је од го во ран за
уку пан пре воз.

Члан 49.

(1) Ако ствар ни је пре да та при ма о цу или при пре мље на
за пре да ју у ро ку од 30 да на на кон ис те ка ро ка из чла на 37.
став 1. овог за ко на, има лац пра ва мо же сма тра ти да је
ствар из гу бље на.

(2) Има лац пра ва мо же, при ма ју ћи од ште ту за из гу бље -
ну ствар, пи са ним пу тем зах ти је ва ти да бу де од мах оба  -
вије штен, ако се ствар про на ђе у ро ку од го ди ну да на по
ис пла ти од ште те.

(3) У ро ку од 30 да на од да на при је ма оба вје ште ња из
ста ва 2. овог чла на, има лац пра ва мо же зах ти је ва ти да му
се ствар пре да у би ло ко јој ста ни ци, уз пла ћа ње пре во зни -
не, од от прав не ста ни це до ста ни це у ко јој се зах ти је ва
пре да ја.

(4) Ако пре у зме про на ђе ну ствар, има лац пра ва је ду -
жан да при мље ну на кна ду ште те вра ти по од бит ку тро шко -
ва, ко ји су би ли об у хва ће ни том на кна дом, али за др жа ва
пра во на од ште ту због пре ко ра че ња ро ка ис по ру ке.

(5) Ако има лац пра ва ни је по ста вио за хтјев из ста ва 3.
овог чла на, пре во зник мо же сло бод но да рас по ла же са
ства ри.

V - ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА

Члан 50.

(1) По тра жи ва ња из уго во ра о пре во зу из члана 5. и
члана 23. став 1. овог за ко на има лац пра ва мо же оства ри ти
под но ше њем пи са ног за хтје ва пре во зни ку или под но ше -
њем ту жбе, ако пре во зи лац не ис пла ти тра же ну на кна ду
ште те у ро ку од 30 да на од да на под но ше ња за хтје ва.

(2) То вар ни лист, ду пли кат то вар ног ли ста и оста ле
испра ве ко је је по треб но при ло жи ти за хтје ву из ста ва 1.
овог чла на мо ра ју би ти у ори ги на лу.

Члан 51.

Пра во на оства ри ва ње по тра жи ва ња из чла на 50. став
1. овог за ко на при па да:

а) пут ни ку, ако се ра ди о пре во зу пут ни ка и пр тља га,

б) по ши ља о цу док има пра во да рас по ла же ства ри ма и
ако је у пи та њу по тра жи ва ње из осно ва по у зе ћа и

в) при ма о цу, од мо мен та при је ма то вар ног ли ста.

Члан 52.

(1) Пра во пре ма пре во зни ку, ко је про ис ти че из уго во ра
о пре во зу из чла на 23. став 1. овог за ко на, пре ста је кад
има лац пра ва пре у зме пр тљаг или ства ри.

(2) Пра во из ста ва 1. овог чла на не пре ста је у сље де ћим
слу ча је ви ма:

а) ако има лац пра ва до ка же да је ште та пр тља гу или
ства ри про у зро ко ва на на мјер но или не па жњом пре во зни -
ка,

б) дје ли мич ног гу бит ка или оште ће ња пр тља га или
ства ри и

в) ако при ли ком при је ма има лац пра ва ни је мо гао опа -
зи ти оште ће ња или дје ли ми чан гу би так пр тља га или ства -
ри, а за хтјев за утвр ђи ва ње оште ће ња, од но сно дје ли мич -
ног гу бит ка под нио је од мах по от кри ва њу ште те, и то нај -
ка сни је:

1) у ро ку од три да на од да на при је ма пр тља га,

2) у ро ку од се дам да на од да на при је ма ства ри,

3) ако до ка же да се ште та до го ди ла из ме ђу при је ма на
пре воз и пре да је пр тља га или ства ри.
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VI - НАД ЗОР И КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 53.

(1) Над зор над спро во ђе њем овог за ко на вр ши Ми ни -
стар ство са о бра ћа ја и ве за.

(2) Ин спек циј ски над зор над из вр ша ва њем овог за ко на
вр ши Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве у окви -
ру сво јих над ле жно сти.

Члан 54.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 15.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај пре во зник, у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) ако се при ли ком пре во за ли ца и ства ри не при др жа -
ва од ре да ба про пи са них та ри фом (члан 4. став 1.),

б) ако јав но не об ја ви та ри фу (члан 4. став 2.),

в) ако по сту пи су прот но од ред ба ма чла на 6. ст. 1. и 2.
овог за ко на,

г) ако из вод из ре да во жње не ис так не на вид ном мје -
сту (члан 7.),

д) ако ли ци ма са ин ва ли ди те том не обез би је ди усло ве
за лак ше ко ри шће ње услу га пре во за (члан 9. став 3.),

ђ) ако по сту пи су прот но од ред ба ма чла на 11. став 2,

е) ако не из вр ши овје ру пре ки да пу то ва ња на во зној
кар ти и ако усљед пре ки да пу то ва ња не вра ти сра змје ран
дио не ис ко ри шће не пре во зни не (члан 12. ст. 2. и 3.),

ж) ако не по сту пи у скла ду са од ред ба ма чла на 13. овог
за ко на и

з) ако не про пи ше обра зац за хтје ва за из мје ну уго во ра
о пре во зу (члан 33. став 3.).

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у пре во зни ку нов ча ном ка зном од 500 КМ до
1.500 КМ.

(3) Нов ча ном ка зном од 50 КМ ка зни ће се за пре кр шај
пут ник за те чен без во зне кар те (члан 8.).

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 55.

Од ред бе овог за ко на не ће се при ме њи ва ти на од но се из
уго во ра о пре во зу пут ни ка и ства ри у же ље знич ком са о -
бра ћа ју за кљу че не до да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 56.

На од но се ко ји про ис ти чу из уго во ра о пре во зу пут ни -
ка и ства ри у же ље знич ком са о бра ћа ју, а ко ји ни су ре гу ли -
са ни овим за ко ном, при мје њи ва ће се од ред бе За ко на о
обли га ци о ним од но си ма.

Члан 57.

Сту па њем на сна гу овог за ко на на те ри то ри ји Ре пу бли -
ке Срп ске пре ста је при мје на За ко на о уго во ри ма о пре во зу
у же ле знич ком са о бра ћа ју (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр.
2/74 и 17/90).

Члан 58.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-659/10 Предсједник
12. маја 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О СТИ ЦА ЊУ СТА ТУ СА 
СА МО СТАЛ НИХ УМЈЕТ НИ КА

Про гла ша вам За кон о сти ца њу ста ту са са мо стал них
умјет ни ка, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске

усво ји ла на Три де сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и
13. ма ја 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010.
године потврди ло да усво је ним За ко ном о сти ца њу ста ту са
са мо стал них умјет ни ка ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни
ин те рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-528/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О СТИ ЦА ЊУ СТА ТУ СА СА МО СТАЛ НИХ УМЈЕТ НИ КА

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се усло ви и на чин сти ца ња ста -
ту са са мо стал них умјет ни ка, с ци љем под сти ца ња њи хо вог
умјет нич ког ства ра ла штва, а чи ји рад и дје ло ва ње пред ста -
вља из у зе тан до при нос раз во ју умјет но сти у Ре пу бли ци
Срп ској (у да љем тек сту: Ре пу бли ка).

Члан 2.

Гра ма тич ки из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну за
озна ча ва ње жен ског или му шког по ла под ра зу ми је ва ју оба
по ла.

Члан 3.

(1) Са мо стал ни умјет ник је фи зич ко ли це ко је са мо -
стал но, у ви ду је ди ног за ни ма ња, оба вља умјет нич ку дје -
лат ност и ко је је на осно ву од ре да ба овог за ко на сте кло
ста тус са мо стал ног умјет ни ка.

(2) Са мо стал ни умјет ник мо ра ис пу ни ти оп ште и по -
себ не усло ве, пре ци зи ра не за сва ку умјет нич ку област, за
сти ца ње ста ту са са мо стал ног умјет ни ка.

Члан 4.

Ста тус са мо стал ног умјет ни ка мо же се сте ћи у сље де -
ћим умјет нич ким обла сти ма:

а) ки не ма то гра фи ји,

б) књи жев но сти,

в) по зо ри шту,

г) му зи ци,

д) ли ков ној умјет но сти,

ђ) при ми је ње ној умјет но сти и ди зај ну и

е) умјет нич кој фо то гра фи ји.

Члан 5.

(1) Ми ни стар про свје те и кул ту ре (у да љем тек сту: ми -
ни стар) рас пи су је јав ни кoнкурс за сти ца ње ста ту са са мо -
стал ног умјет ни ка (у да љем тек сту: кон курс), са утвр ђе ним
оп штим и по себ ним усло ви ма за сва ку умјет нич ку област.

(2) Кон курс из ста ва 1. овог чла на рас пи су је се сва ке
три го ди не.

Члан 6.

(1) Оп шти усло ви за сти ца ње ста ту са са мо стал ног
умјет ни ка су да:

а) је др жа вља нин Ре пу бли ке и Бо сне и Хер це го ви не,

б) има пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке,

в) ни је у рад ном од но су и

г) му је умјет нич ко ства ра ла штво и дје ло ва ње је ди но
за ни ма ње.

(2) По себ ни усло ви за сти ца ње ста ту са са мо стал ног
умјет ни ка су да:

а) има за вр шен пр ви ци клус сту диј ског про гра ма или
екви ва лент од го ва ра ју ће струч не спре ме и

б) је оства рио зна чај не ре зул та те или на гра де на ме ђу -
на род ном ни воу у умјет нич кој обла сти ко јом се ба ви, али
не у ври је ме ре дов ног шко ло ва ња.

(3) Из у зе так од ста ва 2. тач ке а) овог чла на су са мо -
стал ни умјет ни ци ко ји не ма ју за вр шен пр ви ци клус сту диј -
ског про гра ма или екви ва лент од го ва ра ју ће ви со ко школ ске
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уста но ве, а има ју нај ма ње пет го ди на при зна тог јав ног
умјет нич ког дје ло ва ња у свим умјет нич ким обла сти ма, и
из во ђа чи за бав не, поп, рок и на род не му зи ке, ко ји тре ба да
има ју нај ма ње осам го ди на јав ног умјет нич ког дје ло ва ња.

(4) Mинистар до но си Пра вил ник о усло ви ма и по ступ -
ку за сти ца ње и ре ви зи ју ста ту са са мо стал ног умјет ни ка,
ко јим ће би ти ре гу ли са ни по себ ни усло ви из ст. 2. и 3. овог
чла на, за сва ку умјет нич ку област, на ве де ну у чла ну 4. овог
за ко на.

Члан 7.

(1) Ми ни стар рје ше њем име ну је струч ну ко ми си ју (у
да љем тек сту: ко ми си ја) из ре да еми нент них умјет ни ка,
чи ји је за да так да утвр ди ис пу ње ност оп штих и по себ них
усло ва за сти ца ње ста ту са са мо стал ног умјет ни ка из чла на
6. овог за ко на, за сва ку умјет нич ку област на ве де ну у чла -
ну 4. овог за ко на.

(2) Ко ми си ја бро ји пет чла но ва.

(3) За чла но ве ко ми си је име ну је се:

а) је дан члан из ре да за по сле них ли ца у Ми ни стар ству
про свје те и кул ту ре (у да љем тек сту: Ми ни стар ство),

б) два чла на на при је длог удру же ња умјет ни ка, за од ре -
ђе ну умјет нич ку област, у за ви сно сти ко јој умјет нич кој
обла сти при па да умјет ник ко ји је под нио за хтјев за утвр ђи -
ва ње ста ту са са мо стал ног умјет ни ка, и

в) два чла на из ре да са мо стал них умјет ни ка са те ри то -
ри је Бо сне и Хер це го ви не или ино стран ства, за од ре ђе ну
умјет нич ку област, у за ви сно сти ко јој умјет нич кој обла сти
при па да умјет ник ко ји је под нио за хтјев за утвр ђи ва ње ста -
ту са са мо стал ног умјет ни ка.

Члан 8.

Ко ми си ја је ду жна да ми ни стру до ста ви из вје штај о ра -
ду са обра зло же ним при је дло зи ма за сва ког под но си о ца за -
хтје ва, у ро ку од 30 да на од да на за кљу че ња кон кур са.

Члан 9.

(1) На осно ву при је дло га ко ми си је из чла на 8. овог за -
ко на, ми ни стар до но си рје ше ње ко јим утвр ђу је ста тус са -
мо стал ног умјет ни ка.

(2) Рје ше ње ми ни стра из ста ва 1. овог чла на је ко нач но
и про тив истог ни је до зво ље на жал ба, али се мо же ту жбом
по кре ну ти управ ни спор пред над ле жним су дом.

(3) Рје ше ње из ста ва 2. овог чла на под ли је же ре ви зи ји
на кон три го ди не од до ста вља ња истог.

(4) Ми ни стар ство по слу жбе ној ду жно сти во ди ра чу на
о ис те ку ро ка из ста ва 3. овог чла на.

(5) Из у зет но, ре ви зи ја рје ше ња мо же се вр ши ти и прије
ис те ка ро ка из ста ва 3. овог чла на.

Члан 10.

(1) На осно ву рје ше ња из чла на 9. став 1. овог за ко на,
вр ши се упис ли ца ко ја су сте кла ста тус са мо стал ног
умјет ни ка у Ре ги стар са мо стал них умјет ни ка (у да љем тек -
сту: Ре ги стар).

(2) Ми ни стар ство во ди Ре ги стар у ко ји се вр ши упис
ли ца ко ја су сте кла ста тус са мо стал ног умјет ни ка.

(3) Ми ни стар до но си Пра вил ник о во ђе њу Ре ги стра са -
мо стал них умјет ни ка, ко јим се утвр ђу је са др жај и на чин
во ђе ња Рeгистра.

Члан 11.

(1) Са мо стал ном умјет ни ку пре ста је ста тус:

а) на пи са ни за хтјев, да ном под но ше ња за хтје ва,

б) ако за сну је рад ни од нос, да ном за сни ва ња рад ног од -
но са,

в) ако му пре ста не др жа вљан ство или од ја ви пре би ва -
ли ште у Ре пу бли ци, да ном пра во сна жно сти рје ше ња ко јим
му је то пра во пре ста ло, од но сно да ном од ја ве пре би ва ли -
шта,

г) ако је пра во сна жно осу ђен на ка зну за тво ра у тра ја -
њу ду жем од шест мје се ци, да ном упу ћи ва ња на из др жа ва -
ње ка зне,

д) ако му је суд ском од лу ком из ре че на за штит на мје ра
оба вља ња дје лат но сти из обла сти умјет но сти, за ко ју му је
до ди је љен ста тус са мо стал ног умјет ни ка, у тра ја њу до
шест мје се ци, да ном пра во сна жно сти исте и

ђ) ако му је у по ступ ку ре ви зи је из чла на 9. ст. 4. и 5.
овог за ко на утвр ђе но да не ис пу ња ва оп ште и по себ не
усло ве из чла на 6. овог за ко на за сти ца ње ста ту са са мо -
стал ног умјет ни ка.

(2) Са мо стал ни умјет ник је ду жан оба ви је сти ти Ми ни -
стар ство у слу ча ју да на сту пи је дан од раз ло га због ко јих
пре ста је ста тус са мо стал ном умјет ни ку на ве ден у т. б), в),
г) и д).

Члан 12.

(1) Ми ни стар до но си рје ше ње о пре стан ку ста ту са са -
мо стал ног умјет ни ка.

(2) На осно ву рје ше ња из ста ва 1. овог чла на, вр ши се
бри са ње са мо стал ног умјет ни ка из Ре ги стра.

Члан 13.

(1) Ми ни стар ство до ста вља рје ше ња из чла на 9. став 1.
и чла на 12. став 1. овог за ко на По ре ској упра ви Ре пу бли ке
Срп ске и Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве.

(2) Са мо стал ни умјет ник је ду жан да у по сло ва њу са
тре ћим ли ци ма уз сво је име и пре зи ме ко ри сти озна ку “са -
мо стал ни умјет ник”.

(3) Са мо стал ни умјет ник ко ји за оба вља ње услу га ан га -
жу је дру го ли це ду жан је да се ре ги стру је као пред у зет ник
у скла ду са про пи си ма ко ји ма се ре гу ли ше за нат ско-пред -
у зет нич ка дје лат ност.

Члан 14.

Са мо стал ни умјет ник оства ру је при хо де про да јом сво -
јих дје ла, вр ше њем услу га, ан га жма ном од стра не уста но -
ва, при вред них дру шта ва или дру гих прав них ли ца на
осно ву по слов не са рад ње и на дру ги за ко ном до зво љен на -
чин.

Члан 15.

(1) Са мо стал ни умјет ни ци мо гу осни ва ти удру же ња
умјет ни ка из обла сти у ко јој дје лу ју, у скла ду са за ко ном
ко ји ре гу ли ше осни ва ње удру же ња и фон да ци ја и овим за -
ко ном.

(2) Удру же ње умјет ни ка је не вла ди на ор га ни за ци ја чи -
ји су чла но ви умјет ни ци или струч ња ци из обла сти на ве де -
них у чла ну 4. овог за ко на, ко ја се осни ва и ре ги стру је ра -
ди:

а) за шти те струч них, про фе си о нал них и со ци јал них
пра ва и ин те ре са умјет ни ка и струч ња ка у од ре ђе ној обла -
сти умјет но сти или кул ту ре,

б) оства ри ва ња и уна пре ђи ва ња струч них и про фе си о -
нал них пи та ња у од ре ђе ној обла сти умјет но сти или кул ту -
ре,

в) об ја вљи ва ња, про мо ци је или пре зен та ци је умјет нич -
ких и дру гих аутор ских дје ла из обла сти кул ту ре или ин -
тер пре та тор ских оства ре ња и

г) оба вља ња дру гих по сло ва од зна ча ја за раз вој од ре -
ђе не умјет нич ке обла сти или раз вој кул ту ре.

(3) Удру же ње умјет ни ка у окви ру сво је дје лат но сти во -
ди еви ден ци ју сво јих чла но ва.

Члан 16.

(1) Над зор над спро во ђе њем овог за ко на вр ши Ми ни -
стар ство.

(2) Ин спек циј ски над зор над при мје ном овог за ко на и
про пи са до не се них на осно ву овог за ко на вр ши Ре пу блич -
ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве, пу тем над ле жних ин -
спек то ра.
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(3) Над ле жни ин спек тор у вр ше њу ин спек циј ског над -
зо ра из ста ва 2. овог чла на има овла шће ња про пи са на по -
себ ним за ко ном.

Члан 17.

Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 6.000 КМ ка зни ће се
за пре кр шај са мо стал ни умјет ник ако:

а) на сту пи је дан од раз ло га због ко јих пре ста је ста тус
са мо стал ном умјет ни ку, а он о тим чи ње ни ца ма не оба  -
вије сти Ми ни стар ство (члан 11. став 2.) и

б) у по сло ва њу са тре ћим ли ци ма уз сво је име и пре зи -
ме не ко ри сти озна ку “са мо стал ни умјет ник” (члан 13. став
2.).

Члан 18.

Ми ни стар ће у ро ку од 90 да на од сту па ња на сна гу
овог за ко на до ни је ти пра вил ни ке:

а) о усло ви ма и по ступ ку за сти ца ње и ре ви зи ју ста ту -
са са мо стал ног умјет ни ка (члан 6. став 4.) и

б) о во ђе њу Ре ги стра са мо стал них умјет ни ка (члан 10.
став 3.).

Члан 19.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-662/10 Предсједник
12. маја 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 

И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О СЕ НА ТУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
Се на ту Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет сед мој сјед ни ци,
одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да
21. ма ја 2010. године потврди ло да усво је ним За ко ном о
из мје на ма и до пу на ма За ко на о Се на ту Ре пу бли ке Срп ске
ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив -
них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-529/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О СЕ НА ТУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У За ко ну о Се на ту Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 8/97) у чла ну 2. став 1. ми је -
ња се и гла си:

“Чла но ве Се на та име ну је пред сјед ник Ре пу бли ке из ре -
да ис так ну тих лич но сти из јав ног, на уч ног и кул тур ног жи -
во та, ко ји има ју јав ни углед и ис ку ство сте че но зна њем,
зва њем и дје ло ва њем.”.

По сли је ста ва 1. до да је се став 2, ко ји гла си:

“Пред сјед ник Ре пу бли ке је члан Се на та чи ји ман дат те -
че из бо ром на функ ци ју пред сјед ни ка Ре пу бли ке и оста је
члан Се на та и на кон пре стан ка оба вља ња функ ци је пред -
сјед ни ка.”.

До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 3. и 4.

Члан 2.

Члан 3. ми је ња се и гла си:

“Се нат раз ма тра пи та ња од по себ ног зна ча ја за по ли -
тич ки, на ци о нал ни, еко ном ски и кул тур ни раз вој Ре пу бли -
ке Срп ске и да је нај ви шим устав ним ин сти ту ци ја ма ми -
шље ње о тим пи та њи ма, као што су:

1. устав но прав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске и спољ но -
по ли тич ка пи та ња у скла ду са су ве ре ни те том и те ри то ри -
јал ним ин те гри те том Бо сне и Хер це го ви не;

2. до но ше ње из мје на Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и на цр -
те си стем ских за ко на;

3. пи та ња ра да ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не у ве -
зи са ста ту сним пи та њи ма Ре пу бли ке, као и пи та ња од но -
са из ме ђу ен ти те та у Бо сни и Хер це го ви ни;

4. раз вој на и при вред на пи та ња Ре пу бли ке Срп ске;

5. пи та ња из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка;

6. пи та ња ко ја се од но се на пра ва Ре пу бли ке Срп ске на
спе ци јал не и па ра лел не од но се са су сјед ним др жа ва ма, као
и пи та ња раз во ја од но са са исе ље ни штвом ши ром сви је та;

7. и дру га ва жна пи та ња од зна ча ја за Ре пу бли ку Срп -
ску и ње не на ро де и гра ђа не.”.

Члан 3.

У чла ну 5. став 2. ми је ња се и гла си:

“При ли ком сту па ња на ду жност се на то ри, осим све -
ште них ли ца вјер ских за јед ни ца, по ла жу за кле тву ко ја гла -
си:

‘За кли њем се да ћу ду жност се на то ра оба вља ти са мо -
пре гор но и са вје сно, да ћу се при др жа ва ти Уста ва и за ко на
Ре пу бли ке Срп ске и да ћу бра ни ти част и до сто јан ство на -
ро да и гра ђа на Ре пу бли ке Срп ске.’”.

Члан 4.

У чла ну 6. у ста ву 3. ри јеч: “др жав них” бри ше се.

По сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5, ко ји гла се:

“Се на то ри има ју пра во на се на тор ски до да так по одр -
жа ној сјед ни ци Се на та у ви си ни јед не по ло ви не про сјеч не
не то пла те за по сле них у Ре пу бли ци Срп ској, ко ја је ис пла -
ће на у прет ход ној го ди ни, као и при па да ју ће тро шко ве за
до ла зак на сјед ни цу Се на та.

Се на то ру ко ји не при су ству је сјед ни ци Се на та, се на -
тор ски до да так се не ис пла ћу је.”.

Члан 5.

Члан 10. ми је ња се и гла си:

“Се на то ру пре ста је ман дат при је ис те ка вре ме на на ко -
је је име но ван, ка да то сам за тра жи, уко ли ко не из вр ша ва
пра ва и оба ве зе, или из дру гих раз ло га утвр ђе них Уста вом
и за ко ном.”.

Члан 6.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-663/10 Предсједник
13. маја 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 
И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О НОТАРИМА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу ни За ко на о
нотарима, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске
усво ји ла на Три де сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и
13. ма ја 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010.
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године потврди ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма и до -
пу ни За ко на о нотарима ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни
ин те рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-530/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О НО ТА РИ МА

Члан 1.

У За ко ну о но та ри ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06 и 37/07) члан 6.
ми је ња се и гла си:

“По ла га њу но тар ског ис пи та мо же при сту пи ти ли це
ко је је на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та, у сми слу чла -
на 20. тач ка 4. За ко на о но та ри ма, ра ди ло нај ма ње пет го -
ди на на по сло ви ма стру ке.”.

Члан 2.

У чла ну 68. по сли је ста ва 1. до да је се став 2, ко ји гла -
си:

“(2) Из у зет но од ста ва 1. т. 4. и 5. овог чла на, но тар ској
об ра ди не под ли је жу прав ни по сло ви ко је ме ђу соб но за -
кљу чу ју Ре пу бли ка Срп ска и је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве, као и уго во ри из ме ђу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, чи -
ји је пред мет сти ца ње пра ва вла сни штва и дру гих ствар них
пра ва и осни вач ки ак ти при вред них дру шта ва, ако је осни -
вач Ре пу бли ка Срп ска или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.”.

До са да шњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. по ста ју ст. 3, 4, 5, 6. и 7.

Члан 3.

Члан 130а. бри ше се.

Члан 4.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-664/10 Предсједник
13. маја 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 
И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ОП ШТЕМ 

УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
оп штем управ ном по ступ ку, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет сед мој сјед ни ци,
одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да
21. ма ја 2010. године потврди ло да усво је ним За ко ном о
из мје на ма и до пу на ма За ко на о оп штем управ ном по сту п -
ку ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту -
тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-531/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ОП ШТЕМ
УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ

Члан 1.

У За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 13/02 и 87/07) у чла ну 1. у

ста ву 1. ри је чи: “др жав ни ор ган” за мје њу ју се ри је чи ма:
“ре пу блич ки ор ган упра ве”, као и у ци је лом тек сту За ко на
у од го ва ра ју ћем па де жу.

У ста ву 2. ри јеч: “пред у зе ће” за мје њу је се ри је чи ма:
“при вред но дру штво”, као и у ци је лом тек сту За ко на у од -
го ва ра ју ћем па де жу.

Члан 2.

У чла ну 20. у ста ву 1. по сли је тач ке 3. до да је се тач ка
4, ко ја гла си:

“4) у управ ним ства ри ма ко је се од но се на дје лат ност
при вред ног дру штва ко је има по слов ну је ди ни цу ван свог
сје ди шта, а ко је про из ла зе из прав ног од но са те је ди ни це,
по ред ор га на оп ште над ле жно сти, над ле жан је и ор ган на
чи јем под руч ју се на ла зи ова по слов на је ди ни ца”.

До са да шње т. 4, 5. и 6. по ста ју т. 5, 6. и 7.

Члан 3.

У чла ну 25. став 3. бри ше се.

До са да шњи став 4. по ста је став 3.

Члан 4.

У чла ну 26. до да је се но ви став 2, ко ји гла си:

“Су коб над ле жно сти из ме ђу ор га ни за ци о них је ди ни ца
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и су коб над ле жно сти из ме ђу
ад ми ни стра тив не слу жбе оп шти не, од но сно гра да и ор га -
ни за ци ја ко је вр ше по сло ве од ин те ре са за оп шти ну од но -
сно град рје ша ва на чел ник, од но сно гра до на чел ник је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве.”.

Члан 5.

У чла ну 28. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “ства ри” до да ју
се ри је чи: “и о то ме до не су управ ни акт”.

Члан 6.

По сли је чла на 31. до да је се но ви одје љак 5а, ко ји гла -
си:

“5а. Слу жбе но ли це овла шће но за рје ша ва ње у управ -
ном по ступ ку” и но ви чл. 31а. и 31б, ко ји гла се:

“Члан 31а.

Рје ше ње у управ ном по ступ ку до но си ру ко во ди лац, од -
но сно стар је ши на ор га на, ако по себ ним про пи си ма ни је
дру га чи је од ре ђе но.

Ру ко во ди лац, од но сно стар је ши на ор га на мо же овла -
сти ти дру го слу жбе но ли це из истог ор га на за до но ше ње
рје ше ња, из у зев ак та о од ла га њу из вр ше ња рје ше ња.

О овла шће њу слу жбе ног ли ца из ста ва 2. овог чла на
ру ко во ди лац, од но сно стар је ши на ор га на до но си по себ но
рје ше ње ко је са др жи лич не по дат ке слу жбе ног ли ца и
обим овла шће ња.

Члан 31б.

Ру ко во ди лац, од но сно стар је ши на ор га на мо же овла -
сти ти дру го слу жбе но ли це из истог ор га на за во ђе ње
управ ног по ступ ка и до но ше ње рје ше ња или за во ђе ње
управ ног по ступ ка.

Овла шће но слу жбе но ли це из ста ва 1. овог чла на мо же
би ти ли це ко је има VII сте пен од го ва ра ју ће школ ске спре -
ме - од го ва ра ју ћег смје ра, нај ма ње три го ди не рад ног ис ку -
ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња и по ло жен струч ни
ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве.

О овла шће њу слу жбе ног ли ца ру ко во ди лац, од но сно
стар је ши на ор га на до но си по себ но рје ше ње ко је са др жи
лич не по дат ке слу жбе ног ли ца и обим овла шће ња.”.

Члан 7.

У чл. 40. и 211. ис пред ри је чи: “пра во бра ни лац” ри јеч:
“јав ни” бри ше се.

У чл. 40, 46, 211, 235, 247, 249. и 253. ис пред ри је чи:
“ту жи лац”, у од го ва ра ју ћем па де жу, ри јеч: “јав ни” у од го -
ва ра ју ћем па де жу бри ше се.
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Члан 8.

У чла ну 46. став 1. ми је ња се и гла си:

“Пу но моћ ник мо же би ти адво кат, адво кат ско дру штво
или за по сле ни код слу жбе за бес плат ну прав ну по моћ, за
прав на ли ца за по сле ни код тог прав ног ли ца, а за фи зич ка
ли ца брач ни, од но сно ван брач ни су пру жник стран ке или
срод ник стран ке по кр ви или по та зби ни.”.

Члан 9.

У чла ну 52. у ста ву 2. ри је чи: “те ле граф ски, од но сно”
бри шу се.

Члан 10.

У чла ну 56. у ста ву 3. ри је чи: “те ле граф ски, од но сно”
бри шу се, а ри је чи: “озна че но на те ле граф ском под не ску,
од но сно те ле фак сом” за мје њу ју се ри је чи ма: “на ве де но у
те ле фак су”.

Члан 11.

По сли је чла на 57. до да је се но ви члан 57а, ко ји гла си:

“Члан 57а.

Ор га ни и стран ке, те дру га ли ца ко ја уче ству ју у по -
ступ ку мо гу ко му ни ци ра ти и у елек трон ском об ли ку.

У по гле ду при је ма, од но сно от пре ме под не са ка елек -
трон ским пу тем при мје њу ју се од ред бе про пи са ко ји ма се
ре гу ли ше е-по сло ва ње.”.

Члан 12.

У чла ну 61. ис пред ри је чи: “ста ре ши ном”, до да ју се
ри је чи: “ру ко во ди о цем, од но сно”.

Став 4. бри ше се.

Члан 13.

У чл. 74. и 83. ри јеч: “при би ти” за мје њу је се ри јеч ју:
“при чвр сти ти”.

Члан 14.

У чла ну 80. став 3. бри ше се.

Члан 15.

У чла ну 84. у ста ву 2. ри јеч: “при би ја њем” за мје њу је се
ри јеч ју: “ис ти ца њем”.

У ста ву 3. ри јеч: “при би ја ња” за мје њу је се ри јеч ју:
“исти ца ња”.

Члан 16.

У чла ну 90. у ста ву 2. ри је чи: “или те ле граф ски” бри -
шу се.

Став 4. бри ше се.

До са да шњи ст. 5. и 6. по ста ју ст. 4. и 5.

Члан 17.

У чла ну 114. до да је се но ви став 2, ко ји гла си:

“Ако у управ ним ства ри ма у ко ји ма је про пи сан рок за
под но ше ње за хтје ва стран ка под не се за хтјев по ис те ку ро -
ка, над ле жан ор ган ће та кав за хтјев за кључ ком од ба ци ти
као не бла го вре мен. Про тив тог за кључ ка до зво ље на је по -
себ на жал ба.”.

Члан 18.

У чл. 169. и 180. ис пред ри је чи: “ста ре ши ном” до да ју
се ри је чи: “ру ко во ди о цем, од но сно”, а у чла ну 174. ис пред
ри је чи: “ста ре ши на” до да ју се ри је чи: “ру ко во ди лац, од но -
сно”.

Члан 19.

У чла ну 173. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “стру ке” до да ју
се за пе та и ри је чи: “у скла ду са За ко ном о вје шта ци ма Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Став 3. бри ше се.

Став 4. ми је ња се и гла си:

“Стран ка ће се из ја сни ти о пред ло же ном вје шта ку, као
и о пред ме ту и оби му вје шта че ња.”.

До са да шњи ст. 4. и 5. по ста ју ст. 3. и 4.

Члан 20.

По сли је чла на 189. до да је се но ви одје љак, ко ји гла си:

“9. Об на вља ње спи са” и но ви члан 189а, ко ји гла си:

“Члан 189а.

Ако се спис или по је ди ни ди је ло ви спи са из гу бе, оште -
те или уни ште, по по тре би се по кре ће по сту пак за об но ву
спи са.

По сту пак за об но ву спи са спро во ди ор ган ко ји је на -
дле жан за рје ша ва ње у тој управ ној ства ри.

По сту пак за об но ву спи са по кре ће се на за хтјев стран -
ке или по слу жбе ној ду жно сти. Рје ше ње о об но ви спи са
до но си ру ко во ди лац, од но сно стар је ши на ор га на или ли це
ко је он за то овла сти.

При об но ви спи са об но ви ће се са мо они ди је ло ви спи -
са ко ји су ва жни с об зи ром на раз ло ге због ко јих је одо брен
по сту пак за об но ву. Спи си се об на вља ју на осно ву пре пи -
са не ста лих, оште ће них или уни ште них под не са ка ко ји ма
рас по ла жу стран ке или ор ган и по да та ка из глав них и по -
моћ них еви ден ци ја, а у скла ду са пра ви ли ма до ка зи ва ња.

Тро шко ве об на вља ња спи са сно си ор ган.”.

Члан 21.

У чла ну 199. став 1. ми је ња се и гла си: “Рје ше ње пот -
пи су је ру ко во ди лац, од но сно стар је ши на ор га на, ако по -
себ ним про пи сом ни је дру га чи је од ре ђе но или слу жбе но
ли це по њи хо вом овла шће њу.”.

Члан 22.

У чла ну 207. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “пре пи си ма”
до да ју се ри је чи: “по слу жбе ној ду жно сти или на за хтјев
стран ке”.

Члан 23.

У чла ну 213. став 3. ми је ња се и гла си:

“О жал би на пр во сте пе но рје ше ње ор га ни за ци је ко ја
вр ши јав на овла шће ња, а ко је је до не се но у по вје ре ним, од -
но сно пре не се ним по сло ви ма, рје ша ва над ле жно ми ни -
стар ство, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.”.

Став 4. ми је ња се и гла си:

“О жал би на пр во сте пе но рје ше ње ре пу блич ке упра ве
и ре пу блич ке управ не ор га ни за ци је рје ша ва над ле жно ми -
ни стар ство.”.

Члан 24.

У чла ну 223. у ста ву 1. број: “15” за мје њу је се ри јеч ју:
“осам”.

Члан 25.

У чла ну 227. по сли је ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3. и 4,
ко ји гла се:

“Ако пр во сте пе ни ор ган на кон по ни ште ња рје ше ња од
стра не дру го сте пе ног ор га на до не се но во рје ше ње про тив -
но прав ном схва та њу дру го сте пе ног ор га на или при мјед -
ба ма дру го сте пе ног ор га на у ве зи са по ступ ком, па стран -
ка из ја ви но ву жал бу, дру го сте пе ни ор ган је ду жан по ни -
шти ти пр во сте пе но рје ше ње и сам ри је ши ти управ ну
ствар.

Дру го сте пе ни ор ган ду жан је да о по сту па њу пр во сте -
пе ног ор га на оба ви је сти Управ ну ин спек ци ју ра ди по кре -
та ња пре кр шај ног по ступ ка.”.

Члан 26.

У чла ну 234. у ста ву 1. тач ка 3. и у чла ну 237. у ста ву
1. тач ка 2. ри је чи: “или у по ступ ку по при вред ном пре сту -
пу” бри шу се.

Члан 27.

У чла ну 240. по сли је ста ва 2. до да је се став 3, ко ји гла -
си:
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“О при је дло гу за по на вља ње по ступ ка ор ган је ду жан
од лу чи ти нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на при је ма
прије дло га.”.

До са да шњи став 3. по ста је став 4.

Члан 28.

У чла ну 264. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3, ко -
ји гла си:

“Жал ба на за кљу чак о до зво ли из вр ше ња мо же се из ја -
ви ти са мо у по гле ду вре ме на, мје ста и на чи на из вр ше ња.”.

Члан 29.

У чла ну 265. у ста ву 2. ри је чи: “Од ла га ње из вр ше ња
одо бра ва ор ган ко ји је до нео за кљу чак о до зво ли из вр ше -
ња” бри шу се.

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3, ко ји гла си:

“За кљу чак о об у ста ви или од ла га њу ад ми ни стра тив ног
из вр ше ња до но си ру ко во ди лац, од но сно стар је ши на ор га -
на.”.

Члан 30.

У чла ну 269. став 3. ми је ња се и гла си:

“Нов ча на ка зна ко ја се на осно ву ста ва 1. овог чла на
изри че пр ви пут не мо же би ти ма ња од 100 КМ. Сва ка ка -
сни је из ре че на нов ча на ка зна мо ра се из ре ћи у ве ћем из но -
су, али не ве ћем од 300 КМ.”.

По сли је ста ва 4. до да је се но ви став 5, ко ји гла си:

“Уко ли ко из вр ше ник не пла ти нов ча ну ка зну из ста ва
3. овог чла на, овла шће ни ор ган под но си при је длог По ре -
ској упра ви ра ди при нуд не на пла те.”.

Члан 31.

У чла ну 271. став 1. ми је ња се и гла си:

“Кад је на осно ву рје ше ња спро ве де но из вр ше ње, а рје -
ше ње је ка сни је по ни ште но или из ми је ње но, из вр ше ник
има пра во на по врат од у зе тог, ус по ста вља ње ста ња ко је је
би ло при је до но ше ња рје ше ња, као и на на кна ду ште те.”.

Члан 32.

По сли је чла на 276. до да ју се два но ва чл. 276а. и 276б,
ко ји гла се:

“Члан 276а.

Над зор над спрово ђе њем овог за ко на вр ши ми ни стар -
ство над ле жно за по сло ве упра ве.

Члан 276б.

Од го вор ним ли цем у ор га ну сма тра се ру ко во ди лац,
од но сно стар је ши на ор га на или слу жбе но ли це овла шће но
за рје ша ва ње у управ ном по ступ ку.”.

Члан 33.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-665/10 Предсједник
13. маја 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

860

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 
И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПЕН ЗИЈ СКОМ 

РЕ ЗЕР ВНОМ ФОН ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
Пен зиј ском ре зер вном фон ду Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де -
сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го -
ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010. године потврди ло да

усво је ним За ко ном о из мје на ма и до пу на ма За ко на о Пен -
зиј ском ре зер вном фон ду Ре пу бли ке Срп ске ни је угро жен
ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на ро да у Ре -
пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-521/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПЕН ЗИЈ СКОМ
РЕ ЗЕР ВНОМ ФОН ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У За ко ну о Пен зиј ском ре зер вном фон ду Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
73/08) у чла ну 4. у ста ву 1. ри је чи: “и сред ства сте че на
упра вља њем том имо ви ном” бри шу се.

Члан 2.

У чла ну 28. у ста ву 1. ри је чи: “Са ве за син ди ка та Ре пу -
бли ке Срп ске” за мје њу ју се ри је чи ма: “ве ћин ског ре пре -
зен та тив ног син ди ка та ор га ни зо ва ног на ни воу Ре пу бли ке
Срп ске”.

Члан 3.

По сли је чла на 44. до да ју се но ви чл. 44а. и 44б, ко ји
гла се:

“Члан 44а.

(1) Фонд ПИО мо же ко ри сти ти сред ства сте че на упра -
вља њем имо ви ном из чла на 4. став 1. За ко на до да на ре ги -
стра ци је Ре зер вног фон да, ис кљу чи во за на мје ну ис пла те
те ку ћих пен зи ја ко ри сни ка.

(2) Сред ства сте че на упра вља њем имо ви ном из чла на
4. став 1. За ко на ко ја се не ис ко ри сте до да на ре ги стра ци је
Ре зер вног фон да, за на мје ну из ста ва 1. овог чла на, Фонд
ПИО ду жан је да уне се у Ре зер вни фонд као до дат ни ка пи -
тал.

Члан 44б.

(1) Фонд ПИО ће у ро ку од 15 да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на ускла ди ти и осни вач ке ак те Ре зер вног
фон да и Дру штва за упра вља ње са од ред ба ма овог за ко на
и за ко на ко јим се уре ђу је по сло ва ње при вред них дру шта -
ва.

(2) За хтјев за упис Ре зер вног фон да и Дру штва за упра -
вља ње у ре ги стар ко ји во ди над ле жни суд мо ра се под није -
ти нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња осни вач -
ких ака та из ста ва 1. овог чла на.”.

Члан 4.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-656/10 Предсједник
11. маја 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

861

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 
И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПРЕ ВО ЗУ У ДРУМ СКОМ 

СА О БРА ЋА ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
пре во зу у друм ском са о бра ћа ју Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де -
сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го -
ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010. године потврди ло да
усво је ним За ко ном о из мје на ма и до пу на ма За ко на о пре -
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во зу у друм ском са о бра ћа ју Ре пу бли ке Срп ске ни је угро -
жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на ро да
у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-532/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПРЕ ВО ЗУ У

ДРУМ СКОМ СА О БРА ЋА ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У чла ну 1. За ко на о пре во зу у друм ском са о бра ћа ју Ре -
пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 111/08) на кра ју ста ва бри ше се тач ка и до да ју се рије -
чи: “и рад ста ни ца за тех нич ки пре гле де во зи ла”.

Члан 2.

У чла ну 6. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “дје лат но сти” до -
да је се ри јеч: “јав ног”.

У ста ву 3. у тач ки а) по сли је ри је чи: “сје ди шта,” до да -
је се ри јеч: “од но сно”, а тач ка в) бри ше се.

Члан 3.

У чла ну 7. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “ис пу ња ва” до да -
ју се ри је чи: “тех нич ко-екс пло а та ци о не”.

Члан 4.

У чла ну 8. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Мо тор ним во зи лом на ми је ње ним за јав ни пре воз и
пре воз за вла сти те по тре бе мо же упра вља ти ли це ко је је у
рад ном од но су код вла сни ка, од но сно ко ри сни ка во зи ла и
ко је ис пу ња ва усло ве утвр ђе не про пи си ма о без бјед но сти
са о бра ћа ја на пу те ви ма.”.

У ста ву 4. ри је чи: “ма ња од” за мје њу ју се ри јеч ју: “до”.

Члан 5.

У чла ну 10. у ста ву 2. ри је чи: “ма ња од” за мје њу ју се
ри јеч ју: “до”.

Члан 6.

У чла ну 17. по сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2 и 3, ко -
ји гла се:

“(2) Са став ни дио ре да во жње је и ко о пе рант ски уго -
вор, ако се ред во жње одр жа ва у ко о пе ра ци ји.

(3) Уго вор о ко о пе ра ци ји из ста ва 2. овог чла на мо ра да
са др жи тач но де фи ни сан рас по ред ре жи ма одр жа ва ња ре -
да во жње из ме ђу ко о пе ра на та.”.

До са да шњи став 2. по ста је став 4.

Члан 7.

У чла ну 30. у ста ву 1. ри јеч: “се” за мје њу је се ри је чи -
ма: “над ле жни ор ган за ре ги стра ци ју ре до ва во жње”.

У истом чла ну и ста ву до да је се но ва тач ка д), ко ја гла -
си:

“д) пре ста не да ис пу ња ва усло ве из чла на 9. ставa 1.
тачкe а) и тачкe б) подтачкe 1) За ко на, као и усло ве из ста -
ва 2. т. а) и б) истог чла на”.

Члан 8.

У чла ну 31. у ста ву 1. на кра ју ста ва тач ка се за мје њу -
је за пе том и до да ју се ри је чи: “као и ко о пе ран та са ре да во -
жње ако не одр жа ва ред во жње или по је ди не по ла ске из ре -
да во жње”.

Члан 9.

У чла ну 37. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “свим” до да ју се
ри је чи: “ко ри сни ци ма услу га пре во за и”.

Члан 10.

У чла ну 43. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “фи зич ко ли це”
до да ју се ри је чи: “ко је има ре ги стро ва ну дје лат ност”.

Члан 11.

У чла ну 49. став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Так си пре во зник мо же при ми ти на пре воз и ви ше
ли ца, уз њи хо ву са гла сност.”.

Члан 12.

У чла ну 51. у ста ву 2. ри је чи: “пра зном во жњом” за мје -
њу ју се ри је чи ма: “во жњом истих пут ни ка”, а по сли је рије -
чи: “из да та” до да је се ри јеч: “по врат на”.

Члан 13.

У чла ну 56. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3, ко ји
гла си:

“(3) Мо тор ним во зи лом на ми је ње ним за пре воз за вла -
сти те по тре бе, осим вла сни ка, од но сно ко ри сни ка во зи ла,
мо же упра вља ти и ли це ко је је за по сле но код вла сни ка, од -
но сно ко ри сни ка во зи ла, као и члан по ро ди це но си о ца по -
љо при вред ног га здин ства.”.

Члан 14.

У чла ну 60. у ста ву 1. у тач ки а) у под тач ки 3) по сли је
ри је чи: “пре гле да” до да ју се ри је чи: “во зи ла и тех нич ког
пре гле да во зи ла за ли цен цу”.

У тач ки б) под тач ка 3) ми је ња се и гла си:

“3) вр ше ње тех нич ког пре гле да во зи ла ста ни ца ма за
тех нич ки пре глед во зи ла, на пе ри од од 15 до 45 да на, ако
се пре глед вр ши су прот но овом за ко ну и про пи си ма о бе -
збјед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма и ако се не из вр ши рје -
ше ње ин спек то ра из ста ва 1. тач ка а) под тач ка 3) овог чла -
на, а у по но вље ном слу ча ју на пе ри од од 45 до 90 да на”.

У тач ки б) подт. 6) и 7) бри шу се.

У тач ки в) у под тач ки 3) по сли је ри је чи: “управ ног” до -
да ју се ри је чи: “или суд ског”.

У истом чла ну, у ста ву 2. по сли је ри је чи: “са о бра ћај не
до зво ле” до да ју се ри је чи: “или по твр де о ре ги стра ци ји,
код так си во зи ла и так си озна ке”.

По сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5, ко ји гла се:

“(4) Жал ба на рје ше ње ин спек то ра из ја вљу је се Ми ни -
стар ству са о бра ћа ја и ве за.

(5) Жал ба на рје ше ње ин спек то ра из ста ва 1. т. б) и в)
не од ла же из вр ше ње рје ше ња.”.

До са да шњи став 4. по ста је став 6.

Члан 15.

У чла ну 63. у ста ву 1. у тач ки д) ри је чи: “став 5.” за мје -
њу ју се ри је чи ма: “став 6.”, а ри је чи: “члан 56.” за мје њу ју
се са ри је чи ма: “члан 55.”.

У истом ста ву, у тач ки и) бри ше се за пе та на кра ју ста -
ва и до да ју ри је чи: “и ако ни је уго во ром ре гу ли сао ме ђу -
соб на пра ва и оба ве зе са ауто бу ским ста ни ца ма и тер ми на -
ли ма (члан 39. став 3.)”.

Члан 16.

У чла ну 70. у ста ву 3. ри је чи: “18 мје се ци” за мје њу ју се
ри је чи ма: “пет го ди на”.

Члан 17.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-666/10 Предсједник
13. маја 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву члана 14. и члана 15. став 2. За ко на о утвр -
ђи ва њу и на чи ну из ми ре ња уну тра шњег ду га Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 7/10
- Пре чи шће ни текст) и чл. 43. став 3. и члана 15. тач ка г)
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 27. маја 2010. го ди не,   д о н и ј е л а  ј е
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ОД Л У К У  

О ЕМИ СИ ЈИ ОБ ВЕ ЗНИ ЦА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 
ЗА ИЗ МИ РЕ ЊЕ ОБА ВЕ ЗА ПО ОСНО ВУ МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ 
И  НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ШТЕ ТЕ НА СТА ЛЕ У ПЕ РИ О ДУ

РАТ НИХ ДЕЈ СТА ВА ОД 20. МА ЈА 1992. 
ДО 19. ЈУ НА 1996. ГО ДИ НЕ

I

(1) Ра ди ре гу ли са ња ди је ла уну тра шњег ду га Ре пу бли -
ке Срп ске по осно ву пра во сна жних суд ских од лу ка и ван -
суд ских по рав на ња ко ји ма је при зна то пра во на на кна ду
ма те ри јал не и не ма те ри јал не ште те на ста ле у пе ри о ду рат -
них деј ста ва од 20. ма ја 1992. до 19. ју на 1996. го ди не, у
сми слу За ко на о утвр ђи ва њу и на чи ну из ми ре ња уну тра -
шњег ду га Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За кон), Ре -
пу бли ка Срп ска еми то ва ће об ве зни це у скла ду са овом
одлу ком.

(2) Из нос еми си је об ве зни ца из ста ва 1. ове тач ке је сте
35.996.199,00 KM, ко ји чи ни из нос не из ми ре них оба ве за
утвр ђе них ве ри фи ко ва њем оба ве за из пра во сна жних суд -
ских од лу ка и ван суд ских по рав на ња ко ји ма је при зна то
пра во на на кна ду ма те ри јал не и не ма те ри јал не ште те на -
ста ле у пе ри о ду рат них деј ста ва. 

II

Основ ни еле мен ти об ве зни ца из тач ке I ове од лу ке су:

1) еми тент: Ре пу бли ка Срп ска,

2) но ми нал на ври јед ност еми си је: 35.996.199,00 KM,

3) на зив еми си је: оба ве зе по ма те ри јал ној и не ма те ри -
јал ној рат ној ште ти,

4) вр ста об ве зни ца: ду го роч на об ве зни ца са ка мат ним
при но сом (ку по ном), нео гра ни че но пре но си ва, у де ма те -
ри ја ли зо ва ном об ли ку, на име,

5) но ми нал на ври јед ност јед не об ве зни це: 1 КМ,

6) тип еми си је: при мар на еми си ја, 

7) ред ни број еми си је: че твр та еми си ја, 

8) број еми то ва них об ве зни ца: 35.996.199,

9) да тум еми си је: 15. јун 2010. го ди не,

10) рок до спи је ћа: 14 го ди на од да на ове еми си је, 

11) грејс-пе ри од ис пла те глав ни це: четири го ди не,
ура чу нат у рок от пла те и 

12) ка мат на сто па: фик сна, 1,5% го ди шње, ра чу на се на
оста так глав ни це уз при мје ну ли не ар ног мо де ла об ра чу на
ка ма те, на ба зи ствар ног бро ја да на.

III

(1) Об ве зни це но се ка ма ту на глав ни цу по сто пи 1,5%
го ди шње. Ка мат на сто па ра чу на се као го ди шња ка мат на
сто па об ве зни ца на глав ни цу, те ка мат на сто па ку по на об -
ве зни ца из но си 1,5%, што по 1 КМ об ве зни ца из но си 0,015
КМ. 

(2) У грејс-пе ри о ду вла сник об ве зни це има пра во на
ка ма ту об ра чу на ту на уку пан из нос глав ни це.

(3) Пр ва ис пла та ка ма те из вр ши ће се 15. ју на 2011. го -
ди не за пе ри од од (укљу чу ју ћи и да тум еми си је) 15. јун
2010. го ди не до (али не укљу чу ју ћи и тај дан) 15. јун 2011.
го ди не. Сље де ће ка ма те ис пла ћи ва ће се го ди шње пре ма
сље де ћем пла ну: 15. јун 2012. год.; 15. јун 2013. год.; 15.
јун 2014. год.; 15. јун 2015. год.; 15. јун 2016. год.; 15. јун
2017. год.; 15. јун 2018. год.; 15. јун 2019. год.; 15. јун 2020.
год.; 15. јун 2021. год.; 15. јун 2022. год.; 15. јун 2023. год.
и 15. јун 2024. године.

IV

По ис те ку грејс-пе ри о да вла сник об ве зни це има пра во
на про пор ци о нал ни дио глав ни це и при па да ју ћи дио ка ма -
те об ра чу на те на пре о ста ли дио глав ни це, ко ји се ис пла ћу -
је јед ном го ди шње.

V

(1) Ка ма та, од но сно глав ни ца ис пла ћу ју се у ро ку од 15
да на од да на об ра чу на ка ма те, од но сно до спи је ћа глав ни -
це, пре но сом сред ста ва на ра чун вла сни ка об ве зни це.

(2) Ис пла та се вр ши у скла ду са сље де ћим от плат ним
пла ном: 
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Датум Номинална Преостали Стопа Исплатa Исплата Исплата 
вриједност дио номиналне отплате главнице камате ануитета

вриједности

15.06.2011. 35,996,199.00 35,996,199.00 0% 0.00 539,942.99 539,942.99

15.06.2012. 35,996,199.00 35,996,199.00 0% 0.00 539,942.99 539,942.99

15.06.2013. 35,996,199.00 35,996,199.00 0% 0.00 539,942.99 539,942.99

15.06.2014. 35,996,199.00 35,996,199.00 0% 0.00 539,942.99 539,942.99

15.06.2015. 35,996,199.00 35,996,199.00 10% 3,599,619.90 539,942.99 4,139,562.89

15.06.2016. 35,996,199.00 32,396,579.10 10% 3,599,619.90 485,948.69 4,085,568.59

15.06.2017. 35,996,199.00 28,796,959.20 10% 3,599,619.90 431,954.39 4,031,574.29

15.06.2018. 35,996,199.00 25,197,339.30 10% 3,599,619.90 377,960.09 3,977,579.99

15.06.2019. 35,996,199.00 21,597,719.40 10% 3,599,619.90 323,965.79 3,923,585.69

15.06.2020. 35,996,199.00 17,998,099.50 10% 3,599,619.90 269,971.49 3,869,591.39

15.06.2021. 35,996,199.00 14,398,479.60 10% 3,599,619.90 215,977.19 3,815,597.09

15.06.2022. 35,996,199.00 10,798,859.70 10% 3,599,619.90 161,982.90 3,761,602.80

15.06.2023. 35,996,199.00 7,199,239.80 10% 3,599,619.90 107,988.60 3,707,608.50

15.06.2024. 35,996,199.00 3,599,619.90 10% 3,599,619.90 53,994.30 3,653,614.20

VI

У слу ча ју ка шње ња са ис пла том ка ма те, од но сно глав -

ни це из об ве зни ца, по сли је ис те ка ро ка из тач ке V ове

одлу ке, Mинистарство фи нан си ја пла ти ће за кон ску за те зну

ка ма ту од да на до спи је ћа ка ма те, од но сно глав ни це до да -

на ис пла те.

VII

Сред ства за из ми ре ње оба ве за по овој еми си ји обез бје -

ђу ју се из бу џе та Ре пу бли ке Срп ске.

VI II

Об ве зни це пред ста вља ју ди рект ну и без у слов ну оба ве -
зу Ре пу бли ке Срп ске, ме ђу соб но су рав но прав не и нај ма ње
су у истом ран гу са свим дру гим са да шњим и бу ду ћим оба -
ве за ма за чи је из вр ше ње сред ства обез бје ђу је Ре пу бли ка
Срп ска.

IX

(1) Об ве зни це се упи су ју у Цен трал ни ре ги стар хар ти -
ја од ври јед но сти а.д. Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Цен трал -
ни ре ги стар).



(2) Пра во вла сни штва над об ве зни ца ма и пра во рас по -
ла га ња сти че се да ном упи са об ве зни ца у Цен трал ни ре ги -
стар.

(3) Ми ни стар ство фи нан си ја у ро ку од осам да на од
да на до но ше ња од лу ке о еми си ји под но си Цен трал ном
ре ги стру за хтјев за ре ги стра ци ју (упис) об ве зни ца и
извје штај о ве ри фи ко ва ним оба ве за ма по осно ву пра во -
сна жних суд ских од лу ка и ван суд ских по рав на ња ко ји ма
је при зна то пра во на на кна ду ма те ри јал не и не ма те ри јал -
не ште те на ста ле у пе ри о ду рат них деј ста ва од 20. ма ја
1992. до 19. ју на 1996. го ди не, ко је се из вр ша ва ју еми си -
јом об ве зни ца.

(4) За тач ност по да та ка у из вје шта ју ко ји Ми ни стар -
ство фи нан си ја до ста вља Цен трал ном ре ги стру од го ва ра
Ми ни стар ство фи нан си ја. 

X

Цен трал ни ре ги стар ће, на осно ву за при мље них од лу -
ка о еми си ји и за хтје ва за ре ги стра ци ју об ве зни ца са из вје -
шта јем из тач ке IX ове од лу ке, ре ги стро ва ти еми си ју, отво -
ри ти и во ди ти ра чу не вла сни ка об ве зни ца, из вр ши ти ре ги -
стра ци ју и чу ва ти по дат ке о сти ца њу вла сни штва и пра ви -
ма из об ве зни ца, као и из да ва ти из вје шта је, из во де и по -
твр де о ста њу и про мје на ма на ра чу ни ма вла сни ка об ве -
зни ца, у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју тр жи ште хар ти -
ја од ври јед но сти и ак ти ма Цен трал ног ре ги стра. 

XI

Ре пу бли ка Срп ска мо же, у би ло ко је ври је ме, от ку пи ти
об ве зни це по би ло ко јој ци је ни на тр жи шту или на дру ги
на чин, у скла ду са од лу ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске, под
усло вом да, у слу ча ју ку по ви не јав ном по ну дом, та ква по -
ну да бу де јед на ко до ступ на свим вла сни ци ма об ве зни ца.

XII

При хо ди од ка ма та и ка пи тал не до би ти по осно ву об -
ве зни ца не ће се опо ре зи ва ти.

XI II

Ре пу бли ка Срп ска се не упи су је у ре ги стар еми те на та
код Ко ми си је за хар ти је од ври јед но сти Ре пу бли ке Срп ске.

XIV

(1) Цен трал ни ре ги стар је ду жан да оба ви је сти Ба ња -
луч ку бер зу а. д. Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Ба ња луч ка
бер за) о ре ги стра ци ји об ве зни ца.

(2) На осно ву из вје шта ја Цен трал ног ре ги стра, об ве -
зни це еми то ва не у скла ду са овим за ко ном увр шта ва ју се
на слу жбе но бер зан ско тр жи ште Ба ња луч ке бер зе.

(3) Тр го ви на об ве зни ца ма на се кун дар ном тр жи шту
оба вља се у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је тр го ви -
на хар ти ја ма од ври јед но сти. 

(4) Ци је на об ве зни ца увр ште них у слу жбе но бер зан ско
тр жи ште Ба ња луч ке бер зе ба зи ра ће се на тзв. чи стој ци је -
ни, тј. не ће об у хва та ти сте че ну ка ма ту. Пла ћа ње по оба -
вље ној ку по ви ни об ве зни ца на слу жбе ном бер зан ском тр -
жи шту оба вља ће се по ци је ни по ко јој се тр го ва ло, уве ћа -
ној за сте че ну ка ма ту за пе ри од од посљед ње ис пла те ка -
ма те до прет по ста вље ног да на по рав на ња, не укљу чу ју ћи
прет по ста вље ни дан по рав на ња. 

(5) За об ра чун сте че не ка ма те из об ве зни ца узи ма се
ствар ни број да на у пе ри о ду за ко ји се об ра чу на ва ју ка ма -
те, тј. за пе ри од од (укљу чу ју ћи и тај дан) да на до спи је ћа
прет ход ног ку по на до (али не укљу чу ју ћи и тај дан) да на
до спи је ћа сље де ћег ку по на. 

XV

(1) По сло ве плат ног аген та вр ши Цен трал ни ре ги стар у
скла ду са уго во ром или Ми ни стар ство фи нан си ја.

(2) Сред ства на име ка ма те и глав ни це об ве зни ца плат -
ни агент ће, у скла ду са ро ком про пи са ним у тач ки V ове
од лу ке, ис пла ти ти пу тем плат ног си сте ма вла сни ку об ве -
зни ца, без од би та ка тро шко ва или на кна де. 

XVI

У слу ча ју спо ра, стран ке сво ја ме ђу соб на пра ва и оба -
ве зе рје ша ва ју у скла ду са за ко ни ма ко ји ре гу ли шу ову
област пред Основ ним су дом у Ба њој Лу ци. 

XVII

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
фи нан си ја, а ми ни стар фи нан си ја је ли це овла шће но за
спро во ђе ње ове од лу ке.

XVI II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-970/10 Предсједник
27. маја 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 31. став 1. Закона о Пензијском резервном
фонду Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 73/08), члана 181. Закона о привредним
друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
127/08 и 58/09) и члана 19. став (1) подтачка (2) и став (2)
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, број 68/07), Влада Републике Српске,
на сједници од 20. маја 2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДРУШТВА ЗА

УПРАВЉАЊЕ ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА

I

Дaје се сагласност на Статут Друштва за управљање
Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д.
Бања Лука (у даљем тексту: Друштво).

II

У складу са тачком I ове одлуке Надзорни одбор
Друштва ће донијети одлуку о усвајању Статута Друштва.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-972/10 Предсједник
20. маја 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

864

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 3. ст. 4-7. Закона о извршењу буџета
Републике Српске за 2010. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/09), Влада Републике Српске,
на сједници од 20. маја 2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИНТЕРНИ ПЛАН И 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА

I

Даје се сагласност Министарству унутрашњих послова
на Интерни план и програм утрошка средстава са рачуна
посебних намјена код Нове бањалучке банке а.д. Бања
Лука, број 551-001-00016050-88, у укупном износу од
31.000,00 КМ, која ће се утрошити на набавку једног пут-
ничког моторног возила за потребе полиције.
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II

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
унутрашњих послова и Министарство финансија.

III

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

Број: 04/1-012-2-948/10 Предсједник
20. маја 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

865

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу буџета
Републике Српске за 2010. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/09), Влада Републике Српске,
на сједници од 20. маја 2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I

Даје се сагласност на План утрошка средстава
Министарству породице, омладине и спорта (организа -
циони код 3710001) са позиције: 614100 - пројекти и
програмске активности удружења и организација за
афирмацију породице, за период 1. јануар - 30. јун 2010.
године, у укупном износу од 218.235,58 КМ, а у сврху
набавке уџбеника за одличне ученике из породица са
петоро и више дјеце.

II

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

III

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

Број: 04/1-012-2-949/10 Предсједник
20. маја 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

866

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са Одлуком о утврђивању Плана
докапитализације фондова којима управља Инвестиционо-
развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, број:
04/1-012-2-2634/09, од 30. децембра 2009. године (“Слу -
жбени гласник Републике Српске”, број 117/09), Влада
Републике Српске, на сједници од 20. маја 2010. године,
д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ОДОБРЕЊУ ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА

ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА

I

Одобрава се исплата средстава са рачуна посебних
намјена Фонду становања Републике Српске а.д. Бања
Лука, у циљу реализације Привредно-развојног програма,
а у складу са утврђеним Програмом инвестиција из
средстава Развојног програма Републике Српске 2007-
2010. - Привредно развојни програм.

II

У складу са тачком I ове одлуке, одобравају се средства
у износу од 7.000.000,00 КМ (седам милиона конверти -
билних марака), а која ће бити евидентирана као повећање

основног капитала у пословним књигама Фонда становања
Републике Српске а.д. Бања Лука.

III

Средства из тачке II ове одлуке ће се обезбиједити на
терет средстава са посебних рачуна од приватизације
државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв.
escrow рачун), а дозначиће се на трансакциони рачун
Фонда становања Републике Српске а.д. Бања Лука.

IV

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија.

V

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

Број: 04/1-012-2-950/10 Предсједник
20. маја 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

867

На осно ву чл. 8. и 17. За ко на о хе ми ка ли ја ма (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/09) и чла на 82. став
2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар здра вља и со -
ци јал не заш титe  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈИ, ПА КО ВА ЊУ И ОБИ ЉЕ ЖА ВА ЊУ
ХЕ МИ КА ЛИ ЈА И ОД РЕ ЂЕ НИХ ПРО ИЗ ВО ДА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се кла се опа сно сти, кри -
те ри ју ми за кла си фи ка ци ју и по сту пак кла си фи ка ци је хе -
ми ка ли ја и од ре ђе них про из во да, на чин па ко ва ња, оби ље -
жа ва ња и ре кла ми ра ња хе ми ка ли ја, у скла ду са Гло бал но
хар мо ни зо ва ним си сте мом (Glo bally Har mo ni zed System, у
да љем тек сту: GHS) за кла си фи ка ци ју и оби ље жа ва ње хе -
ми ка ли ја ко ји се пре у зи ма из Европ ске уни је (у да љем тек -
сту: ЕУ).

1. Зна че ње пој мо ва

Члан 2.

По је ди ни из ра зи упо три је бље ни у овом пра вил ни ку
има ју сље де ће зна че ње:

а) кла са опа сно сти озна ча ва при ро ду фи зич ке опа сно -
сти, опа сно сти по здра вље љу ди или опа сно сти по жи вот -
ну сре ди ну,

б) ка те го ри ја опа сно сти озна ча ва да љу по дје лу кри те -
ри ју ма у окви ру сва ке кла се опа сно сти ко јом се бли же
одре ђу је ни во опа сно сти,

в) пик то грам опа сно сти озна ча ва гра фич ки при каз ко ји
се са сто ји од зна ка и дру гих гра фич ких еле ме на та, као што
су иви ца, тек стурa или бо ја по за ди не, на ми је њен да ука же
на ин фор ма ци је свој стве не пред мет ној опа сно сти,

г) ри јеч упо зо ре ња озна ча ва ри јеч ко ја ука зу је на од го -
ва ра ју ћи ни во опа сно сти ко јом се ко ри сник упо зо ра ва на
мо гу ћу опа сност, а ко ри сте се сље де ће дви је ри је чи упо зо -
ре ња:

1) “опа сност” озна ча ва ри јеч упо зо ре ња ко ја ука зу је на
ве о ма опа сне ка те го ри је опа сно сти и

2) “па жња” озна ча ва ри јеч упо зо ре ња ко ја ука зу је на
ма ње опа сне ка те го ри је опа сно сти,

д) оба вје ште ње о опа сно сти озна ча ва пи са ни из раз до -
ди је љен кла си и ка те го ри ји опа сно сти, ко ји опи су је при ро -
ду опа сно сти суп стан це или смје ше, укљу чу ју ћи и ни во
опа сно сти гдје је то по треб но, 

ђ) оба вје ште ње о мје ра ма пре до стро жно сти озна ча ва
пи са ни из раз ко ји опи су је пре по ру че не мје ре за сма ње ње
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или спре ча ва ње штет них ефе ка та ко ји мо гу на ста ти усљед
из ла га ња опа сној суп стан ци или смје ши при ли ком њи хо -
вог ко ри шће ња или од ла га ња,

е) по ли мер озна ча ва суп стан цу са ста вље ну од мо ле ку -
ла чи ја је основ на ка рак те ри сти ка да се са сто је од ни за
истих или раз ли чи тих мо но мер них је ди ни ца. Мо ле кул ске
ма се ових мо ле ку ла мо ра ју би ти рас по ди је ље не у од ре ђе -
ном ра спо ну при че му се раз ли ке у мо ле кул ским ма са ма
мо гу при пи са ти пр вен стве но раз ли ка ма у бро ју мо но мер -
них је ди ни ца. 

1) По ли мер са др жи: 

- ви ше од 50 % ма се ног удје ла мо ле ку ла са нај ма ње три
мо но мер не је ди ни це ко је су ко ва лент но ве за не са нај ма ње
једнoм дру га чи јом мо но мер ном је ди ни цом или дру гим ре -
ак тан том,

- ма ње од 50 % ма се ног удје ла мо ле ку ла исте мо ле кул -
ске ма се.

У кон тек сту ове де фи ни ци је “мо но мер на је ди ни ца” је -
сте из ре ак то ва ни об лик мо но ме ра у по ли ме ру, 

ж) мо но мер озна ча ва суп стан цу ко ја има спо соб ност да
гра ди ко ва лент не ве зе са ни зом дру гих слич них или раз ли -
чи тих мо ле ку ла под усло ви ма од го ва ра ју ћим за ре ак ци ју
ства ра ња по ли ме ра ко ја се ко ри сти у од ре ђе ном про це су,

з) ле гу ра озна ча ва ме тал ни ма те ри јал, хо мо ген на ма -
кро скоп ском ни воу, ко ји чи не два или ви ше еле мен та са -
ста вље на та ко да се не мо гу ла ко одво ји ти ме ха нич ким
сред стви ма, а у кон тек сту овог пра вил ни ка ле гу ра се сма -
тра смје шом, 

и) “UN RTDG” озна ча ва Пре по ру ке Ује ди ње них на ци -
ја за тран спорт опа сног те ре та,

ј) гра нич на ври јед ност озна ча ва ни во би ло ко је кла си -
фи ко ва не не чи сто ће, ади ти ва или по је ди нач ног са сто јка у
суп стан ци или смје ши, из над ко јег се овај по да так узи ма у
об зир при ли ком кла си фи ка ци је суп стан це или смје ше, 

к) гра нич на кон цен тра ци ја озна ча ва кон цен тра ци ју
изнад ко је при су ство опа сне суп стан це у дру гој суп стан ци
или смје ши као не чи сто ће, ади ти ва или по је ди нач ног са -
стој ка до во ди до кла си фи ка ци је те суп стан це или смје ше
као опа сне,

л) раз ли ке уну тар кла се озна ча ва раз ли ке у окви ру кла -
се опа сно сти ко је за ви се од пу та из ла га ња или при ро де
ефе ка та,

љ) М-фак тор озна ча ва ко е фи ци јент ко јим се мно жи
кон цен тра ци ја суп стан це ко ја је кла си фи ко ва на као опа сна
по во де ну жи вот ну сре ди ну, акут но -  ка те го ри ја 1 или хро -
нич но -  ка те го ри ја 1, а ко ји се ко ри сти у ме то ди су ми ра ња
за кла си фи ка ци ју смје ше ко ја са др жи ту суп стан цу,

м) па ко ва ње озна ча ва упа ко ва ни про из вод ко ји се са -
сто ји од ам ба ла же и са др жа ја у њој,

н) ам ба ла жа озна ча ва јед ну или ви ше по су да и сви дру -
ги до да ци или ма те ри ја ли по треб ни да би по су да ис пу ни -
ла сво ју на мје ну за др жа ва ња са др жа ја и дру ге без бјед но -
сне за хтје ве,

њ) ме ђу ам ба ла жа озна ча ва ам ба ла жу ко ја се по ста вља
из ме ђу уну тра шње ам ба ла же, од но сно про из во да и спо ља -
шње ам ба ла же,

о) смје ша или смје са, од но сно пре па рат озна ча ва мје -
ша ви ну или рас твор дви је или ви ше суп стан ци и

п) стан дар ди ко ји се од но се на ла бо ра то ри је и оста ле
про пи са не за хтје ве, би ло да су ISO, EN или CEN, би ће за -
ми је ње ни од го ва ра ју ћим BAS стан дар дом кад исти бу де
усво јен од стра не Ин сти ту та за стан дар ди за ци ју БиХ. 

2. Опа сне суп стан це, смје ше и кла се опа сно сти

Члан 3.

(1) Суп стан ца или смје ша ко ја ис пу ња ва кри те ри ју ме
за кла си фи ка ци ју на осно ву фи зич ке опа сно сти, опа сно сти
по здра вље љу ди или опа сно сти по жи вот ну сре ди ну, ко ји
су да ти у При ло гу 1. овог пра вил ни ка ко ји је ње гов са став -
ни дио, у ди је ло ви ма од 2. до 5, опа сна је и кла си фи ку је се
у од го ва ра ју ће кла се опа сно сти.

(2) У оним слу ча је ви ма гдје је у При ло гу 1. овог пра -
вил ни ка да то да уну тар јед не кла се опа сно сти по сто је ра -
зли ке на осно ву пу та из ла га ња или на осно ву при ро де ефе -
ка та, суп стан ца или смје ша се кла си фи ку је у скла ду са тим
раз ли ка ма. 

II - КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ОПА СНО СТИ

1. Иден ти фи ка ци ја и про цје на по да та ка

1.1. И д е н  т и  ф и  к а  ц и  ј а  и  п р о  ц ј е  н а  д о  с т у п  н и х
п о  д а  т а  к а  о  с у п  с т а н  ц а  м а

Члан 4.

(1) Про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник суп стан це
тре ба да иден ти фи ку је ре ле вант не до ступ не по дат ке на
осно ву ко јих се мо же утвр ди ти да ли та суп стан ца пред ста -
вља фи зич ку опа сност, опа сност по здра вље љу ди или опа -
сност по жи вот ну сре ди ну као што је да то у При ло гу 1.
овог пра вил ни ка, на ро чи то сље де ће: 

а) по дат ке до би је не у скла ду са би ло ко јом ме то дом ко -
ја је на ве де на у чла ну 7. став 3. овог пра вил ни ка,

б) епи де ми о ло шке по дат ке и ис ку ства о ефек ти ма на
љу де, као што су ста ти стич ки по да ци о про фе си о нал ним
обо ље њи ма и о хе миј ским уде си ма, 

в) но ве на уч не по дат ке и

г) дру ге по дат ке ко ји су до би је ни ме ђу на род но при зна -
тим про гра ми ма о хе ми ка ли ја ма. 

(2) Про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник тре ба да
утвр ди да ли су по да ци из ста ва 1. овог чла на аде кват ни,
по у зда ни и на уч но до ка за ни.

1.2. И д е н  т и  ф и  к а  ц и  ј а  и  п р о  ц ј е  н а  д о  с т у п  н и х
п о  д а  т а  к а  о  с м ј е  ш а  м а

Члан 5.

(1) Про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник смје ше тре -
ба да иден ти фи ку је ре ле вант не до ступ не по дат ке о са мој
смје ши или суп стан ца ма ко је она са др жи на осно ву ко јих
се мо же утвр ди ти да ли смје ша пред ста вља фи зич ку опа -
сност, опа сност по здра вље љу ди или опа сност по жи вот -
ну сре ди ну као што је да то у При ло гу 1. овог пра вил ни ка,
на ро чи то сље де ће: 

а) по дат ке о са мој смје ши или суп стан ца ма ко је она са -
др жи до би је не у скла ду са би ло ко јом ме то дом ко ја је на -
ве де на у чла ну 7. став 3. овог пра вил ни ка,

б) епи де ми о ло шке по дат ке и ис ку ства о ефек ти ма на
љу де, као што су ста ти стич ки по да ци о про фе си о нал ним
обо ље њи ма и о хе миј ским уде си ма ко ји се од но се на са ме
смје ше или суп стан це ко је она са др жи,

в) дру ге по дат ке до би је не у скла ду са усло ви ма да тим
у При ло гу 8. овог пра вил ни ка ко ји чи ни ње гов са став ни
дио и

г) дру ге по дат ке о са мој смје ши или суп стан ца ма ко је
она са др жи, а ко ји су до би је ни ме ђу на род но при зна тим
про гра ми ма о хе ми ка ли ја ма. 

(2) Ако про из во ђач, уво зник или да љи ко ри сник утвр -
ди да су по да ци из ста ва 1. овог чла на ко ји су до ступ ни за
са му смје шу аде кват ни, по у зда ни и на уч но до ка за ни, ови
по да ци се ко ри сте за про цје ну опа сно сти смје ше у скла ду
са по гла вљем 2. ове гла ве.

(3) За про цје ну опа сно сти смје ше у од но су на кла се
опа сно сти “му та ге ност гер ми на тив них ће ли ја”, “кар ци но -
ге ност” и “ток сич ност по ре про дук ци ју”, ко је су да те у
При ло гу 1. овог пра вил ни ка, у одјељ ци ма 3.5.3.1, 3.6.3.1 и
3.7.3.1, ко ри сте се по да ци за суп стан це ко је смје ша са др -
жи.

(4) Ако до ступ ни по да ци о ис пи ти ва њи ма са ме смје ше
ука зу ју на ефек те му та ге но сти гер ми на тив них ће ли ја, кар -
ци но ге но сти или ре про дук тив не ток сич но сти ко ји ни су
би ли иден ти фи ко ва ни у по да ци ма за по је ди нач не суп стан -
це у смје ши, та кви по да ци се узи ма ју у об зир.

(5) За про цје ну опа сно сти смје ше у од но су на кла су
опа сно сти по во де ну жи вот ну сре ди ну на осно ву би о де гра -
да ци о них и би о а ку му ла тив них свој ста ва ко ја су да та у
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При ло гу 1. овог пра вил ни ка, у одјељ ци ма 4.1.2.8 и 4.1.2.9,
ко ри сте се ис кљу чи во ре ле вант ни до ступ ни по да ци из ста -
ва 1. овог чла на за суп стан це ко је смје ша са др жи.

(6) Ако ни су до ступ ни или су не до вољ ни по да ци за са -
му смје шу, за про цје ну опа сно сти смје ше у скла ду са по -
гла вљем 2. ове гла ве мо гу се ко ри сти дру ги ре ле вант ни, до -
ступ ни по да ци о суп стан ца ма ко је смје ша са др жи и слич -
ним смје ша ма, под усло вом да су ти по да ци аде кват ни и
по у зда ни за про цје ну опа сно сти смје ше у скла ду са чла ном
8. став 4. овог пра вил ни ка.

1.3. И с  п и  т и  в а  њ а  н а  ж и  в о  т и  њ а  м а  и  љ у  д и  м а

Члан 6.

(1) Но ва ис пи ти ва ња на жи во ти ња ма ра ди кла си фи ка -
ци је суп стан ци и смје ша вр ше се са мо ако не ма дру гих ал -
тер на ти ва ко је обез бје ђу ју до вољ ну по у зда ност и ква ли тет
по да та ка.

(2) Ако су ис пи ти ва ња на љу ди ма ра ђе на у дру ге свр хе,
као што су кли нич ка ис пи ти ва ња, по да ци до би је ни у тим
ис пи ти ва њи ма мо гу се ко ри сти ти и за кла си фи ка ци ју суп -
стан ци и смје ша.

1.4. П р и  к у  п љ а  њ е  н о  в и х  п о  д а  т а  к а  з а  с у п  -
с т а н  ц е  и  с м ј е  ш е  

Члан 7.

(1) Ра ди утвр ђи ва ња да ли не ка суп стан ца или смје ша
пред ста вља опа сност по здра вље љу ди или жи вот ну сре ди -
ну, мо гу се вр ши ти но ва ис пи ти ва ња са мо под усло вом да
су ис цр пље ни сви дру ги на чи ни при ку пља ња по да та ка
укљу чу ју ћи и усло ве про пи са не у При ло гу 8. овог пра вил -
ни ка.

(2) Ра ди утвр ђи ва ња да ли суп стан ца или смје ша пред -
ста вља фи зич ку опа сност мо ра ју се вр ши ти но ва ис пи ти -
ва ња, осим ако су до ступ ни аде кват ни и по у зда ни по да ци
из прет ход них ис пи ти ва ња.

(3) Но ва ис пи ти ва ња из ста ва 1. овог чла на вр ше се у
скла ду са:

а) ме то да ма ко је су про пи са не у скла ду са чла ном 13.
За ко на о хе ми ка ли ја ма, или

б) по твр ђе ним на уч ним прин ци пи ма или ме то да ма за
ко је је ура ђе на ва ли да ци ја у скла ду са ме ђу на род ним про -
це ду ра ма.

(4) Но ва ис пи ти ва ња у од но су на фи зич ке опа сно сти,
по чев ши од 1. ја ну а ра 2014. го ди не, мо ра ју се вр ши ти у
скла ду са ре ле вант ним при зна тим си сте мом ква ли те та или
у ла бо ра то ри ја ма ко је ра де по ре ле вант ним при зна тим
стан дар ди ма. 

2. Про цје на опа сно сти и кла си фи ка ци ја

2.1. П р о  ц ј е  н а  п о  д а  т а  к а  о  о п а  с н о  с т и  с у п  -
с т а н  ц е  и  с м ј е  ш е  

Члан 8.

(1) Про из во ђач, уво зник или да љи ко ри сник суп стан це
или смје ше про цје њу је иден ти фи ко ва не по дат ке у скла ду
са усло ви ма из по гла вља 1. ове гла ве та ко што на њих при -
мје њу је кри те ри ју ме за кла си фи ка ци ју про пи са не у При -
ло гу 1. овог пра вил ни ка, у ди је ло ви ма од 2. до 5, у ци љу
од ре ђи ва ња опа сно сти ко је суп стан це или смје ше пред ста -
вља ју.

(2) При ли ком про цје не до ступ них по да та ка ко ји су до -
би је ни ме то да ма ис пи ти ва ња ко је ни су на ве де не у чла ну 7.
став 3. овог пра вил ни ка, про из во ђач, уво зник или да љи ко -
ри сник је ду жан да те ме то де упо ре ди са на ве де ним ме то -
да ма, ка ко би уста но вио да ли су по да ци до би је ни у овим
ис пи ти ва њи ма та кви да се мо гу ко ри сти ти за про цје ну из
ста ва 1. овог чла на.

(3) Ако се кри те ри ју ми за кла си фи ка ци ју не мо гу ди -
рект но при ми је ни ти на иден ти фи ко ва не по дат ке, про из во -
ђач, уво зник или да љи ко ри сник ду жан је да утвр ди ква ли -
тет по да та ка на осно ву струч не про цје не у скла ду са При -
ло гом 1. овог пра вил ни ка, одје љак 1.1.1, ра ди про цје не
опа сно сти суп стан це или смје ше, узи ма ју ћи у об зир и
усло ве да те у При ло гу 8. овог пра вил ни ка, у одјељ ку 1.2.

(4) У слу ча је ви ма ка да су за смје шу до ступ ни са мо по -
да ци у скла ду са чла ном 5. став 5. овог пра вил ни ка, про -
изво ђач, уво зник или да љи ко ри сник ду жан је да за про цје -
ну опа сно сти смје ше ко ри сти на че ла пре мо шћа ва ња из
При ло га 1. овог пра вил ни ка, из одјељ ка 1.1.3, као и из дије -
ло ва 3. и 4. истог при ло га.

(5) Ако се на по дат ке из ста ва 4. овог чла на не мо гу
при ми је ни ти на че ла пре мо шћа ва ња или ко ри сти ти струч -
не про цје не и утвр ђи ва ње ква ли те та по да та ка из При ло га
1. овог пра вил ни ка, из ди је ла 1, про из во ђач, уво зник или
да љи ко ри сник ду жан је да за про цје ну по да та ка ко ри сти
дру ге ме то де ко је су да те у При ло гу 1. овог пра вил ни ка, у
ди је ло ви ма 3. и 4.

2.2. Гр а  н и ч  н е  ко н  ц е н  т р а  ц и  ј е  з а  к л а  с и  ф и  к а  -
ц и  ј у  с у п  с т а н  ц и  и  с м ј е  ш а

Члан 9.

(1) Спе ци фич на и оп шта гра нич на кон цен тра ци ја до -
дје љу ју се суп стан ци да би се ука за ло на кон цен тра ци ју
изнад ко је при су ство опа сне суп стан це у дру гој суп стан ци
или смје ши као не чи сто ће, ади ти ва или по је ди нач ног са -
стој ка до во ди до кла си фи ка ци је те суп стан це или смје ше
као опа сне. 

(2) Про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник од ре ђу је спе -
ци фич ну гра нич ну кон цен тра ци ју ка да аде кват ни и по у -
зда ни на уч ни по да ци по ка зу ју да је суп стан ца или смје ша
опа сна и ако је кон цен тра ци ја опа сне суп стан це са др жа не
у њој ма ња од кон цен тра ци ја про пи са них за кла се опа сно -
сти из При ло га 1. овог пра вил ни ка у ди је лу 2. или ма ња од
оп штих гра нич них кон цен тра ци ја про пи са них за од го ва ра -
ју ћу кла су опа сно сти из При ло га 1. овог пра вил ни ка у
дије ло ви ма 3, 4. или 5.

(3) Про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник мо же да
одре ди спе ци фич ну гра нич ну кон цен тра ци ју и у слу ча ју
ка да аде кват ни и по у зда ни на уч ни по да ци по ка зу ју да суп -
стан ца или смје ша ни је опа сна и ако са др жи опа сну суп -
стан цу у кон цен тра ци ји јед на кој или ве ћој од кон цен тра ци -
ја про пи са них за кла се опа сно сти из При ло га 1. овог пра -
вил ни ка у ди је лу 2. или од оп штих гра нич них кон цен тра -
ци ја про пи са них за од го ва ра ју ћу кла су опа сно сти из При -
ло га 1. овог пра вил ни ка у ди је ло ви ма 3, 4. или 5.

(4) Из у зет но од ст. 1. до 3. овог чла на, спе ци фич не гра -
нич не кон цен тра ци је се не од ре ђу ју за суп стан це ко је су на
Спи ску кла си фи ко ва них суп стан ци, у скла ду са GHS-ом.

(5) При ли ком од ре ђи ва ња спе ци фич не гра нич не кон -
цен тра ци је, про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник тре ба да
узме у об зир сва ку спе ци фич ну гра нич ну кон цен тра ци ју за
ту суп стан цу ко ја је да та у Ин вен та ру кла си фи ка ци је и
оби ље жа ва ња у ЕУ.

(6) У по ступ ку кла си фи ка ци је, спе ци фич не гра нич не
кон цен тра ци је из ст. 1. до 3. овог чла на има ју пред ност у
од но су на про пи са не кон цен тра ци је за кла се опа сно сти из
При ло га 1. овог пра вил ни ка у ди је лу 2. и ге не рич ке гра -
нич не кон цен тра ци је про пи са не за од го ва ра ју ће кла се опа -
сно сти из При ло га 1. овог пра вил ни ка, у ди је ло ви ма 3, 4.
или 5.

2.3. М - ф а к  т о  р и  з а  к л а  с и  ф и  к а  ц и  ј у  с у п  с т а н  -
ц и  и  с м ј е  ш а

Члан 10.

(1) Про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник од ре ђу је М-
фак тор за суп стан цу ко ја се мо же кла си фи ко ва ти као опа -
сна по во де ну жи вот ну сре ди ну, акут но -  ка те го ри ја 1, или
хро нич но -  ка те го ри ја 1, ка да се: 

а) суп стан ца не на ла зи на Спи ску кла си фи ко ва них суп -
стан ци, или 

б) суп стан ца на ла зи на Спи ску кла си фи ко ва них суп -
стан ци, али М-фак тор ни је дат у том спи ску.

(2) М-фак тор се при мје њу је при ли ком кла си фи ка ци је
смје ше или дру ге суп стан це ко ја са др жи суп стан цу из ста -
ва 1. овог чла на, ка да се у по ступ ку кла си фи ка ци је ко ри сти
ме тод су ми ра ња. 
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(3) При ли ком од ре ђи ва ња М-фак то ра про из во ђач, уво -
зник и да љи ко ри сник тре ба да узме у об зир сва ки М-фак -
тор за ту суп стан цу ко ји је дат у Ин вен та ру кла си фи ка ци је
и оби ље жа ва ња у ЕУ.

2.4. Гр а  н и ч  н е  в р и  ј е д  н о  с т и

Члан 11.

(1) У по ступ ку кла си фи ка ци је суп стан це узи ма се у об -
зир при су ство дру ге опа сне суп стан це као не чи сто ће, ади -
ти ва или по је ди нач ног са стој ка уко ли ко је ње на кон цен тра -
ци ја јед на ка или ве ћа од гра нич них ври јед но сти од ре ђе них
на на чин про пи сан у При ло гу 1. у одјељ ку 1.1.2.2.

(2) У по ступ ку кла си фи ка ци је смје ше узи ма се у об зир
при су ство опа сне суп стан це као ком по нен те или као не чи -
сто ће или ади ти ва уко ли ко је ње на кон цен тра ци ја јед на ка
или ве ћа од гра нич них ври јед но сти од ре ђе них на на чин
про пи сан у При ло гу 1. овог пра вил ни ка у одјељ ку 1.1.2.2. 

2.5. С п е  ц и  ф и ч  н и  с л у  ч а  ј е  в и  ко  ј и  з а х  т и  ј е  в а  -
ј у  д а  љ у  п р о  ц ј е  н у  

Члан 12.

Про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник ка да, при ли ком
про цје не по да та ка о опа сно сти суп стан це или смје ше из
чла на 8. овог пра вил ни ка, иден ти фи ку је те по дат ке, ду жан
је да ове по дат ке ко ри сти у по ступ ку кла си фи ка ци је, и то:

а) аде кват не и по у зда не по дат ке ко ји по ка зу ју да се фи -
зич ке опа сно сти суп стан це или смје ше иден ти фи ко ва не у
прак си, раз ли ку ју од оних ко је су до би је не као ре зул тат
спро ве де них ис пи ти ва ња,

б) по дат ке до би је не као ре зул тат на уч них екс пе ри ме на -
та ко ји по ка зу ју да суп стан ца или смје ша ни је би о ра спо ло -
жи ва и

в) аде кват не и по у зда не на уч не по дат ке ко ји ука зу ју на
мо гућ ност по ја ве си нер гет ских или ан та го ни стич ких ефе -
ка та из ме ђу суп стан ци са др жа них у смје ши, ако је про цје -
на опа сно сти смје ше вр ше на на осно ву по да та ка о суп -
стан ца ма ко је смје ша са др жи. 

2.6. К л а  с и  ф и  к а  ц и  ј а  с у п  с т а н  ц и  и  с м ј е  ш а

Члан 13.

(1) Ка да се на осно ву про цје не по да та ка из чл. 8. и 12.
овог пра вил ни ка за кљу чи да суп стан ца или смје ша ис пу -
ња ва кри те ри ју ме за кла си фи ка ци ју да те у При ло гу 1. овог
пра вил ни ка, у ди је ло ви ма 2, 3, 4. и 5, про из во ђач, уво зник
и да љи ко ри сник кла си фи ку је суп стан цу или смје шу у јед -
ну или ви ше кла са опа сно сти, од но сно у јед ну или ви ше
раз ли ка уну тар тих кла са. 

(2) У по ступ ку кла си фи ка ци је из ста ва 1. овог чла на
од ре ђу ју се и:

а) јед на или ви ше ка те го ри ја опа сно сти за сва ку ре ле -
вант ну кла су опа сно сти или раз ли ку уну тар тих кла са и

б) јед но или ви ше оба вје ште ња о опа сно сти ко је од го -
ва ра сва кој од ка те го ри ја из тач ке а) овог ста ва. 

2.7. С п е  ц и  ф и ч  н а  п р а  в и  л а  з а  к л а  с и  ф и  к а  ц и  ј у
с м ј е  ш а

Члан 14.

(1) У по ступ ку кла си фи ка ци је смје ше не узи ма ју се у
об зир по да ци о суп стан ци са др жа ној у смје ши ко ји по ка зу -
ју да та суп стан ца:

а) ре а гу је спо ро са ат мос фер ским га со ви ма, на ро чи то
ки се о ни ком, угљен-ди ок си дом и во де ном па ром, гра де ћи
раз ли чи те суп стан це у ма лој кон цен тра ци ји, или

б) ре а гу је ве о ма спо ро са дру гим суп стан ца ма у смје ши,
гра де ћи раз ли чи те суп стан це у ма лој кон цен тра ци ји, или

в) мо же да се са мо по ли ме ри зу је, гра де ћи оли го ме ре
или по ли ме ре у ма лој кон цен тра ци ји.

(2) У по ступ ку кла си фи ка ци је смје ше не узи ма ју се у
об зир по да ци о екс пло зив но сти, ок си да тив но сти или за па -
љи во сти ако:

а) ни јед на суп стан ца у смје ши не по сје ду је би ло ко је од
ових свој ста ва и ако се на осно ву до ступ них по да та ка мо -

же за кљу чи ти да смје ша не ће иза зва ти опа сно сти ове вр -
сте, или

б) на уч ни по да ци ука зу ју да про мје на са ста ва смје ше
не ће до ве сти до про мје не у кла си фи ка ци ји смје ше, или

в) се смје ша ста вља у про мет у об ли ку аеро сол ног ра -
спр ши ва ча за пре ми не јед на ке или ма ње од 150 ml и ако је
на ам ба ла жи аеро сол ног рас пр ши ва ча ја сно, чи тљи во и не -
из бри си во на зна че но име и адре са или за штит ни знак
снаб дје ва ча од го вор ног за ста вља ње у про мет.

2.8. Р е  в и  з и  ј а  к л а  с и  ф и  к а  ц и  ј е  с у п  с т а н  ц и  и
с м ј е  ш а

Члан 15.

(1) Про из во ђач, уво зник или да љи ко ри сник ду жан је
да се ин фор ми ше о но вим на уч ним или тех нич ким по да ци -
ма ко ји мо гу ути ца ти на кла си фи ка ци ју и да из вр ши ре ви -
зи ју кла си фи ка ци је суп стан ци или смје ша ко је ста вља у
про мет узи ма ју ћи у об зир и но ве аде кват не и по у зда не по -
дат ке. 

(2) Про из во ђач, уво зник или да љи ко ри сник ду жан је
да из вр ши ре ви зи ју кла си фи ка ци је смје ше ако је до шло до
про мје на у са ста ву смје ше, и то:

а) про мје на по чет не кон цен тра ци је јед ног или ви ше
опа сних са сто ја ка смје ше та ква да је про мје на јед на ка или
ве ћа од про пи са них оп се га да тих у При ло гу 1. у ди је лу 1.
у та бе ли 1.2. или

б) за мје на, од но сно до да ва ње јед ног или ви ше опа сних
са сто ја ка та ква да је њи хо ва кон цен тра ци ја јед на ка или ве -
ћа од гра нич них ври јед но сти ко је су про пи сане у При ло гу
1. у одјељ ку 1.1.2.2.

(3) Ре ви зи ја кла си фи ка ци је у скла ду са ст. 1. и 2. овог
чла на не вр ши се ако по сто је ва лид ни и на уч но по твр ђе ни
по да ци ко ји ука зу ју да на ста ле про мје не не ће до ве сти до
про мје не кла си фи ка ци је.

(4) Про из во ђач, уво зник или да љи ко ри сник тре ба да
усво ји кла си фи ка ци ју суп стан це или смје ше у скла ду са
ре зул та ти ма ре ви зи је, из у зев ка да је она укљу че на у Спи -
сак кла си фи ко ва них суп стан ци из чла на 9. За ко на о хе ми -
ка ли ја ма.

(5) На суп стан це или смје ше ко је су об у хва ће не про пи -
си ма о би о цид ним про из во ди ма или сред стви ма за за шти -
ту би ља при мје њу ју се, по ред за хтје ва из овог пра вил ни ка,
и за хтје ви из тих про пи са.

2.9. Кла си фи ка ци ја  суп стан ци укљу че них у
Ин вен тар кла си фи ка ци је  и оби ље жа ва ња у ЕУ

Члан 16.

(1) Про из во ђач или уво зник мо же да кла си фи ку је суп -
стан цу раз ли чи то од кла си фи ка ци је суп стан це истог хе миј -
ског са ста ва ко ја је већ укљу че на у Ин вен тар кла си фи ка ци -
је и оби ље жа ва ња у ЕУ, под усло вом да, за јед но са До си је -
ом о хе ми ка ли ји за упис у Ре ги стар хе ми ка ли ја, под не се
Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем тек -
сту: Ми ни стар ство) раз ло ге за дру га чи ју кла си фи ка ци ју.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, про из во ђач или
уво зник ду жан је да суп стан цу кла си фи ку је у скла ду са
кла си фи ка ци јом суп стан це истог хе миј ског са ста ва ко ја је
укљу че на и у Ин вен тар кла си фи ка ци је и оби ље жа ва ња ЕУ
и у Спи сак кла си фи ко ва них суп стан ци за ЕУ.

III - ОБИ ЉЕ ЖА ВА ЊЕ УПО ЗО РЕ ЊА НА ОПА СНОСТ

3. Са др жај ети ке те

3.1. О п  ш т а  п р а  в и  л а

Члан 17.

(1) На ам ба ла жи суп стан це или смје ше кла си фи ко ва не
као опа сне тре ба да бу де ети ке та ко ја укљу чу је сље де ће
еле мен те оби ље жа ва ња:

а) име, адре су и број те ле фо на снаб дје ва ча,

б) но ми нал ну ко ли чи ну суп стан це или смје ше у па ко -
ва њу ко је је на ми је ње но за оп шту упо тре бу, осим ако ова
ко ли чи на ни је на зна че на на дру гом мје сту на ам ба ла жи,
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в) иден ти фи ка то ре про из во да као што је да то у чла ну
18. овог пра вил ни ка,

г) пик то гра ме опа сно сти у скла ду са чла ном 19. овог
пра вил ни ка, гдје је то при мјен љи во,

д) ри је чи упо зо ре ња у скла ду са чла ном 20. овог пра -
вил ни ка, гдје је то при мјен љи во,

ђ) оба вје ште ња о опа сно сти у скла ду са чла ном 21.
овог пра вил ни ка, гдје је то при мјен љи во,

е) оба вје ште ња о мје ра ма пре до стро жно сти у скла ду са
чла ном 22. овог пра вил ни ка, гдје је то при мјен љи во, и

ж) дио за до дат не ин фор ма ци је у скла ду са чла ном 25.
овог пра вил ни ка, гдје је то при мјен љи во.

(2) Ети ке та мо ра да бу де на пи са на на јед ном од је зи ка
ко ји су у слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци Срп ској.

(3) Ети ке та мо же би ти на пи са на на ви ше је зи ка, под
усло вом да су исти по да ци да ти на свим ко ри шће ним је зи -
ци ма.

3.2. И д е н  т и  ф и  к а  т о  р и  п р о  и з  в о  д а

Члан 18.

(1) Ети ке та мо ра да са др жи по дат ке ко ји омо гу ћа ва ју
иден ти фи ка ци ју суп стан це или смје ше (у да љем тек сту:
иден ти фи ка то ри про из во да). 

(2) Из раз ко ји се ко ри сти као иден ти фи ка тор про из во -
да мо ра би ти исти као онај ко ји се ко ри сти у без бјед но сно-
тех нич ком ли сту (у да љем тек сту: БТЛ), са чи ње ном у скла -
ду са по себ ним про пи сом ко ји про пи су је са др жај и на чин
из ра де БТЛ-а. 

(3) Иден ти фи ка тор про из во да за суп стан цу мо ра да са -
др жи је дан од на ве де них по да та ка: 

а) на зив и иден ти фи ка ци о ни број ко ји јој је до ди је љен
у Спи ску кла си фи ко ва них суп стан ци ако је суп стан ца
укљу че на у овај спи сак,

б) на зив и иден ти фи ка ци о ни број ко ји јој је до ди је љен
у Ин вен та ру кла си фи ка ци је и оби ље жа ва ња у ЕУ, ако је
суп стан ца укљу че на у овај ин вен тар, али ни је укљу че на у
Спи сак кла си фи ко ва них суп стан ци,

в) CAS број за јед но са на зи вом пре ма IUPAC но мен -
кла ту ри или CAS број за јед но са дру гим ме ђу на род но при -
зна тим хе миј ским на зи вом/-има ако суп стан ца ни је укљу -
че на у Спи сак кла си фи ко ва них суп стан ци ни ти у Ин вен тар
кла си фи ка ци је и оби ље жа ва ња у ЕУ и

г) на зив пре ма IUPAC но мен кла ту ри или дру ги ме ђу на -
род но при знат хе миј ски на зив, ако CAS број ни је до сту пан.

(4) Иден ти фи ка тор про из во да за смје шу мо ра да са др -
жи сље де ће на зна ке:

а) тр го вач ки на зив или озна ку за смје шу и

б) иден ти тет свих суп стан ци у смје ши ко је до при но се
кла си фи ка ци ји смјешe у по гле ду акут не ток сич но сти, ко -
ро зив ног оште ће ња ко же или озбиљ ног оште ће ња ока, му -
та ге но сти гер ми на тив них ће ли ја, кар ци но ге но сти, ре про -
дук тив не ток сич но сти, сен зи би ли за ци је ди сај них ор га на
или ко же, спе ци фич не ток сич но сти за циљ ни ор ган или
опа сно сти од аспи ра ци је.

(5) Ка да смје ша са др жи ви ше од че ти ри суп стан це чи -
ји иден ти тет тре ба на ве сти на ети ке ти у скла ду са тач ком
б) ста ва 4. овог чла на, до вољ но је на во ђе ње мак си мал но
че ти ри хе миј ска на зи ва, из у зев ка да је ви ше од че ти ри на -
зи ва нео п ход но да се ука же на при ро ду и озбиљ ност опа -
сно сти. 

(6) Ода бра ни хе миј ски на зи ви тре ба да иден ти фи ку ју
суп стан це у смје ши ко је пред ста вља ју ве ли ку опа сност по
здра вље љу ди, а ко је су пре вас ход но до при ни је ле кла си фи -
ка ци ји смје ше и из бо ру од го ва ра ју ћих оба вје ште ња о вр -
сти опа сно сти.

3.3. П и к  т о  г р а  м и  о п а  с н о  с т и

Члан 19.

(1) Ети ке та тре ба да са др жи је дан или ви ше од го ва ра -
ју ћих пик то гра ма опа сно сти ко ји илу стру ју опа сно сти.

(2) Пик то гра ми опа сно сти ко ји су уре ђе ни у чла ну 33.
овог пра вил ни ка мо ра ју да ис пу ња ва ју усло ве на ве де не у
При ло гу 1. овог пра вил ни ка у одјељ ку 1.2.1. и у При ло гу 5.
овог пра вил ни ка ко ји чи ни ње гов са став ни дио.

(3) Пик то гра ми опа сно сти ко ји од го ва ра ју сва кој по је -
ди нач ној кла си фи ка ци ји да ти су у та бе ла ма ко је са др же
еле мен те оби ље жа ва ња про пи са не за сва ку од кла са опа -
сно сти у При ло гу 1. овог пра вил ни ка.

3.4. Р и  ј е  ч и  у п о  з о  р е  њ а

Члан 20.

(1) Ети ке та тре ба да са др жи од го ва ра ју ћу ри јеч упо зо -
ре ња у скла ду са кла си фи ка ци јом опа сне суп стан це или
смје ше.

(2) Ри јеч упо зо ре ња којa од го ва ра сва кој по је ди нач ној
кла си фи ка ци ји датa je у од го ва ра ју ћим та бе ла ма ко је са др -
же еле мен те оби ље жа ва ња про пи са не за сва ку кла су опа -
сно сти из При ло га 1. овог пра вил ни ка, у ди је ло ви ма од 2.
до 5.

(3) Ка да је ри јеч упо зо ре ња “Опа сно” да та на ети ке ти,
ри јеч упо зо ре ња “Па жња” не при ка зу је се на ети ке ти.

3.5. О б а  в ј е  ш т е  њ а  о  о п а  с н о  с т и

Члан 21.

(1) Ети ке та тре ба да са др жи од го ва ра ју ћа оба вје ште ња
о опа сно сти у скла ду са кла си фи ка ци јом опа сне суп стан це
или смје ше.

(2) Оба вје ште ња о опа сно сти ко ја од го ва ра ју сва кој по -
је ди нач ној кла си фи ка ци ји да та су у та бе ла ма ко је са др же
еле мен те оби ље жа ва ња про пи са не за сва ку кла су опа сно -
сти из При ло га 1. овог пра вил ни ка, у ди је ло ви ма од 2. до
5.

(3) Ка да је суп стан ца укљу че на у Спи сак кла си фи ко ва -
них суп стан ци, али ни је у овом спи ску кла си фи ко ва на у
од но су на све кла се опа сно сти, оба вје ште ње о опа сно сти
ко је од го ва ра кла си фи ка ци ји пре ма овом спи ску тре ба да
бу де ис так ну то на ети ке ти за јед но са дру гим оба вје ште њи -
ма о опа сно сти из ста ва 2. овог чла на за кла си фи ка ци ју ко -
ја ни је на ве де на у овом спи ску.

(4) Оба вје ште ња о опа сност и гла се као што је да то у
При ло гу 3. овог пра вил ни ка ко ји чи ни ње гов са став ни дио.

3.6. О б а  в ј е  ш т е  њ а  о  м ј е  р а  м а  п р е  д о  с т р о  ж н о  -
с т и

Члан 22.

(1) Ети ке та тре ба да са др жи од го ва ра ју ћа оба вје ште ња
о мје ра ма пре до стро жно сти.

(2) Оба вје ште ња о мје ра ма пре до стро жно сти да та су у
та бе ла ма у При ло гу 1. овог пра вил ни ка, у ди је ло ви ма од 2.
до 5. ко је са др же еле мен те оби ље жа ва ња за сва ку кла су
опа сно сти.

(3) Ода бир оба вје ште ња о мје ра ма пре до стро жно сти
ко ја ће се при ка за ти на ети ке ти вр ши се у скла ду са кри те -
ри ју ми ма да тим у При ло гу 4. овог пра вил ни ка, ко ји чи ни
ње гов са став ни дио, у ди је лу 1, при том узи ма ју ћи у об зир
и оба вје ште ња о вр сти опа сно сти и на мје ра ва не или иден -
ти фи ко ва не на чи не упо тре бе суп стан це или смје ше. 

(4) Оба вје ште ња о мје ра ма пре до стро жно сти гла се као
што је да то у При ло гу 4. овог пра вил ни ка, у ди је лу 2. 

3.7. И з  у  з е  ц и  од  у с л о  в а  з а  о б и  љ е  ж а  в а  њ е  у
п о  с е б  н и м  с л у  ч а  ј е  в и  м а  

Члан 23.

Спе ци фич не од ред бе о оби ље жа ва њу да те у При ло гу 1.
овог пра вил ни ка, у одјељ ку 1.3, при мје њу ју се на:

а) пре но си ве га сне ци лин дре,

б) кон теј не ре за гас на ми је ње не за про пан, бу тан или
теч ни нафт ни гас,

в) аеро со ле и кон теј не ре са за тво ре ним рас пр ши ва чем
ко ји са др же суп стан це ко је пред ста вља ју опа сност од
аспи ра ци је,
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г) ме та ле у чи стом об ли ку, ле гу ре, смје ше ко је са др же
по ли ме ре, смје ше ко је са др же ела сто ме ре и

д) екс пло зи ве ко ји се ста вља ју у про мет ра ди по сти за -
ња екс пло зив ног или пи ро тех нич ког ефек та, у скла ду са
При ло гом 1. овог пра вил ни ка, одје љак 2.1.

3.8. З а  хт ј е в  з а  у п о  т р е  бу  а л  т е р  н а  т и в  н о г  х е  -
м и ј  с ко г  н а  з и  в а  

Члан 24.

(1) Про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник суп стан це
са др жа не у смје ши мо гу да Ми ни стар ству под не су за хтјев
за упо тре бу ал тер на тив ног хе миј ског на зи ва за суп стан цу
ко ја за до во ља ва усло ве и по сје ду је свој ства на осно ву ко -
јих је кла си фи ко ва на у јед ну од ка те го ри ја опа сно сти из
При ло га 1. овог пра вил ни ка, у ди је лу 1. одје љак 1.4.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на при ла же се и до каз
да при ка зи ва ње хе миј ског иден ти те та те суп стан це на ети -
ке ти или у БТЛ-у мо же да до ве де до по вре де по слов не тај -
не или пра ва на ин те лек ту ал ну сво ји ну. 

(3) За хтјев за упо тре бу ал тер на тив ног хе миј ског на зи ва
мо ра да са др жи сље де ће:

а) име, адре су и број те ле фо на снаб дје ва ча суп стан це у
смје ши,

б) тр го вач ки на зив или озна ку за смје шу,

в) иден ти фи ка тор про из во да за суп стан цу у смје ши за
ко ју се зах ти је ва упо тре ба ал тер на тив ног хе миј ског на зи ва
у скла ду са чла ном 18. став 3. овог пра вил ни ка,

г) пред ло же ни ал тер на тив ни хе миј ски на зив за суп -
стан цу у смје ши са обра зло же њем да овај на зив мо же да
обез би је ди до вољ но ин фор ма ци ја о мје ра ма нео п ход ним
за за шти ту здра вља и мје ра ма пре до стро жно сти ко је тре ба
пред у зе ти на рад ном мје сту, као и кон тро лу ри зи ка при ли -
ком ру ко ва ња смје шом, од но сно до ка зом да је у ЕУ одо -
брен та кав ал тер на тив ни хе миј ски на зив за ту суп стан цу,

д) обра зло же ње о оправ да но сти ко ри шће ња ал тер на -
тив ног хе миј ског на зи ва у ци љу за шти те по слов не тај не
или пра ва на ин те лек ту ал ну сво ји ну и

е) но ми нал ну ко ли чи ну суп стан це у па ко ва њу ко је је
на ми је ње но за оп шту упо тре бу.

(4) Ка да је ко ри шће ње ал тер на тив ног хе миј ског на зи ва
одо бре но, али је кла си фи ка ци ја суп стан це са др жа не у
смје ши на кнад но из ми је ње на та ко да ви ше не ис пу ња ва
усло ве из При ло га 1. овог пра вил ни ка из ди је ла 1. одје љак
1.4, снаб дје вач смје ше ду жан је да на ети ке ти и у БТЛ при -
ка же иден ти фи ка тор про из во да за ту суп стан цу у скла ду са
чла ном 18. овог пра вил ни ка, а не ал тер на тив ни хе миј ски
на зив.

3.9. Д о  д ат  н е  и н  ф о р  м а  ц и  ј е  н а  е т и  к е  т и

Члан 25.

(1) До дат на оба вје ште ња о опа сно сти за суп стан цу или
смје шу ко ја има од ре ђе на фи зич ка свој ства или свој ства
опа сна по здра вље љу ди да та у При ло гу 2. овог пра вил ни -
ка ко ји чи ни ње гов са став ни дио, у ди је лу 1. у одјељ ци ма
1.1 и 1.2, при ка зу ју се у ди је лу при ло га -  До дат не ин фор -
ма ци је на ети ке ти и гла се као што је на пи са но у При ло гу
2. овог пра вил ни ка. 

(2) По ред до дат них оба вје ште ња из ста ва 1. овог чла на
при ка зу ју се и оба вје ште ња из При ло га 3. овог пра вил ни -
ка, у ди је лу 2.

(3) До дат на оба вје ште ња о опа сно сти за суп стан цу ко -
ја је укљу че на у Спи сак кла си фи ко ва них суп стан ци за ЕУ,
а ко ја су да та у овом спи ску, при ка зу ју се у ди је лу при ло га
-  До дат не ин фор ма ци је на ети ке ти. 

(4) До дат на оба вје ште ња о опа сно сти за опа сну суп -
стан цу или смје шу ко ја спа да у сред ства за за шти ту би ља
пре ма по себ ном за ко ну ко ји ре гу ли ше област сред ста ва за
за шти ту би ља, при ка зу ју се у ди је лу ети ке те -  До дат не ин -
фор ма ци је.

(5) До дат на оба вје ште ња из ста ва 4. овог чла на тре ба
да гла се као што је да то у При ло гу 2. овог пра вил ни ка, у
ди је лу 4, и При ло гу 3. у ди је лу 3. овог пра вил ни ка.

(6) Снаб дје вач мо же у ди је лу за до дат не ин фор ма ци је
на ети ке ти при ка за ти и дру ге до дат не ин фор ма ци је ко је
ни су на ве де не у ст. 1. и 4. овог чла на, под усло вом да те ин -
фор ма ци је не сма њу ју уоч љи вост еле ме на та оби ље жа ва ња
из чла на 17. став 1. овог пра вил ни ка, као и да пру жа ју до -
дат не ин фор ма ци је, да ни су кон тра дик тор не и да не до во -
де у сум њу ва лид ност дру гих ин фор ма ци ја ко је су да те у
еле мен ти ма оби ље жа ва ња на ети ке ти.

(7) Оба вје ште ња као што су: “ни је штет но”, “ни је за га -
ђу ју ће”, “еко ло шко” или дру га оба вје ште ња ко ја ука зу ју да
суп стан ца или смје ша ни је опа сна, као и оба вје ште ња ко ја
ни су у скла ду са кла си фи ка ци јом суп стан це или смје ше не
при ка зу ју се на ети ке ти или ам ба ла жи. 

(8) За суп стан цу или смје шу кла си фи ко ва ну у скла ду
са кри те ри ју ми ма из При ло га 1. овог пра вил ни ка у ди је лу
5. -  До дат не ин фор ма ци је на ети ке ти тре ба да:

а) пик то грам опа сно сти не бу де на ети ке ти и

б) се при ка зу ју ри је чи упо зо ре ња, оба вје ште ња о опа -
сно сти и оба вје ште ња о мје ра ма пре до стро жно сти. 

(9) Смје ша ко ја са др жи суп стан цу ко ја је кла си фи ко ва -
на као опа сна оби ље жа ва се у скла ду са по да ци ма из При -
ло га 2. овог пра вил ни ка у ди је лу 2. 

(10) До дат на оба вје ште ња за смје шу из ста ва 9. овог
чла на тре ба да гла се као што је да то у При ло гу 3. овог пра -
вил ни ка у ди је лу 3. и при ка зу ју се у ди је лу при ло га -  До -
дат не ин фор ма ци је на ети ке ти.

(11) Ети ке та смје ше из ста ва 9. овог чла на са др жи и
иден ти фи ка тор про из во да из чла на 18. овог пра вил ни ка,
као и име, адре су и број те ле фо на снаб дје ва ча смје ше.

3.10. П р и н  ц и  п и  п р  в е н  с т в а  з а  п и к  т о  г р а  м е
о п а  с н о  с т и

Члан 26.

(1) Ка да суп стан ци или смје ши, на осно ву кла си фи ка -
ци је, од го ва ра ви ше од јед ног пик то гра ма опа сно сти, при -
мје њу ју се сље де ћи прин ци пи пр вен ства у ци љу сма ње ња
бро ја нео п ход них пик то гра ма опа сно сти на ети ке ти:

а) ка да се пик то грам опа сно сти “GHS01” при ка зу је на
ети ке ти, упо тре ба пик то гра ма опа сно сти “GHS02” и
“GHS03” ни је оба ве зна, осим ка да је ви ше од јед ног ових
пик то гра ма опа сно сти по треб но,

б) ако се пик то грам опа сно сти “GHS06” при ка зу је на
ети ке ти, пик то грам опа сно сти “GHS07” не при ка зу је се,

в) ако се пик то грам опа сно сти “GHS05” при ка зу је на
ети ке ти, пик то грам опа сно сти “GHS07” не при ка зу је се у
слу ча ју ири та ци је ко же или очи ју и

г) ако се на ети ке ти при ка зу је пик то грам опа сно сти
“GHS08” за сен зи би ли за ци ју ди сај них ор га на, пик то грам
опа сно сти “GHS07” не при ка зу је се у слу ча ју сен зи би ли за -
ци је ко же или ири та ци је ко же или ока.

(2) У слу ча је ви ма ка да суп стан ци или смје ши, на осно -
ву кла си фи ка ци је, од го ва ра ви ше од јед ног пик то гра ма
опа сно сти за исту кла су опа сно сти, на ети ке ти се при ка зу -
је пик то грам опа сно сти ко ји од го ва ра нај о па сни јој ка те го -
ри ји за сва ку ре ле вант ну кла су опа сно сти.

(3) За суп стан це ко је су укљу че не у Спи сак кла си фи ко -
ва них суп стан ци, и кла си фи ко ва не су у скла ду са гла вом II
овог пра вил ни ка у од но су на кла се опа сно сти ко је ни су да -
те у овом спи ску, на ети ке ти се при ка зу је пик то грам опа -
сно сти ко ји од го ва ра нај о па сни јој ка те го ри ји за сва ку ре ле -
вант ну кла су опа сно сти.

3.11. П р и н  ц и п  п р  в е н  с т в а  з а  о б а  в ј е  ш т е  њ а  о
о п а  с н о  с т и

Члан 27.

Ако је суп стан ца или смје ша кла си фи ко ва на у не ко ли -
ко кла са опа сно сти или у не ко ли ко раз ли ка уну тар тих кла -
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са, сва оба вје ште ња о опа сно сти ко ја про из ла зе из кла си -
фи ка ци је при ка зу ју се на ети ке ти, осим уко ли ко се по на -
вља ју или су су ви шна.

3.12. П р и н  ц и  п и  п р  в е н  с т в а  з а  о б а  в ј е  ш т е  њ а
о  м ј е  р а  м а  п р е  д о  с т р о  ж н о  с т и

Члан 28.

(1) Ка да се при ли ком ода би ра оба вје ште ња о мје ра ма
пре до стро жно сти уочи да су од ре ђе на оба вје ште ња су ви -
шна или су не по треб но до ди је ље на од ре ђе ној суп стан ци,
смје ши или ам ба ла жи, та ква оба вје ште ња се из о ста вља ју
са ети ке те.

(2) Ако је суп стан ца или смје ша на ми је ње на за оп шту
упо тре бу, на ети ке ти се при ка зу је јед но оба вје ште ње о мје -
ра ма пре до стро жно сти ко је се од но си на од ла га ње те суп -
стан це или смје ше, као и од ла га ње ње не ам ба ла же, осим
ако та кво оба вје ште ње ни је по треб но у скла ду са чла ном
22. овог пра вил ни ка.

(3) Ако суп стан ца или смје ша ни је на ми је ње на за оп -
шту упо тре бу, оба вје ште ње о мје ра ма пре до стро жно сти
ко је се од но си на од ла га ње ни је нео п ход но уко ли ко од ла га -
ње те суп стан це, смје ше или ње не ам ба ла же не пред ста вља
опа сност по здра вље љу ди или жи вот ну сре ди ну.

(4) На ети ке ти се при ка зу је нај ви ше шест оба вје ште ња
о мје ра ма пре до стро жно сти. 

(5) Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, ви ше од шест оба -
вје ште ња о мје ра ма пре до стро жно сти при ка зу је се на ети -
ке ти уко ли ко је нео п ход но да се при ка же при ро да и озбиљ -
ност опа сно сти.

3.13. И з  у  з е  ц и  од  у с л о  в а  з а  о б и  љ е  ж а  в а  њ е  и
п а  ко  в а  њ е

Члан 29.

(1) Ка да је ам ба ла жа суп стан це или смје ше та квог
обли ка, или је то ли ко ма ла да је не мо гу ће за до во љи ти
усло ве за ети ке ту из чла на 31, а у скла ду са чла ном 17. став
2. овог пра вил ни ка, еле мен ти оби ље жа ва ња се при ка зу ју
на ети ке ти у скла ду са При ло гом 1. овог пра вил ни ка, одје -
љак 1.5.1.

(2) Ако на на чин од ре ђен у ста ву 1. овог чла на ни је мо -
гу ће при ка за ти све по треб не еле мен те оби ље жа ва ња на
ети ке ти, од ре ђе ни еле мен ти оби ље жа ва ња се мо гу из о ста -
ви ти са ети ке те у скла ду са При ло гом 1. овог пра вил ни ка,
одје љак 1.5.2.

(3) Спи сак еле ме на та оби ље жа ва ња ко ји се при ка зу ју
на ети ке ти у скла ду са чла ном 17. овог пра вил ни ка до ста -
вља  се уз опа сну суп стан цу или смје шу из При ло га 2. овог
пра вил ни ка из ди је ла 5, ко ја је на ми је ње на за оп шту упо -
тре бу и ста вља се у про мет без ам ба ла же. 

(4) Из у зе ци од од ре ђе них од ре да ба оби ље жа ва ња или
спе ци фич не од ред бе оби ље жа ва ња за од ре ђе не смје ше
кла си фи ко ва не као опа сне по жи вот ну сре ди ну да те су у
При ло гу 2. овог пра вил ни ка у ди је лу 2.

3.14. А ж у  р и  р а  њ е  и н  ф о р  м а  ц и  ј а  н а  е т и  к е  т а  -
м а

Члан 30.

(1) Снаб дје вач је ду жан да без од ла га ња обез би је ди да
се ети ке та ажу ри ра ка да до ђе до из мје на у кла си фи ка ци ји
и оби ље жа ва њу суп стан це или смје ше, а на ро чи то у слу ча -
ју ка да но ва кла си фи ка ци ја ука зу је на ве ћу озбиљ ност опа -
сно сти или ка да је по треб но при ка за ти до дат не еле мен те
оби ље жа ва ња у скла ду са чла ном 25. овог пра вил ни ка, а у
ци љу за шти те здра вља љу ди и жи вот не сре ди не. 

(2) Ка да су по треб не из мје не оби ље жа ва ња дру га чи је
од оних на ве де них у ста ву 1. овог чла на, снаб дје вач је ду -
жан да обез би је ди да се ети ке та суп стан це или смје ше
ажу ри ра. 

(3) За опа сну суп стан цу или смје шу ко ја спа да у сред -
ства за за шти ту би ља или би о цид не про из во де, снаб дје вач
је ду жан да обез би је ди да се ети ке та ажу ри ра у скла ду са
од ред ба ма про пи са ко ји ма се уре ђу ју сред ства за за шти ту
би ља и би о цид ни про из во ди.

4. Ети ке та

4.1. О п  ш т а  п р а  в и  л а  з а  п р и  м ј е  н у  е т и  к е  т а

Члан 31.

(1) Ети ке та се по ста вља на ам ба ла жу суп стан це или
смје ше та ко да бу де чвр сто за ље пље на на јед ну или ви ше
по вр ши на ам ба ла же и да се чи та хо ри зон тал но ка да је па -
ко ва ње по ста вље но вер ти кал но.

(2) Бо ја и из глед сва ке ети ке те тре ба да бу де та ква да се
пик то гра ми опа сно сти ја сно уоча ва ју.

(3) Еле мен ти оби ље жа ва ња из чла на 17. став 1. овог
пра вил ни ка тре ба да бу ду ја сно и не из бри си во при ка за ни
на ети ке ти, та ко да се ја сно из два ја ју у од но су на по за ди ну
и да бу ду та кве ве ли чи не и раз ма ка да се мо гу ла ко чи та ти.

(4) Об лик, бо ја и ве ли чи на пик то гра ма опа сно сти, као
и ди мен зи је ети ке те да ти су у При ло гу 1. овог пра вил ни ка
у одјељ ку 1.2.1.

(5) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ети ке та ни је по -
треб на ако су еле мен ти оби ље жа ва ња из чла на 17. став 1.
овог пра вил ни ка ја сно при ка за ни на са мој ам ба ла жи.

(6) У слу ча је ви ма из ста ва 5. овог чла на од ред бе по гла -
вља 4. овог пра вил ни ка ко је се од но се на ети ке ту при мје -
њу ју се на ин фор ма ци је ко је се при ка зу ју на ам ба ла жи.

4.2. Р а с  п о  р е д  и н  ф о р  м а  ц и  ј а  н а  е т и  к е  т и

Члан 32.

(1) Пик то гра ми опа сно сти, ри је чи упо зо ре ња, оба вје -
ште ња о опа сно сти и оба вје ште ња о мје ра ма пре до стро -
жно сти при ка зу ју се за јед но на ети ке ти.

(2) Ре до сли јед оба вје ште ња о опа сно сти на ети ке ти
одре ђу је снаб дје вач, во де ћи ра чу на да сва оба вје ште ња о
опа сно сти ко ја су ис пи са на на истом је зи ку бу ду гру пи са -
на.

(3) Ре до сли јед оба вје ште ња о мје ра ма пре до стро жно -
сти на ети ке ти од ре ђу је снаб дје вач во де ћи ра чу на да сва
оба вје ште ња о мје ра ма пре до стро жно сти ко ја су ис пи са на
на истом је зи ку бу ду гру пи са на.

(4) Гру па оба вје ште ња о опа сно сти из ста ва 2. овог чла -
на на ети ке ти мо ра се на ла зи ти по ред гру пе оба вје ште ња о
мје ра ма пре до стро жно сти из ста ва 3. овог чла на.

(5) Дио за до дат не ин фор ма ци је на ети ке ти ко ји са др -
жи до дат на оба вје ште ња из чла на 25. овог пра вил ни ка мо -
ра се на ла зи ти по ред дру гих еле ме на та оби ље жа ва ња на
ети ке ти из чла на 17. став 1. овог пра вил ни ка.

(6) По ред упо тре бе бо је у пик то гра ми ма опа сно сти, бо -
ја се мо же ко ри сти ти и у дру гим ди је ло ви ма ети ке те у ци -
љу при мје не спе ци јал них усло ва за оби ље жа ва ње.

(7) Еле мен ти оби ље жа ва ња ко ји про из ла зе из од ре да ба
дру гих про пи са при ка зу ју се у ди је лу при ло га -  До дат не
ин фор ма ци је на ети ке ти, у скла ду са чла ном 25. овог пра -
вил ни ка.

4.3. Спе  ци  фич  на  пра  ви  ла  за  оби  ље  жа  ва  ње
спо ља шње и уну тра шње ам ба ла же ко ја  слу жи за
ста вља ње у про мет 

Члан 33.

(1) Ка да се опа сна суп стан ца или смје ша на ла зи у ам -
ба ла жи ко ја слу жи и за ста вља ње у про мет и за тран спорт,
а ко ја се са сто ји од спо ља шње и уну тра шње ам ба ла же,
укљу чу ју ћи и ме ђу ам ба ла жу, спо ља шња ам ба ла жа се оби -
ље жа ва у скла ду са про пи си ма о тран спор ту опа сног те ре -
та, а уну тра шња ам ба ла жа и ме ђу ам ба ла жа се оби ље жа ва
у скла ду са овим пра вил ни ком. 

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, спо ља шња ам ба ла -
жа мо же би ти оби ље же на и у скла ду са овим пра вил ни ком. 

(3) У слу ча је ви ма ка да пик то гра ми опа сно сти пре ма
овом пра вил ни ку упо зо ра ва ју на исте опа сно сти на ко је се
од но се и пик то гра ми опа сно сти пре ма про пи си ма о тран -
спор ту опа сног те ре та, пик то гра ме опа сно сти не тре ба
при ка зи ва ти на спо ља шњој ам ба ла жи. 
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4.4. С п е  ц и  ф и ч  н а  п р а  в и  л а  з а  о б и  љ е  ж а  в а  њ е
с п о  љ а  ш њ е  и  у н у  т р а  ш њ е  а м  б а  л а  ж е  ко  ј а  с л у  -
ж и  с а  м о  з а  с т а  в љ а  њ е  у  п р о  м е т  

Члан 34.

(1) Ка да се опа сна суп стан ца или смје ша на ла зи у ам -
ба ла жи ко ја слу жи са мо за ста вља ње у про мет, и спо ља -
шња и уну тра шња ам ба ла жа, као и ме ђу ам ба ла жа се оби -
ље жа ва у скла ду са овим пра вил ни ком. 

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ако спо ља шња ам -
ба ла жа омо гу ћа ва ја сну ви дљи вост уну тра шње ам ба ла же
или ме ђу ам ба ла же, спо ља шња ам ба ла жа не мо ра да бу де
оби ље же на.

4.5. С п е  ц и  ф и ч  н а  п р а  в и  л а  з а  о б и  љ е  ж а  в а  њ е
ј е  д и н  с т в е  н е  а м  б а  л а  ж е  ко  ј а  с л у  ж и  з а  с т а  в љ а  -
њ е  у  п р о  м е т  и  з а  т р а н  с п о р т

Члан 35.

(1) Ка да се опа сна суп стан ца или смје ша на ла зи у је -
дин стве ној ам ба ла жи ко ја слу жи и за ста вља ње у про мет и
за тран спорт, ова ам ба ла жа се оби ље жа ва и у скла ду са
овим пра вил ни ком и у скла ду са про пи си ма о тран спор ту
опа сног те ре та. 

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ка да пик то гра ми
опа сно сти упо зо ра ва ју на исте опа сно сти на ко је се од но се
и пик то гра ми опа сно сти у скла ду са про пи си ма о тран -
спор ту опа сног те ре та, пик то гра ме опа сно сти не тре ба
при ка зи ва ти на спо ља шњој ам ба ла жи.

IV - АМ БА ЛА ЖА

Члан 36.

(1) Ам ба ла жа опа сне суп стан це или смје ше мо ра да ис -
пу ња ва сље де ће усло ве:

а) ам ба ла жа мо ра да бу де осми шље на и на пра вље на та -
ко да њен са др жај не мо же да ис цу ри, осим ка да су про пи -
са ни по себ ни без бјед но сни уре ђа ји,

б) ам ба ла жа и за тва ра чи мо ра ју да бу ду на пра вље ни од
ма те ри ја ла ко ји се не мо гу оште ти ти са др жа јем у њој и не
под ли је жу ре ак ци ји са са др жа јем при ко јој на ста ју опа сна
је ди ње ња,

в) ам ба ла жа и за тва ра чи мо ра ју да бу ду до вољ но ја ки и
чвр сти да мо гу под ни је ти нор мал не по тре се и при ти ске при
ру ко ва њу, а да при том не до ђе до отва ра ња ам ба ла же и

г) за мјен љи ви за тва ра чи на ам ба ла жи мо ра ју да бу ду
та кви да се мо гу отва ра ти и за тва ра ти ви ше пу та, а да са -
др жај не ис цу ри.

(2) Ам ба ла жа ко ја са др жи опа сне суп стан це или смје -
ше, а на ми је ње на је за оп шту упо тре бу, не сми је да има
облик или ди зајн ко ји мо гу при ву ћи па жњу дје це или до ве -
сти по тро ша че у за блу ду, ни ти да има ју об лик или ди зајн
сли чан оном ко ји се ко ри сти за хра ну, хра ну за жи во ти ње,
ли је ко ве и ме ди цин ска сред ства или ко зме тич ке про из во -
де.

(3) Ам ба ла жа ко ја са др жи суп стан це и смје ше на ве де -
не у При ло гу 2. овог пра вил ни ка у одјељ ку 3.2.1. мо ра има -
ти за тва ра че ко је не мо гу отво ри ти дје ца, у скла ду са
захтје ви ма из При ло га 2. овог пра вил ни ка из одје ља ка
3.1.2., 3.1.3 и 3.1.4.

(4) На ам ба ла жи ко ја са др жи суп стан це и смје ше ко је
су на ве де не у При ло гу 2. овог пра вил ни ка у одјељ ку 3.2.1.
мо ра да бу де ис так ну то так тил но упо зо ре ње на опа сност, у
скла ду са При ло гом 2. овог пра вил ни ка, одје љак 3.2.2.

(5) Ам ба ла жа суп стан це или смје ше ко ја за до во ља ва
усло ве про пи са о тран спор ту опа сног те ре та ва зду хом, мо -
рем, пу те ви ма, же ље зни цом или ри јеч ним пу те ви ма је у
скла ду са усло ви ма из т. а) до в) ста ва 1. овог чла на.

V - РЕ КЛА МИ РА ЊЕ 

Члан 37.

(1) Сва ка ре кла ма за суп стан цу кла си фи ко ва ну као опа -
сну мо ра да ука же на од го ва ра ју ћу кла су или ка те го ри ју
опа сно сти.

(2) Сва ка ре кла ма за смје шу кла си фи ко ва ну као опа сну
или смје шу из чла на 25. став 9. овог пра вил ни ка ко јом се
куп цу омо гу ћа ва за кљу че ње уго во ра о про да ји на да љи ну,
без прет ход ног уви да у по дат ке на ети ке ти, мо ра да ука же
на вр сту или вр сте опа сно сти ко је су на ве де не на ети ке ти.

(3) Од ред бе ста ва 2. овог чла на при мје њу ју се у скла ду
са ва же ћим про пи си ма о за шти ти по тро ша ча ко ји се од но -
се на за кљу чи ва ње уго во ра на да љи ну.

VI - ПРЕ ЛА ЗНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 38.

(1) Суп стан це мо ра ју би ти кла си фи ко ва не, оби ље же не
и упа ко ва не пре ма по себ ном про пи су о кла си фи ка ци ји, па -
ко ва њу, оби ље жа ва њу и ре кла ми ра њу хе ми ка ли ја и од ре -
ђе них про из во да у скла ду са DSD си сте мом (Dan ge ro us
Sup stan ces Di rec ti ve, број: 67/548/EEЗ-DSD) до 1. де цем бра
2010. го ди не.

(2) Суп стан це мо гу би ти исто вре ме но кла си фи ко ва не и
пре ма овом пра вил ни ку и у скла ду са ста вом 1. овог чла на
у пе ри о ду од сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка до 1. де -
цем бра 2010. го ди не. У том слу ча ју, при мје њу ју се од ред -
бе  овог пра вил ни ка о оби ље жа ва њу и па ко ва њу.

(3) Суп стан це ко је су кла си фи ко ва не, оби ље же не и
упа ко ва не у скла ду са ста вом 1. овог чла на и ста вље не у
про мет при је 1. де цем бра 2010. го ди не не мо ра ју се по но -
во оби ље жи ти и упа ко ва ти пре ма овом пра вил ни ку до 1.
де цем бра 2012. го ди не.

(4) У пе ри о ду од 1. де цем бра 2010. го ди не до 1. ју на
2015. го ди не суп стан це мо ра ју би ти кла си фи ко ва не и пре -
ма овом пра вил ни ку и у скла ду са ста вом 1. овог чла на, али
се мо ра ју оби ље жи ти и упа ко ва ти у скла ду са овим пра -
вил ни ком.

(5) Смје ше мо ра ју би ти кла си фи ко ва не, оби ље же не и
упа ко ва не у скла ду са по себ ним про пи сом о кла си фи ка ци -
ји, па ко ва њу, оби ље жа ва њу и ре кла ми ра њу хе ми ка ли ја и
од ре ђе них про из во да у скла ду са DPD си сте мом (Dan ge ro -
us Pre pa ra tion Di rec ti ve, број: 1999/45/EЗ-DPD) до 1. ју на
2015. го ди не.

(6) Смје ше мо гу би ти исто вре ме но кла си фи ко ва не,
оби ље же не и упа ко ва не и пре ма овом пра вил ни ку и у скла -
ду са ста вом 4. овог чла на у пе ри о ду од сту па ња на сна гу
овог пра вил ни ка до 1. ју на 2015. го ди не.

(7) Смје ше ко је су кла си фи ко ва не, оби ље же не и упа ко -
ва не у скла ду са ста вом 4. овог чла на и ста вље не у про мет
при је 1. ју на 2015. го ди не не мо ра ју се по но во оби ље жи ти
и упа ко ва ти пре ма овом пра вил ни ку до 1. ју на 2017. го ди -
не.

(8) Про из во ђач, уво зник и да љи ко ри сник суп стан це
ко ја је кла си фи ко ва на у скла ду са ста вом 1. овог чла на, од -
но сно смје ше ко ја је кла си фи ко ва на у скла ду са ста вом 4.
овог чла на, мо же по сто је ћу кла си фи ка ци ју ускла ди ти са
овим пра вил ни ком ко ри сте ћи та бе лу за кон вер зи ју кла си -
фи ка ци је ко ја је да та у При ло гу 7. овог пра вил ни ка и чи ни
ње гов са став ни дио.

(9) Од ред бе гла ва II, III и IV при мје њу ју се на суп стан -
це од 1. де цем бра 2010. го ди не, а на смје ше од 1. ју на 2015.
го ди не. 

6.1. П р и  л о  з и

Члан 39.

При ло зи ко ји чи не са став ни дио овог пра вил ни ка об ја -
ви ће се на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства, и то:

а) При лог 1. Кри те ри ју ми за кла си фи ка ци ју и оби ље -
жа ва ње опа сних суп стан ци и смје ша;

б) При лог 2. По себ на пра ви ла за оби ље жа ва ње и па ко -
ва ње од ре ђе них суп стан ци и смје ша;

в) При лог 3. Ли ста оба вје ште ња о опа сно сти, до дат не
ин фор ма ци је о опа сно сти и до дат ни еле мен ти оби ље жа ва -
ња;

г) При лог 4. Ли ста оба вје шта ва ња о мје ра ма пре до -
стро жно сти;
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д) При лог 5. Пик то грам опа сно сти;

ђ) При лог 6. Уса гла ше на кла си фи ка ци ја и оби ље жа ва -
ње за од ре ђе не опа сне суп стан це чи ји са став ни ди је ло ви
су и:

1) Ли ста усаглашeне кла си фи ка ци је и оби ље жа ва ња
опа сних суп стан ци (Ли ста 3.1),

2) ком плет на Ли ста уса гла ше не кла си фи ка ци је и оби -
ље жа ва ња опа сних суп стан ци из Анек са I са Ди рек ти вом
67/548/ЕЕЗ (Ли ста 3.2);

е) При лог 7. Та бе ла пре ба ци ва ња из кла си фи ка ци је
пре ма Ди рек ти ви 67/548/ЕЕЗ у кла си фи ка ци ју пре ма овом
пра вил ни ку и

ж) При лог 8. Пра ви ла за од сту па ње од стан дард ног ре -
жи ма ис пи ти ва ња у по ступ ку оцје њи ва ња до ку мен та ци је
за хе ми ка ли ју.

VII - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 40.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста ју да ва же
Пра вил ник о озна ча ва њу и оби ље жа ва њу отро ва ко ји се
ста вља ју у про мет и Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за раз вр -
ста ва ње отро ва у гру пе и ме то да ма за од ре ђи ва ње сте пе на
отров но сти по је ди них отро ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 86/06).

Члан 41.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 11/07-020-6/10
30. априла 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.
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Уставни суд Босне и Херцеговине

Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у
предмету број АП 1750/07, рјешавајући апелацију НИГД “Дневне
независне новине” Бања Лука, на основу члана VI/3.б) Устава
Босне и Херцеговине, члана 59. став 2. алинеја 2. и члана 61. ст. 1.
и 3. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гла -
сник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:

- Миодраг Симовић, предсједник,

- Валерија Галић, потпредсједница,

- Сеада Палаврић, потпредсједница,

- Мато Тадић, судија и

- Мирсад Ћеман, судија,

на сједници одржаној 2. децембра 2009. године,  д о н и о  ј е  

ОД Л У К У

О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Одбија се као неоснована апелација НИГД “Дневне независне
новине” Бања Лука поднесена против Пресуде Окружног суда у
Бањој Луци број Гж-1492/04 од 16. марта 2007. године и Пресуде
Основног суда у Бањој Луци број П-123/02 од 18. јуна 2004. године. 

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херце -
говине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херце -
говине”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном
гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е

I - Увод

1. НИГД “Дневне независне новине” Бања Лука (у даљем тек-
сту: апелант), ког заступа Горан Бубић, адвокат из Бање Луке, под-
нио је 11. јуна 2007. године Уставном суду Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Уставни суд) апелацију против пресуде Окружног
суда у Бањој Луци (у даљем тексту: Окружни суд) број Гж-1492/04

од 16. марта 2007. године и Пресуде Основног суда у Бањој Луци
(у даљем тексту: Основни суд) број П-123/02 од 18. јуна 2004.
године.

II - Поступак пред Уставним судом 

2. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од
Окружног суда, Основног суда и Драгутина Илића (у даљем тек-
сту: тужилац) као учесника у поступку, затражено је 7. августа
2007. године да доставе одговоре на апелацију.

3. Окружни суд је одговор на апелацију доставио 27. августа
2007. године, Основни суд 20. августа 2007. године, а тужилац 23.
августа 2007. године.

4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговори
на апелацију достављени су апеланту 13. новембра 2009. године.

III - Чињенично стање

5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода
и докумената који су предочени Уставном суду могу да се суми-
рају на сљедећи начин.

6. Основни суд је Пресудом број П-123/02 од 18. јуна 2004.
године, која је потврђена Пресудом Окружног суда број Гж-
1492/04 од 16. марта 2007. године, утврдио да је тужени апелант у
истоименом листу од 25. октобра 2001. године, на насловној стра-
ни и на страни 7, у чланку под називом “Велике малверзације
Малог Наполеона”, свјесно износећи неистину, између осталог да
је тужилац починио злоупотребу положаја и овлашћења с циљем
да стекне материјалну добит, нанио клевету тужиоцу и тиме зло -
употријебио право на слободно изражавање предвиђено чланом
10. Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода (у даљем тексту: Европска конвенција). У ст. II и III наве-
дене пресуде апелант је обавезан да тужиоцу због објављивања
клевете накнади штету у износу од 3.000,00 КМ са законском
затезном каматом од 18. јуна 2004. године до исплате, те да му на
име трошкова поступка исплати износ од 159,00 КМ. У ставу IV
пресуде одбијен је тужиочев захтјев за накнаду нематеријалне
штете преко досуђеног износа, трошкова поступка преко досуђе-
ног износа и захтјев за објављивање пресуде у апелантовом днев-
ном листу. 
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7. У образложењу пресуде Основни суд је истакао да је током
поступка спровео доказе читањем чланка објављеног 25. октобра
2001. године у апелантовом дневном листу и утврдио да је на
насловној страни и на страни број 7 објављен чланак у вези са
тужиоцем, под називом “Велике малверзације Малог Наполеона”,
са поднасловом “Како је директор Фонда здравства РС у својству
директора Агенције БИМОД из Беча тражио пролаз фармацеут-
ским производима из Италије на тржиште РС и БиХ; гдје је утро-
шено 14 милиона марака, које је Илић затекао на рачуну приликом
доласка на функцију; стан купљен од здравствених пара Илић
заборавио да врати, како је то својевремено обећавао; луксузни
стан и за спољњег сарадника Драгана Микеревића, високог фун-
кционера ПДП”. Основни суд је даље утврдио да је у садржају
чланка, између осталог, наведено: “Илић је по рецепту злоупотре-
бе положаја и овлаштења постао специјалиста за пуњење власти-
тог џепа ... Када је са Иванићевом владом други пут дошао на чело
те установе [Фонд здравства РС], Илић је на рачуну затекао 14
милиона марака. За неколико мјесеци каса Фонда је испражњена,
а здравство потпуно девастирано ... Да би се приближио актуел-
ном премијеру Младену Иванићу, Илић је као спољњем сарадни-
ку Фонда, из готово празне касе здравства купио луксузни стан
Драгану Микеревићу, високом функционеру ПДП ...” 

8. Оцјењујући садржај наведеног чланка, Основни суд је утвр-
дио да је његовим објављивањем тужиоцу нанесена штета.
Основни суд је навео да је одредбом члана 5. Закона о заштити од
клевете прописано да је свако пословно способно лице које про-
узрокује штету угледу физичког лица изношењем нечег неистини-
тог, одговорно за клевету. Цитирана законска одредба преузела је,
како је даље наведено, “принцип претпостављене кривице” који је
усвојен у Закону о облигационим односима (у даљем тексту:
ЗОО). Сходно том принципу, суд који одлучује о постављеном
тужбеном захтјеву мора да утврди, како је даље образложено, да
постоји повреда законом заштићеног личног добра и да постоји
штета. Тужена страна у поступку може да се ослободи одговорно-
сти само у случају ако докаже да нема њене кривице, односно да
се ради о истинитој информацији. Основни суд је оцијенио да, са -
гласно наведеном, апелант у предметном поступку нити је доказао
да нема његове кривице, нити да се ради о тачној информацији.
Основни суд је утврдио да је апелант у своју одбрану навео да је
његов новинар у основи само преносио туђе мишљење, односно
мишљење Миленка Гранулића, предсједника Гранског синдиката
здравства РС, да се, у принципу, не би могло рећи да су изнесене
посебне чињенице, те да је апелантов новинар у наслову спорног
чланка метафорично изнио вриједносни суд о тужиоцу. 

9. Основни суд је даље образложио да је, на основу доказа које
је понудио тужилац, утврдио да информације из чланка нису исти-
ните па, имајући у виду да се апелантов часопис издаје у великом
тиражу и продаје по цијелој Босни и Херцеговини, утврдио да су
те неистине довеле до повреде права личности тужиоца и повреде
његовог угледа. У вријеме објављивања чланка тужилац је био
оснивач и први предсједник Социјалистичке партије РС, љекар
примаријус, директор Фонда здравства РС и посланик у Дому
народа Парламентарне скупштине БиХ, па је због своје функције
био изложен суду јавности. Приликом одлучивања о висини туж-
беног захтјева, Основни суд је имао у виду одредбе из чл. 155. и
200. ЗОО, те одредбу из члана 11. Закона о заштити од клевете,
којима је прописано да повреда права личности мора да проузро-
кује и посљедице у виду душевних патњи. Основни суд је цијенио
исказ тужиоца и чињеницу да је до повреде дошло преко средста-
ва информисања, те да учињена повреда права личности проузро-
ковала душевне патње тужиоца, при томе имајући у виду да ова -
ква врста повреде може да се манифестује у виду постојања
љутње и других стресних осјећања, што је по мишљењу Основног
суда код тужиоца присутно. Цијенећи даље и став судске праксе,
Основни суд је тужиоцу досудио износ на име нематеријалне
штете, оцијенивши да је пропорционалан нанесеној штети, буду-
ћи да је тужилац јавна и политичка личност. Основни суд је тако-
ђе образложио да је водио рачуна о понашању тужиоца и туженог
и мјерама које су предузете с циљем да се ублажи проузрокована
штета, посебно чињеницу да у конкретном случају ни тужилац
није тражио исправку информације, нити је апелант показао вољу
да опозове своју информацију. 

10. У образложењу пресуде Окружни суд је истакао да је,
испитујући првостепену пресуду у границама жалбених разлога и
по службеној дужности, оцијенио да је првостепени суд правилно
и потпуно утврдио чињенично стање и правилно примијенио
материјално право. Разлог томе је што је тужбени захтјев тужиоца
усмјерен на накнаду штете због повреде угледа из основа клевете
и о њему се суди у свјетлу одредби Закона о заштити од клевете,
као lex specialis у односу на остале законе. Основ одговорности за
накнаду штете, како је даље наведено, садржан је у одредби члана
5. наведеног Закона, којом је прописано да је свако пословно спо-
собно лице које проузрокује штету угледу физичког или правног
лица изношењем или проношењем изражавања нечег неистини-
тог, идентификујући то лице трећем лицу, одговорно за клевету,

ако је то лице проузроковало штету у својству аутора, уредника
или издавача изражавања, или у својству лица које је на неки
други начин ефикасно контролисало садржај тог изражавања, као
и правно лице које је објавило изражавање. Правни основ је тако-
ђе, како је наведено, прописан и одредбом члана 154. ЗОО.

11. Окружни суд се даље позвао на члан 6. став 1. тачка а)
Закона о заштити од клевете којим је одређено да се за клевету
неће одговарати ако се ради о изражавању мишљења или када је
изражавање у суштини истинито. По оцјени Окружног суда, у
смислу наведене одредбе, апелант у првостепеном поступку није
доказао да је кроз спорни новински текст преносио нечије миш-
љење, односно да текст представља изражавање које је у суштини
истинито, а у конкретном случају не би могло да се прихвати ста-
новиште жалбе да се радило о изношењу вредносних судова.
Окружни суд је истакао да је у спорном новинском тексту објав-
љено да је тужилац као “директор Фонда здравства РС у својству
директора Агенције БИМОД из Беча тражио пролаз фармацеут-
ским производима из Италије на тржиште РС и БиХ”, а као при-
лог овоме објављена је понуда за сарадњу Агенције БИМОД коју
је тужилац у својству директора учинио 2. фебруара 2001. године.
Током првостепеног поступка доказано је да је наведена агенција
са сједиштем у Бањој Луци, а не у Бечу, како је објављено у новин-
ском чланку, да је тужилац обављао дужност директора ове аген-
ције до 28. марта 2001. године када је ова агенција брисана из
регистра код Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
Града Бања Лука. Даље је тужилац рјешењем Владе РС од 14. маја
2001. године именован за директора Фонда здравства РС. Дакле,
на основу наведеног, по мишљењу Окружног суда, тужилац је
доказао да су информације објављене у спорном чланку неисти-
ните. Навођење таквих информација не може да се сматра изно-
шењем вредносног става, већ изношење чињеница које нису
поткријепљене конкретним доказима. Објављивање осталог
дијела спорног текста, по мишљењу Окружног суда, представља
такође изношење чињеничних тврдњи, а тужена током поступка
није пружила релевантне доказе у погледу њихове истинитости.
Поред тога објављени текст нема упориште ни у изјави предсјед-
ника Гранског синдиката здравства РС, Миленка Гранулића, цити-
раној у наведеном чланку. Наиме, током првостепеног поступка
Миленко Гранулић је, саслушан у својству свједока, потврдио да
су у наведеном чланку цитиране његове изјаве, али да у својим
изјавама никог појединачно није именовао, већ да је говорио о
кашњењу плата и штрајку здравствених радника. 

12. Окружни суд је даље образложио да је апелант, као аутор
чланка, прије објављивања имао обавезу да провјери истинитост
информације, што није учинио. Будући да тужилац има право на
заштиту свог угледа и будући да је тада био политички ангажова-
на јавна личност, објава неистините информације је код јавног
мнијења могла да изазове осуду, због чега је повријеђен тужиочев
углед. С обзиром да нису испуњени услови из члана 6. Закона о
заштити од клевете који искључују одговорност за клевету, апе-
лант је сходно члану 5. истог Закона одговоран за штету. Окружни
суд је навео да је постојање душевне боли услов да се досуди нов-
чана накнада, те да тај појам треба да се схвати као манифестација
одређених емоција. Правична накнада, као облик отклањања
посљедица овог вида штете, састоји се у исплати новчаних сред-
става, као сатисфакцији за претрпљену нематеријалну штету, да
би се успоставила психичка равнотежа у погледу повреде права
личности. Окружни суд је, потврђујући правилност првостепене
пресуде у погледу висине штете, истакао да су правилно при-
мијењене одредбе члана 11. Закона о заштити од клевете и члана
200. став 1. ЗОО, с обзиром да је суд дужан да води рачуна да
досуђена накнада одговара душевном значају повријеђеног добра
и специфичностима конкретног случаја - начину на који је повре-
да учињена, околности да је тужилац у периоду објављивања био
политичка и јавна личност, структури личности са аспекта субјек-
тивног доживљаја. Такође, Окружни суд је навео да је првостепе-
ни суд правилно оцијенио и околност да тужилац није предузео
нити једну радњу којом би умањио проузроковану штету, посебно
укључујући захтјев за исправку коју упућује туженом. 

IV - Апелација

а) Наводи из апелације

13. Апелант сматра да је оспореним пресудама дошло до
повреде његовог права на правично суђење из члана II/3.е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту:
Европска конвенција), као и права на слободу изражавања из
члана II/3.х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10. Европске
конвенције.

14. Образлажући кршење права на правично суђење, апелант
је навео да је тужилац писменим поднеском од 27. августа 2003.
године субјективно преиначио тужбу, јер је умјесто раније туже-
них “Независних новина”, као штампаног медија који нема
својство правног лица (члан 291. ЗПП), тужио апеланта. Апелант
истиче да су судови преиначену тужбу требало да одбаце као
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неблаговремену, јер је тужилац пропустио преклузивни рок из
члана 12. Закона о заштити од клевете. Апелант, сем тога, наводи
да се пуномоћник првобитно тужених “Независних новина” про-
тивио наведеном преиначењу тужбе, у смислу члана 57. став 2.
ЗПП, као и да се новоозначени тужени, апелант, противио субјек-
тивном преиначењу, такође у смислу члана 57. став 2. ЗПП.
Апелант сматра да укупан дојам који оставља предметни поступак
према њему (идентификација апеланта и неблаговременост тужбе
у вези с тим, одбијање прихватања доказа које је понудио апелант,
неразликовање чињеница од вриједносних судова и др.), указује да
поступање судова није било праведно, чиме је прекршен члан
II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члан 6. став 1. Европске кон-
венције.

15. У погледу кршења права на слободу изражавања, апелант је
истакао да је у спорном чланку упитно да ли је ријеч о ширењу
(саопштавању) информација о тужиоцу или је ријеч о слободи миш-
љења и праву преношења идеја. Апелант истиче да је у спорном
тексту апелантов новинар преносио туђе мишљење, избјегавајући
да изнесе своје властите ставове и коментаре у вези са тим прене-
сеним мишљењима других лица. Апелант сматра да оспораване
пресуде редовних судова уопште не праве разлику између вред-
носних судова и изношења чињеница о тужиоцу. Стога сматра да
није прекорачио границе које су постављене стандардом “заштите
угледа других” јер су границе прихватљиве критике много шире у
односу на јавне личности (политичаре) као што је тужилац, због
чега је много више, а не мање, како се пресудама образлаже, изло-
жен јавности. Прекршене су како одредбе Закона о заштити од
клевете тако и одредбе ЗОО, јер у конкретном случају не може да
буде апелантове претпостављене кривице, а тиме нити услова за
одговорност за накнаду штете. За разлику од обичних грађана
(“неполитичара”), политичари или друге јавне личности, као што
је тужилац, неизбјежно се и свјесно излажу помном испитивању
сваке своје ријечи и дјела, како од новинара, тако и најшире јав-
ности, те стога морају да покажу и већи степен толеранције.

b) Одговор на апелацију

16. Окружни суд је у свом одговору истакао да су наводи апе-
лације неосновани с обзиром да је у току поступка суд потпуно и
правилно утврдио чињенично стање и правилно примијенио мате-
ријално право, из чега је произашао закључак да објављени чла-
нак садржи неистиниту информацију којом је тужиоцу проузроко-
вана штета. Навео је да у свему остаје код разлога датих у обра -
зложењу пресуде.

17. Основни суд је у одговору на апелацију навео да пресудом
која је предмет апелације није повријеђен члан 10. Европске кон-
венције. У образложењу пресуде дата је анализа и оцјена доказа
који су изведени пред првостепеним судом, а што је потврдио и
другостепени суд својом пресудом.

18. Тужилац је у одговору предложио да Уставни суд одбије
апелацију као неосновану. Истакао је да је тужилац у спорном
чланку прозван да је злоупотријебио службени положај и овлаш-
ћења, што представља кривично дјело. Суд је једини надлежан да
утврди да ли је неко учинио кривично дјело или не, али моћ штам-
пе коју она има на јавно мнијење је велика, и штета коју је чланак
учинио је огромна. Овакав апелантов став показује управо каква је
била његова намјера, односно намјера није служила јавном инте-
ресу, већ се радило о намјери којој је циљ боља продаја новина и
наношење клевете неистинитим наводима.

V - Релевантни прописи

19. У Закону о заштити од клевете (“Службени гласник
Републике Српске”, број 37/01) релевантне одредбе гласе:

“Општи дио
Члан 1.

Овим законом уређују се прихватљива ограничења слободе
изражавања у погледу грађанске одговорности за штету нанесену
угледу физичког или правног лица изношењем или проношењем
нечег неистинитог и потврђује да:

а) право на слободу изражавања, које је гарантовано Уставом
Републике Српске и Европском конвенцијом за заштиту људских
права и основних слобода, представља један од основа демократ-
ског друштва, посебно када се ради о питањима од политичког и
јавног интереса;

[...].

Одговорност за клевету
Члан 5.

Свако пословно способно лице које проузрокује штету угледу
физичког лица или правног лица изношењем или проношењем
изражавања нечег неистинитог, идентификујући то лице трећем
лицу, одговорно је за клевету, ако је то лице проузроковало штету
у својству аутора, уредника или издавача изражавања, или у

својству лица које је на неки други начин ефикасно контролисало
садржај тог изражавања, као и правно лице које је објавило изра-
жавање.

Лице из става 1. овог члана је одговорно за изазвану штету ако
је намјерно или због непажње изнијело или пронијело изражавање.

Када се изражавање односи на питања од политичког или јав-
ног интереса, лице из става 1. овог члана је одговорно за изазвану
штету изношењем или проношењем изражавања ако је то лице
знало да је изражавање неистинито или је непажњом занемарило
неистинитост изражавања. [...].

Изузеци од одговорности
Члан 6.

(1) У сљедећим случајевима неће се одговарати за клевету:

а) ако се ради о изражавању мишљења или када је изражава-
ње у суштини истинито;

b) када је лице које је наводно проузроковало штету било по
закону обавезно да износи или проноси изражавање, или износи
или проноси изражавање у току законодавног, судског или управ-
ног поступка;

c) ако је изношење или проношење изражавања било разумно.

(2) Када суд доноси овакву одлуку, узима у обзир све околно-
сти случаја [...].

Обавеза ублажавања
Члан 8.

Тужилац у смислу овог закона предузима све потребне мјере
да ублажи сву штету узроковану наводним клеветничким изража-
вањем, а нарочито укључујући захтјев за исправку коју упућује
туженом.

Рокови застарјелости
Члан 12.

Рок за подношење тужбе у смислу закона је три мјесеца од
дана када је тужилац сазнао или могао да сазна за изражавање и
идентитет особе која је проузроковала штету и ни у ком случају не
може да се продужи након једне године, од дана када је изражава-
ње изнесено трећем лицу.[...]

Члан 13.

Овај закон је lex specialis у односу на све друге законе. За све
што није регулисано овим законом примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима, Закона о извршном поступку и
Закона о парничном поступку који су на снази у Републици
Српској.”

20. У Закону о облигационим односима (“Службени лист
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 46/85 и 57/89, “Службени гласник Републике
Српске”, бр. 17/93, 3/96 и 39/03) релевантне одредбе гласе:

“Члан 154.

(1) Ко другоме проузрокује штету дужан је да је накнади уко-
лико не докаже да је штета настала без његове кривице.

[...].

Члан 200.

За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне боло-
ве због смањења животне активности, наружености, повреде угле-
да и части, слободе или права личности, смрти блиског лица, те за
страх суд ће, ако нађе да околности случаја, а посебно јачина боло-
ва и страха и њихово трајање то оправдавају, досудити правичну
накнаду, независно од накнаде материјалне штете, а и кад ње
нема.

При одлучивању о захтјеву за накнаду нематеријалне штете,
те о висини њене накнаде суд ће водити рачуна о значењу
повријеђеног добра и циљу коме служи та накнада, али и о томе
да се њоме не погодује тежњама које нису спојиве са њеном при-
родом и друштвеном сврхом.”

21. У Закону о парничном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, број 58/03) релевантне одредбе гласе: 

“Претходно испитивање тужбе и достављање тужбе
Члан 66.

Кад утврди да је тужба неразумљива или да не садржи еле-
менте који су прописани одредбом члана 53. овог закона (непо-
тпуна тужба), или да постоје недостаци који се тичу способности
тужиоца или туженог да буду странке у парници, или недостаци у
погледу законског заступања странке, или недостаци који се одно-
се на овлашћење заступника да покрене парницу кад је такво
овлашћење потребно, суд ће ради отклањања ових недостатака
предузети потребне радње предвиђене одредбама чл. 295. и 336.
овог закона.”
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VI - Допустивост

22. У складу са чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини.

23. У складу са чланом 16. став 1. Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре-
суде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјело-
творни правни лијекови могући сходно закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио
одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је кори-
стио.

24. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је
Пресуда Окружног суда број Гж-1492/04 од 16. марта 2007. годи-
не, против које нема других дјелотворних правних лијекова могу-
ћих сходно закону. Затим, оспорену одлуку апелант је примио 16.
априла 2007. године, а апелација је поднесена 11. јуна 2007. годи-
не, дакле у року од 60 дана како је прописано чланом 16. став 1.
Правила Уставног суда. На крају, апелација испуњава услове из
члана 16. ст. 2. и 4. Правила Уставног суда, јер није очигледно
(prima facie) неоснована нити постоји неки други формални ра -
злог због ког апелација није допустива.

25. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и
Херцеговине и члана 16. ст. 1, 2. и 4. Правила Уставног суда,
Уставни суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у
погледу допустивости. 

VII - Меритум

26. Апелант оспорава наведене пресуде, тврдећи да су му тим
пресудама повријеђена права из члана II/3.е) и х) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6. став 1, те члана 10. став 1. Европске кон-
венције. 

Слобода изражавања

27. Члан II/3. Устава Босне и Херцеговине гласи:

“Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2. овог члана, а она обухватају: 

(…)

х) Слободу изражавања.”

Члан 10. Европске конвенције гласи:

“1. Свако има право на слободу изражавања. Ово право укљу-
чује слободу мишљења и слободу примања и преношења инфор-
мација и идеја, без мијешање јавне власти и без обзира на грани-
це. Овај члан не спречава државе да захтијевају дозволе за рад од
радио, телевизијских и филмских компанија.

2. Остваривање ових слобода, будући да укључује обавезе и
одговорности, може подлијегати таквим формалностима, усло-
вима, ограничењима или санкцијама предвиђеним законом и које
(су) неопходне у демократском друштву у интересу националне
сигурности, територијалног интегритета или јавне сигурности,
спречавања нереда или злочина, заштите здравља и морала, угле-
да или права других, спречавања ширења повјерљивих информа-
ција или у интересу очувања ауторитета и непристрасности
суда.”

а) Општи принципи

28. Сходно добро утврђеној пракси Европског суда за људска
права и Уставног суда, слобода изражавања је суштински основ
демократског друштва и један од основних услова за његов напре-
дак, као и за напредак сваког појединца. Ова слобода се, уз огра-
ничења из члана 10. став 2. Европске конвенције, не односи само
на “информације” или “идеје” које су примљене позитивно или се
сматрају неувредљивим или према њима нема става, већ и на оне
које вријеђају, шокирају и узнемиравају, што су захтјеви плура-
лизма, толеранције и слободоумља, без којих нема демократског
друштва (види Европски суд, Selistö против Финске, пресуда од
16. новембра 2004. године, апликација број 56767/00, став 46, и
Уставни суд, Одлука број АП 1203/05 од 27. јуна 2006. године).
Ова слобода, ипак, није апсолутна и може да буде ограничена због
околности и под условима који су наведени у члану 10. став 2.
Европске конвенције под којима јавна власт може да се мијеша у
уживање слободе изражавања. Стога је кључна улога и задатак
независног судства у сваком појединачном случају да јасно утвр-
ди границу између оправданих и потребних, те неоправданих и
непотребних ограничења, која неки принцип потврђују као прави-
ло или га негирају као пуку декларацију. 

29. Кад се ради о ограничењима из члана 10. став 2. Европске
конвенције, Европски суд је указао да тест “неопходности у демо-
кратском друштву” захтијева да се код одлучивања да ли је дошло
до кршења одлучи кореспондира ли “мијешање” домаћих власти у
ову слободу “хитној друштвеној потреби”, да ли је пропорционал -
но легитимном циљу који се жели постићи и да ли су разлози и
оправдања које су дали надлежни органи за такво мијешање реле-

вантни и довољни. С тим циљем је потребно да се утврди да ли су
домаће власти примијениле стандарде који су у складу с принци-
пима који су садржани у члану 10. Европске конвенције, као и да
ли су домаће власти засновале своје одлуке на прихватљивој ана-
лизи релевантних чињеница. Што се тиче пропорционалности,
мора да се утврди да ли је постигнут правичан баланс у заштити
двије вриједности које су гарантоване Европском конвенцијом и
које могу да буду у супротности једна другој: с једне стране сло-
бода изражавања из члана 10. Европске конвенције и, с друге стра-
не, права лица које је текстом нападнуто да заштити своју репута-
цију и које је заштићено чланом 8. Европске конвенције у оквиру
права на приватни живот (види Европски суд за људска права,
Chauvy и др. против Француске, пресуда од 29. јуна 2004. године,
апликација број 64915/01, став 70).

30. Како су и Европски суд за људска права, а и Уставни суд у
својим ранијим одлукама у вези с истим питањем већ указали,
постоји јасна дистинкција између информације (чињенице) и
мишљења (вриједносне оцјене), јер постојање чињенице може да
се докаже, а за истину на основу вриједносне оцјене не може да се
да доказ (види Европски суд за људска права, Lingens против
Аустрије, пресуда од 8. јула 1986. године, серија А, број 103, став
46, и Уставни суд, Одлука број АП 1005/04 од 2. децембра 2005.
године, “Службени гласник БиХ”, број 45/06). С друге стране,
штампа игра веома важну улогу у демократском друштву. Иако не
смије да прекорачи одређене границе, нарочито имајући у виду
заштиту репутације и права других и потребу да се спријечи
објављивање повјерљивих информација, дужност штампе је, на
начин који је у складу с њеним дужностима и одговорностима, да
пружи и саопшти информације и идеје о свим питањима од јавног
интереса, укључујући и информације које се тичу понашања зва-
ничника власти. Не само да је дужност штампе да преноси такве
информације и идеје, већ је и право јавности да добије такве
информације. Члан 10. Европске конвенције штити не само суш-
тину изнесених идеја и информација, већ и форму у којој су оне
пренесене, а новинарска слобода укључује и одређени степен
претјеривања или чак провокације (види Европски суд за људска
права, Hrico против Словачке, пресуда од 20. јула 2004. године,
апликација број 49418/99, став 40. (е)).

31. Ипак, члан 10. Европске конвенције не гарантује неогра-
ничену слободу изражавања, чак ни кад се ради о извјештавању
штампе о озбиљним питањима од јавног интереса. Сходно члану
10. став 2. Европске конвенције, уживање у слободи изражавања
укључује и “дужности и обавезе” које се примјењују и на штампу,
а које нарочито постају значајне кад се напада репутација приват-
них лица и кад се умањују “права других”. Због тога се у погледу
чињеница новинарима узима у обзир одбрана да су поступали
bona fide у настојању да пруже јавности тачне и поуздане инфор-
мације у складу с новинарском етиком (види већ цитирану пресу-
ду Selistö, став 54). У принципу, одбрана на основу искрене
намјере је једна врста замјене за доказивање истинитости. Кад
новинар има оправдан циљ, кад је у питању нешто значајно за јав-
ност и кад су уложени разумни напори у потврђивање чињеница,
медији се неће сматрати одговорним чак ни у случају да се испо-
стави да су чињенице биле неистините.

32. На крају, мало је простора унутар члана 10. став 2.
Европске конвенције за ограничавање политичког говора или
дебате о питањима од јавног интереса. Штавише, границе при-
хватљивог критицизма шире су кад су у питању јавне личности
као што су политичари, него кад су у питању приватна лица. За
разлику од приватних лица, јавне личности се неизбјежно и свје -
сно стављају пред оцјену јавности, а њихове ријечи и дјела су
изложени пажљивијем испитивању јавности, па стога морају да
покажу и већи степен толеранције (види већ цитирану пресуду
Hrico, став 40. (г)).

b) Примјена наведених принципа у конкретном случају

33. У конкретном случају оспорене пресуде су донесене на
основу Закона о заштити од клевете и Закона о облигационим
односима, дакле, мијешање је прописано законом. Ови закони су
јавно објављени у службеном гласилу, њихов текст је јасан, при-
ступачан и предвидив и, како је већ речено, Закон о заштити од
клевете пружа већи степен заштите слободе изражавања од мини-
мума који је предвиђен Европском конвенцијом.

34. Оспорене пресуде су донесене у грађанској парници коју
је покренуо тужилац против апеланта због наношења штете њего-
вом угледу, па је јасно да је циљ мијешања заштита “угледа или
права других”, односно угледа тужиоца, што је, свакако, легити-
ман циљ.

35. Уставни суд мора да утврди да ли је мијешање било “неоп-
ходно у демократском друштву”. Да би се доказало да је мијеша-
ње било “неопходно у демократском друштву”, потребно је да се
докаже да постоји “хитна друштвена потреба” која је тражила кон-
кретно ограничење у остваривању слободе изражавања. Такође, да
би се утврдило да је мијешање било “неопходно у демократском
друштву”, потребно је да се одговори на питање да ли је мијеша-
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ње било пропорционално легитимном циљу и да ли су разлози
које су дали судови у оспореним одлукама као оправдање за
мијешање релевантни и довољни у смислу раније наведених при-
нципа из члана 10. Европске конвенције. Како је већ речено,
“циљ” на који се оспорене пресуде позивају је заштита “угледа
или права других”, а “средство” је налог суда апеланту да плати
одштету нанесену тужиочевом угледу. 

36. У вези са питањем да ли постоји “хитна друштвена потре-
ба”, Уставни суд запажа да се оспорене одлуке тичу чланка
објавље ног у дневном листу “Дневне независне новине” од 25.
октобра 2001. године, под насловом “Велике малверзације Малог
Наполеона”, у ком је између осталог наведено: “Илић је по рецеп-
ту злоупотребе положаја и овлаштења постао специјалиста за
пуњење властитог џепа ... Када је са Иванићевом владом други пут
дошао на чело те установе, Илић је на рачуну затекао 14 милиона
марака. За неколико мјесеци каса Фонда је испражњена, а здрав-
ство потпуно девастирано ... Да би се приближио актуелном пре-
мијеру Младену Иванићу, Илић је као спољњем сараднику Фонда,
из готово празне касе здравства купио луксузни стан Драгану
Микеревићу, високом функционеру ПДП ...”. Наведеним изража-
вањем апелант је тужиоца идентификовао јавности у негативном
контексту, оптужујући га при томе, без ваљаних доказа, да је почи-
нио тешко кривично дјело злоупотребе положаја и овлашћења
ради стицања материјалне добити. Уставни суд даље запажа да су,
оцјењујући спорно изражавање, првостепени и другостепени суд
закључили да се ради о клевети, јер је ријеч о тврдњама чија исти-
нитост, односно неистинитост може да се утврђује и због чега
постоји основ за тужиочево обештећење. Уставни суд истиче да је
наводе из апелантовог спорног чланка првостепени суд, а што је
даље потврдио и другостепени суд, оквалификовао као чињенич-
не наводе, а не као вредносне судове. Редовни судови су такође
утврдили да апелантова тврдња да објављивање спорног новин-
ског чланка представља преношење туђег мишљења, нема упо-
ришта у изјави предсједника Гранског синдиката здравства РС.
Уставни суд сматра да се у конкретном случају ради о чињенич-
ним наводима које је било неопходно доказивати, што апелант
није учинио, па није чак ни оспорио наводе тужиоца да се ради о
неистинама, нити се бранио “искреном намјером”, као врстом
замјене за доказивање истинитости, нити је показао да је уложио
разумне напоре ради провјере изнесених чињеница. 

37. У конкретном случају Уставни суд сматра да, иако
обавјештавање јавности о евентуалним злоупотребама јавних
службеника јесте легитиман циљ новинара и медија у демократ-
ском друштву, у конкретном случају, ипак, није постојала искрена
намјера апеланта и нису уложени разумни напори ни у потврђива-
ње чињеница које су изнијели, нити у накнадно ублажавање штет-
них посљедица, а нарочито ако се има у виду апелантов пропуст
да претходно провјери с тужиоцем податке које је намјеравао да
објави у спорном изражавању. Наиме, у конкретном случају,
општи интерес који дозвољава да се покрену питања о евентуал-
ним незаконитим понашањима јавних службеника не може да се
брани изношењем неспорно неистинитих чињеница које предста-
вљају напад на њихов углед и које, због тога, не могу да се смат-
рају критиком коју су они дужни да толеришу с обзиром на фун-
кцију коју врше. Уставни суд сматра да спорна изражавања не
садрже искључиво вриједносне судове о тужиочевом политичком
и јавном дјеловању, већ садрже чињеничне наводе за које апелант
није претходно учинио разумне напоре да их провјери и за које у
поступку пред судом није могао да пружи доказе. С обзиром на
све околности случаја, Уставни суд сматра да су судови доноше-
њем оспорених пресуда правилно оцијенили да постоји “хитна
друштвена потреба” да се успостави равнотежа између апеланто-
ве слободе изражавања, односно слободе медија и заштите тужио-
чевог угледа, као јавне личности.

38. Даље, Уставни суд указује да се у конкретном случају ради
о накнади нематеријалне штете због нарушавања части и угледа
који представљају вриједности чију заштиту не треба доводити у
питање. Уставни суд је у својој јуриспруденцији истакао да се
свака људска индивидуа одликује категоријама части и угледа,
које су саставни, неодвојиви дио њене личности. “Част” се
најчешће дефинише као скуп нематеријалних вриједности које
човјек посједује као људско биће и као припадник одређене друш-
твене заједнице, а стиче се рођењем. С друге стране, о “угледу” се
најчешће говори као о другој страни части, тзв. “спољашњој
части” која подразумијева уважавање које човјек има у друштве-
ној заједници. На овај начин одређене, част и углед представљају
неодвојиве категорије које могу да се посматрају с различитих
аспеката, па и са аспекта њихове грађанскоправне заштите (види
Уставни суд, Одука број АП 1288/06 од 18. октобра 2007. године).

39. Како је већ речено, судови су утврдили да је апелант окле-
ветао тужиоца чиме је, свакако, повриједио његова нематеријална
добра - част и углед, због чега је за њега настала штета. Предмет
овако настале штете су нематеријална добра везана за морално-
психичку страну личности оштећеног, због чега новчана накнада

нематеријалне штете и не представља накнаду у правом смислу те
ријечи, јер се њоме не постиже успостављање онаквог стања
какво је постојало прије њеног настанка, дакле нема репарациони
карактер. Напротив, новчана накнада нематеријалне штете је један
од видова сатисфакције која се оштећеном даје за повреду њего-
вих нематеријалних добара. Одмјеравање новчане накнаде нема-
теријалне штете је врло деликатан и сложен поступак, јер нема
неког општег мјерила, с обзиром на веома различиту морално-
психичку конституцију сваког појединца, као и с обзиром на оста-
ле околности у којима се догодила штета која је за посљедицу
имала повреду нематеријалних добара оштећеног. Стога не може
да се очекује да се егзактним начином и методама утврди интен-
зитет и трајање настале нематеријалне штете да би се на основу
тога одредила висина настале штете. 

40. Међутим, иако приликом одмјеравања висине новчане
накнаде нематеријалне штете суд има право на слободну процјену,
та слободна процјена није апсолутна, што је изражено и у члану
200. став 2. ЗОО, према ком “суд цијени значај повријеђеног добра
и циљ накнаде” узимајући у обзир околности сваког конкретног
случаја. Посматрано са аспекта члана 10. Европске конвенције,
Уставни суд запажа да одлуком суда о висини накнаде немате-
ријалне штете може да се прекрши принцип пропорционалности
између тежине мијешања судова у слободу изражавања и важно-
сти интереса који се ограничавањем те слободе желе постићи. У
том смислу је и Европски суд за људска права закључио да сама
сума накнаде штете представља кршење члана 10. Европске кон-
венције, јер “не значи да је порота имала право да додијели штету
потпуно према свом нахођењу, јер према Конвенцији додјела
штете за клевету мора да буде разумно пропорционална штети
нанесеној нечијем угледу” (види Европски суд за људска права,
Tolstoy Miloslavski против Уједињеног Краљевства, пресуда из
1995. године). Сем тога, Уставни суд је у својој пракси закључио
да је неопходно да судови при утврђивању постојања правног
основа и висине штете за клевету досљедно примјењују принципе
из релевантних одредби Закона о облигационим односима, Закона
о заштити од клевете и Закона о парничном поступку, уважавајући
специфичност сваког конкретног случаја чиме ће се избјећи
арбитрарност у поступању (op. cit. АП 1203/05, став 36).

41. Дакле, дискреционо право суда у вези с висином накнаде
нематеријалне штете због клевете ограничено је управо захтјевом
пропорционалности израженим у члану 10. Европске конвенције,
односно захтјевом да разлози и оправдања које су дали судови за
мијешање у право на слободу изражавања буду релевантни и
довољни, тј. да су судови своје одлуке засновали на прихватљивој
анализи релевантних чињеница.

42. Апелант је, како је већ речено, објавио неистине о тужио-
цу, а да претходно није ни покушао да провјери спорне информа-
ције, што је била његова обавеза. Судови су јасно оцијенили да је
садржај изнесених информација био такав да је представљао
напад на тужиоца као јавну личност, а нарочито на његов углед,
што је утицало на повјерење јавности у њега. У том правцу
Основни суд је спровео доказе саслушањем тужиоца као оштеће-
ног и утврдио да су код тужиоца присутне душевне патње, при
томе имајући у виду да се ове душевне повреде манифестују и као
љутња и друга стресна осјећања. Такође, Основни суд је, образла-
жући због чега не може да удовољи тужбеном захтјеву у цијело-
сти, навео да “приоритет при накнади настале штете треба да има
објављивање исправке, демантија или пресуде донесене због кле-
вете, а не досуђивање већих новчаних износа на име накнаде”.
Даље је навео да и само доношење пресуде којом је утврђено да је
тужена одговорна због објављивања неистините информације
представља својеврсну сатисфакцију за тужиоца, чак и у одсуству
новчаног износа накнаде, што у конкретном случају није, јер је
досуђена правична новчана сатисфакција за овај вид штете.
Окружни суд је образложио да овако досуђен износ представља
правичну сатисфакција за претрпљену штету, те да је у сразмјери
са нанесеном штетом. 

43. С обзиром на наведено, Уставни суд сматра да је мјера која
је предузета ради заштите тужиочевог угледа, односно досуђива-
ње накнаде штете у наведеном износу, пропорционална тежини
повреде његовог угледа, као и тежини мијешања судова у слободу
изражавања које је учињено овом мјером. Такође, Уставни суд
сматра да судови у оспореним одлукама нису прекорачили грани-
це својих дискреционих овлашћења код одређивања висине нема-
теријалне штете због почињене клевете зато што су своје одлуке
засновали на прихватљивој анализи релевантних чињеница и свих
околности које су од важности у конкретном случају у вези с
повредом угледа тужиоца, о чему су дали образложења и разлоге
које Уставни суд оцјењује као релевантне и довољне у смислу
члана 10. Европске конвенције.

44. На основу изложеног, Уставни суд сматра да је мијешање
у апелантово право на слободу изражавања било “неопходно у
демократском друштву”, те да стога оспореним пресудама није
прекршено право на слободу изражавања из члана II/3.х) Устава
Босне и Херцеговине и члана 10. Европске конвенције.
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Право на правично суђење

45. Члан II/3.е) Устава Босне и Херцеговине гласи:

“Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и основне слободе из става 2. овог члана, а она обухватају: 

(…)

е) Право на правично саслушање у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.”

Члан 6. став 1. Европске конвенције у релевантном дијелу
гласи:

“1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или
основаности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има
право на правично суђење и јавну расправу у разумном року пред
независним и непристраним, законом установљеним судом. […]”

46. Уставни суд примјећује да се поступак у конкретном слу-
чају односи на накнаду штете, дакле на предмет грађанскоправне
природе, па је члан 6. став 1. Европске конвенције примјенљив у
овом предмету. Стога, Уставни суд мора да испита да ли је тај
поступак био правичан онако како то захтијева члан 6. став 1.
Европске конвенције.

47. Суштина апелантових навода у погледу права на правично
суђење односи се на апелантове тврдње да је оспореним пресуда-
ма погрешно утврђено чињенично стање, те погрешно и про -
извољно примијењено материјално и процесно право, те да је тако
повријеђен члан 6. став 1. Европске конвенције. У вези са овим
наводима Уставни суд указује да, сходно пракси Европског суда за
људска права (у даљем тексту: Европски суд) и Уставног суда,
задатак ових судова није да преиспитују закључке редовних судо-
ва у погледу чињеничног стања и примјене материјалног права
(види Европски суд, Pronina против Русије, одлука о допустиво сти
од 30. јуна 2005. године, апликација број 65167/01). Наиме,
Уставни суд није надлежан да супституише редовне судове у
процјени чињеница и доказа, већ је генерално задатак редовних
судова да оцијене чињенице и доказе које су извели (види
Европски суд, Thomas против Уједињеног Краљевства, пресуда од
10. маја 2005. године, апликација број 19354/02). Задатак Уставног
суда је да испита да ли је евентуално дошло до повреде или зане-
маривања уставних права (право на правично суђење, право на
приступ суду, право на дјелотворан правни лијек и др.), те да ли је
примјена закона била, евентуално, произвољна или дискримина-
торска. Дакле, у оквиру апелационе надлежности Уставни суд се
бави искључиво питањем евентуалне повреде уставних права или
права из Европске конвенције у поступку пред редовним судови-
ма, па ће у конкретном случају Уставни суд испитати да ли је
поступак у цјелини био правичан на начин на који то захтијева
члан 6. став 1. Европске конвенције (види Уставни суд, Одлука
број АП 20/05 од 18. маја 2005. године, објављена у “Службеном
гласнику БиХ”, број 58/05).

48. У конкретном случају Основни суд је Пресудом број П-
123/02 од 18. јуна 2004. године, која је потврђена Пресудом
Окружног суда број ГЖ-1492/04 од 16. марта 2007. године, јасно
образложио разлоге због којих је одбио као неоснован апелантов
приговор који се односи на субјективно преиначење тужбе.
Наиме, првостепени суд је у конкретном случају, у смислу одред-
бе члана 56. став 2. ЗПП-а, предузео потребне радње ради откла-
њања недостатака тужбе, који се тичу страначке способности. С
тим у вези првостепени суд је закључио, што је потврдио и друго-
степени суд, да се у конкретном случају није радило о субјектив-
ном преиначењу тужбе, како то наводи апелант, већ о правилном
означавању странке као правног лица.

49. Уставни суд даље запажа да је апелант, незадовољан одлу-
кама редовних судова, у суштини, поновио наводе које је истицао
у току редовног поступка, а на које су у том поступку дати јасни и
разложни одговори засновани на релевантним процесним одред-
бама. Уставни суд сматра да процесно-правни прописи нису про-
извољно или неправично примијењени на апелантову штету, а
његово незадовољство оспореним одлукама не покреће, само по
себи, питања у вези са заштићеним уставним правима или прави-
ма из Европске конвенције, нити има елемената који указују на
процесну неправичност у смислу члана 6. став 1. Европске кон-
венције. Такође, апелант не наводи никакве процедуралне грешке,
нити су такве грешке очигледне (види Европски суд, Mezőtúr-
Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat против Мађарске, пресуда од 26.
јула 2005. године, апликација број 5503/02). Уставни суд сматра да
у оспореним одлукама нема ништа што би указивало на произво -
љност било код утврђивања и оцјене чињеница или код примјене
материјалног и процесног права, те да оспорене одлуке садрже
образложење које задовољава захтјеве из члана 6. став 1. Европске
конвенције. Стога, Уставни суд сматра да у односу на ове апелан-
тове наводе нема кршења права на правично суђење из члана
II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске
конвенције.

VIII - Закључак

50. Уставни суд закључује да нема повреде права на слободу
изражавања из члана II/3.х) Устава Босне и Херцеговине и члана
10. Европске конвенције када је судском пресудом у грађанској
парници апелант обавезан да плати одштету која је нанесена
тужиочевом угледу изношењем и проношењем неистинитих
чињеница, јер је “мијешање”, било у складу са законом, имало
циљ да “заштити права других” и било “неопходна мјера у демо-
кратском друштву”. Такође, нема повреде права на правично суђе-
ње из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1.
Европске конвенције, јер редовни суд није очигледно произвољно
примијенио материјално и процесно право.

51. На основу члана 61. ст. 1. и 3. Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке. 

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

Предсједник
Уставног суда БиХ,

Др Миодраг Симовић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија у
предмету број АП 2915/07, рјешавајући апелацију ДОО “Гана”
Теслић, на основу члана VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
члана 59. став 2. алинеја 2., члана 61. ст. 1. и 2. Правила Уставног
суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:

- Миодраг Симовић, предсједник,

- Валерија Галић, потпредсједница,

- Сеада Палаврић, потпредсједница,

- Мато Тадић, судија и

- Мирсад Ћеман, судија,

на сједници одржаној 2. децембра 2009. године,  д о н и о  ј е

ОД Л У К У

О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усваја се апелација ДОО “Гана” Теслић.

Утврђује се повреда члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине
и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права
и основних слобода у односу на доношење одлуке у разумном
року у предмету пред Основним судом у Добоју под бројем 085-0-
Пс-06-000-233.

Налаже се Врховном суду Републике Српске да по хитном
поступку донесе одлуку у предмету број 118-0-Рев-08-000 287, у
складу са чланом II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6.
став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода.

Налаже се Врховном суду Републике Српске да, у складу са
чланом 74. став 5. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у
року од 90 дана од дана достављања ове одлуке обавијести
Уставни суд Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем
извршења ове одлуке. 

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и
Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и
Херцеговине”, “Службеном гласнику Републике Српске” и у
“Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л о ж е њ е

I - Увод

1. ДОО “Гана” Теслић (у даљем тексту: апелант), ког заступа
директор Гостимир Гачић, поднијело је 30. октобра 2007. године апе-
лацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Уставни суд) због недоношења одлуке у разумном року у предмету
Основног суда у Добоју број 085-0-Пс-06-000-233 и због недоноше-
ња одлуке о апелантовој жалби, поднесеној Окружном суду у Добоју
(у даљем тексту: Окружни суд) против Пресуде Основног суда у
Добоју број: 085-0-Пс-06-000-233 од 3. новембра 2006. године. 

II - Поступак пред Уставним судом 

2. На основу члана 22. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда, од
Окружног суда, Основног суда у Добоју, АД “Борја” Теслић (у
даљем тексту: првотужени) и Општине Теслић, коју заступа
Правобранилаштво Републике Српске (у даљем тексту: друготу-
жени), затражено је 8. новембра 2007. године да доставе одговоре
на апелацију, а од Окружног суда и Основног суда у Добоју 23.
јуна 2009. године је затражено достављање списа.

3. Окружни суд је одговор на апелацију доставио 28. новембра
2007. године, а Основни суд у Добоју 19. новембра 2007. године.
Првотужени и друготужени су одговор на апелацију доставили 4.
децембра, односно 23. новембра 2007. године.
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4. На основу члана 26. став 2. Правила Уставног суда, одговор
Окружног суда, Основног суда у Добоју, првотуженог и друготу-
женог су достављени апеланту 29. октобра 2009. године.

5. Окружни суд је 30. јуна 2009. године Уставном суду доста-
вио фотокопију списа број 013-0-Пж-07-000 005. Основни суд у
Добоју је 3. јула 2009. године обавијестио Уставни суд да није у
могућности да достави спис тог суда број 085-0-Пс-06-000-233
због тога што је достављен Врховном суду Републике Српске (у
даљем тексту: Врховни суд) ради одлучивања о апелантовој реви-
зији.

6. На захтјев Уставног суда, Врховни суд је 23. октобра 2009.
године доставио спис тог суда број 118-0-Рев-000 287. 

III - Чињенично стање

7. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода
и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на
сљедећи начин.

8. Апелант је 15. септембра 2003. године Основном суду у
Теслићу поднио тужбу ради поништења уговора о закупу грађе-
винског земљишта, закљученог између првотуженог и друготуже-
ног, и накнаде штете апеланту, а вриједност спора је 1.000,00 КМ.
Тужба је заведена под бројем Пс-29/03. Апелант је допунио тужбу
18. децембра 2003. године.

9. Дописом Основног суда у Теслићу од 6. априла 2004. годи-
не спис је прослијеђен на надлежност Привредном одјељењу
Основног суда у Добоју (у даљем тексту: Основни суд), које је
спис примило 21. маја 2004. године. 

10. Апелант је код Основног суда у Теслићу поднеском, при-
мљеним 4. фебруара 2005. године, ургирао предност и хитност у
рјешавању предмета.

11. Дописом Основног суда број ПС. 230/04 од 6. јуна 2006.
године апелантова тужба је достављена туженим на одговор.
Друготужени је одговор на тужбу доставио 4. јула 2006. године.
Рјешењем суда број Малс. 230/04 од 17. септембра 2006. године
заказано је припремно рочиште у овој правној ствари. Суд је одр-
жао припремно рочиште 11. септембра 2006. године, а главну ра -
справу 16. октобра 2006. године.

12. Пресудом Основног суда број 085-0-Пс-06-000-233 од 3.
новембра 2006. године одбијен је као неоснован апелантов тужбе-
ни захтјев којим је тражио да Основни суд утврди да је ништав
уговор о закупу грађевинског земљишта, са генералијама као у
изреци пресуде, закључен између првотуженог и друготуженог, те
да се утврди да је друготужени својим чињењем, односно нечиње-
њем онемогућио апеланта да обавља регистровану дјелатност.
Тиме је апеланту причињена материјална штета у мјесечном изно-
су од 1.000,00 КМ у виду изгубљене зараде у периоду од 17.
новембра 2002. године до пресуђења. Такође је тражено да суд
обавеже друготуженог да апеланту накнади трошкове парничног
поступка (став први изреке пресуде). Апелантов предлог за одре-
ђивање судске мјере обезбјеђења (став два изреке пресуде) је
одбијен. Апелант је обавезан да друготуженом исплати трошкове
поступка (став три изреке пресуде). Суд је своју одлуку засновао
на релевантним одредбама Закона о грађевинском земљишту,
Закона о облигационим односима и Закона о парничном поступку.

13. Апелант је против првостепене пресуде путем Основног
суда 30. новембра 2006. године поднио жалбу која је достављена
на одговор првотуженом 11. децембра, а друготуженом 30. новем-
бра 2006. године. Основни суд је апелантову жалбу са списом тог
суда доставио Окружном суду 29. децембра 2006. године. Апелант
је поднеском од 7. маја 2007. године ургирао доношење одлуке о
жалби.

14. Пресудом Окружног суда број 013-0-Пж-07-000 005 од 18.
децембра 2007. године дјелимично је уважена апелантова жалба
па је рјешење, садржано у ставу два изреке пресуде Основног
суда, којим је одбијен апелантов предлог за одређивање судске
мјере обезбјеђења, укинуто. У преосталом дијелу апелантова
жалба је одбијена као неоснована и потврђена је Пресуда
Основног суда број 085-0-Пс-06-000-233 од 3. новембра 2006.
године (став први и трећи изреке првостепене пресуде).

15. Апелант је 30. јануара 2008. године изјавио ревизију про-
тив пресуде Окружног суда. Друготужени је одговор на ревизију
доставио 12. фебруара 2008. године. Основни суд је апелантову
ревизију, одговор на ревизију друготуженог и спис предмета
доставио Окружном суду 25. фебруара 2008. године. Према стању
списа, Врховни суд је предметни спис примио 13. марта 2008.
године и још увијек није донио одлуку о апелантовој ревизији. 

IV - Апелација

а) Наводи из апелације 

16. Апелант сматра да је повријеђено његово право на пра-
вично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана
6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основ-

них слобода (у даљем тексту: Европска конвенција) у односу на
право на доношење одлуке у разумном року у предмету Основног
суда број 085-0-Пс-06-000-233. Даље, апелант наводи хронологију
предметног поступка, те истиче да је првостепени суд своју одлу-
ку донио тек 3. новембра 2006. године, а да Окружни суд, и поред
апелантове ургенције од 7. маја 2007. године, још није донио одлу-
ку о његовој жалби поднесеној 27. новембра 2006. године. С обзи-
ром на то да парнични поступак траје већ четири године, апелант
сматра да је дужина поступка посљедица спреге судске власти и
органа локалне самоуправе, те тражи да Уставни суд наложи
Окружном суду да хитно оконча поступак по његовој жалби.

б) Одговор на апелацију

17. Окружни суд наводи да, имајући у виду да је тужба прво-
битно била поднесена суду у Теслићу, те да је због измјене Закона
о судовима и судској служби достављена Основном суду 6. апри-
ла 2004. године, а да је првостепена одлука донесена 3. новембра
2006. године, пред Основним судом нису повријеђена апелантова
уставна права. Даље се истиче да су неосновани наводи апелације
о политичком утицају на Окружни суд, јер судије рјешавају пред-
мете према критеријумима утврђеним Планом и програмом рада
за 2007. годину. Према том плану, приоритетно се рјешавају спо-
рови који се сматрају хитним, а након тога хронолошким редом
остали предмети. Према наводима Окружног суда, у конкретном
случају се не ради о хитном предмету, те имајући у виду велики
број неријешених старијих предмета, као и околност да је суд у
протеклом периоду радио без двојице судија на Грађанском
одјељењу, Окружни суд сматра да одлука о апелантовој жалби до
дана давања одговора и није могла бити донесена. Из наведених
разлога предлаже да се апелација одбије.

18. Основни суд сматра да у току поступка нису повријеђена
апелантова уставна права, па предлаже да се одбије апелација.

19. Првотужени истиче да је суд радио у складу са законом, да
није повријеђено апелантово право на правично суђење, те
предла же да се апелација одбије. 

20. Друготужени наводи да, с обзиром на околност да је прво-
степеном пресудом одбијен апелантов тужбени захтјев, нема ника-
кав интерес за одуговлачење поступка, те сматра да, имајући у
виду оптерећеност Основног суда, предметни поступак није
трајао неразумно дуго.

V - Релевантни прописи

21. Закон о парничном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 58/03, 86/03, 74/05, 63/07 и 49/09) у реле-
вантном дијелу гласи: 

Члан 10.

Суд је дужан да поступак спроведе без одуговлачења и са што
мање трошкова и да онемогући сваку злоупотребу права која
странкама припадају у поступку.

Члан 69.

Тужба са прилозима се доставља туженом на одговор у року
од 30 дана од дана пријема исправне и потпуне тужбе у суду.

Члан 217. ст. 1, 3. и 4.

1) Другостепени суд одлучује о жалби на сједници вијећа или
на основу одржане расправе. 

3) Другостепени суд одржаће сједницу вијећа, односно ра -
справу, у року од 45 дана након што од првостепеног суда прими
списе по жалби. 

4) Другостепени суд ће донијети одлуку у року од 30 дана од
дана одржавања сједнице вијећа на којој је одлучено о жалби,
односно, ако је одржана расправа, у року од 30 дана од дана закљу-
чења расправе. 

VI - Допустивост

22. У складу са чланом VI/3.б) Устава Босне и Херцеговине,
Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због
пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини. 

23. У складу са чланом 16. став 1. Правила Уставног суда,
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре-
суде, односно одлуке која се њоме оспорава, исцрпљени сви дјело-
творни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у
року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио
одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је кори-
стио.

24. Апелант указује на повреду права на доношење одлуке у
разумном року у смислу члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине
и члана 6. став 1. Европске конвенције у предмету Основног суда
број 085-0-Пс-06-000-233 у ком је донесена првостепена пресуда,
али није донесена одлука о апелантовој жалби поднесеној
Окружном суду против првостепене пресуде. Иако је у међувре-
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мену Окружни суд донио одлуку о апелантовој жалби, апелација
је била допустива у вријеме њеног подношења, у смислу члана 16.
став 3. Правила Уставног суда, с обзиром на то да, сходно цитира-
ном члану, Уставни суд може изузетно да разматра апелацију и
када нема одлуке надлежног суда, уколико апелација указује на
озбиљна кршења права и основних слобода које штити Устав
Босне и Херцеговине или међународна документа која се
примјењују у Босни и Херцеговини.

25. Имајући у виду одредбе члана VI/3.б) Устава Босне и
Херцеговине, члана 16. ст. 2, 3. и 4. Правила Уставног суда,
Уставни суд закључује да предметна апелација испуњава услове у
погледу допустивости у односу на право на доношење одлуке у
разумном року из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и
члана 6. став 1. Европске конвенције.

VII - Меритум

26. Апелант сматра да је у предметном поступку пред
Окружним судом и Основним судом прекршено његово право на
правично суђење у разумном року из члана II/3.е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције.

27. Члан II/3. Устава Босне и Херцеговине у релевантном
дијелу гласи:

Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска
права и слободе из става 2. овог члана, што укључује:

[…]

е) Право на правично саслушање у грађанским и кривичним
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.

28. Члан 6. став 1. Европске конвенције у релевантном дијелу
гласи:

1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или
основаности било какве кривичне оптужбе против њега свако има
право на правично суђење и јавну расправу у разумном року пред
независним и непристрасним, законом установљеним судом […].

a) Релевантни принципи

29. Уставни суд, прије свега, истиче да, према конзистентној
пракси Европског и Уставног суда, разумност дужине трајања
поступка мора да се оцјењује у свјетлу околности појединог
предмета, водећи рачуна о критеријумима успостављеним
судском праксом Европског суда, а нарочито о сложености
предмета, понашању страна у поступку и надлежног суда или
других јавних власти, те о значају који конкретна правна ствар има
за апеланта (види, Европски суд, Микулић против Хрватске,
апликација број 53176/99 од 7. фебруара 2002. године, Извјештај
број 2002-I, став 38).

b) Период који се узима у обзир

30. Уставни суд запажа да је поступак по апелантовом захтјеву
започео подношењем тужбе Основном суду у Теслићу 15. септембра
2003. године, те будући да је предметни поступак започет након што
је Устав Босне и Херцеговине ступио на правну снагу ( 14. децембра
1995. године), он је у надлежности Уставног суда.

31. Из стања списа произилази да предметни поступак још
увијек није окончан и да се налази код Врховног суда ради одлу-
чивања о апелантовој ревизији. Међутим, будући да је апелација
поднесена у вријеме док се предмет налазио код Окружног суда
ради рјешавања о апелантовој жалби, а имајући у виду да се апе-
лант након доношења пресуде Окружног суда и изјављене реви-
зије није обраћао Уставном суду ради евентуалне дужине поступ-
ка пред Врховним судом, релевантан период који Уставни суд
треба узети у обзир при оцјени дужине предметног поступка, пре-
мда предмет још увијек није окончан, јесте од 15. септембра 2003.
године до доношења одлуке о апелантовој жалби 18. децембра
2007. године.

32. Дакле, релевантан период који Уставни суд треба узети у
обзир при оцјени дужине предметног поступка јесу четири годи-
не и три мјесеца.

ц) Анализа разумности трајања поступка 

33. У конкретном случају предметни поступак се тиче пониш-
тења уговора о закупу грађевинског земљишта и накнаде штете. С
обзиром на чињенична и правна питања која је у конкретном слу-
чају требало ријешити, Уставни суд сматра да се не ради о наро-
чито сложеном судском поступку.

34. У вези с тим, Уставни суд подсјећа, слиједећи праксу
Европског суда и сопствену јуриспруденцију, да је дужност држа-
ве да организује свој правни систем тако да омогући судовима и
јавним властима да се повинују захтјевима и условима из
Европске конвенције (види, Европски суд, Zanghi против Италије,
пресуда од 19. фебруара 1991. године, серија А број 194, став 21,
и Уставни суд, Одлука број АП 1070/05 од 9. фебруара 2006. годи-
не, став 34).

35. Доводећи наведено у контекст конкретног предмета,
Уставни суд, прије свега, запажа да су Законом о парничном

поступку (у даљем тексту: ЗПП), који је ступио на снагу 1. августа
2003. године, на децидиран начин регулисани рокови за поступа-
ње суда у парничном поступку. Апелант је, дакле, тужбу у кон-
кретној правној ствари поднио 15. септембра 2003. године, а допу-
нио ју је 18. децембра 2003. године. С обзиром на то да је Основни
суд у Теслићу, након допуне тужбе, у релативно кратком времену,
сходно Закону о судовима и судској служби, дописом од 6. априла
2004. године апелантову тужбу доставио на надлежно рјешавање
Привредном одјељењу Основног суда, Уставни суд сматра да
Основни суд у Теслићу својим понашањем није допринио дужини
предметног поступка.

36. С друге стране, у вези са поступањем Основног суда,
Уставни суд запажа да је чланом 69. ЗПП прописано да се тужба
са прилозима доставља туженом на одговор у року од 30 дана од
дана пријема исправне и потпуне тужбе. Међутим, из стања списа
је евидентно да је Основни суд тек 6. јуна 2006. године апеланто-
ву тужбу доставио туженим на одговор. С обзиром на наведено,
Уставни суд сматра да се период од 6. априла 2004. године до 6.
јуна 2006. године, дакле, од двије године и два мјесеца, колико је
прошло од доставе тужбе Основном суду па до предузимања прве
процесне радње - достављања тужбе на одговор, не може да смат-
ра разумним и одговорност за то у цијелости може да се припише
Основном суду.

37. Кад је ријеч о даљем току првостепеног поступка пред
Основним судом, Уставни суд запажа да је у том дијелу поступка
суд био ажуран и у роковима прописаним ЗПП одржао припремно
рочиште и главну расправу, донио првостепену пресуду 3. новем-
бра 2006. године, те је, након што је спровео законом прописане
радње, апелантову жалбу 29. децембра 2006. године прослиједио
Окружном суду на надлежно рјешавање. 

38. Коначно, посматрајући поступак пред Основним судом у
цјелини, Уставни суд запажа да Основни суд у одговору на апела-
цију није навео релевантне аргументе који би евентуално оправ-
давали неажурност тог суда у апелантовом предмету. Стога,
Уставни суд, у вези са поступањем Основног суда, не налази ра -
злоге који би оправдавали потпуну неактивност и непредузимање
ниједне од процесних радњи од 6. априла 2004. године до 6. јуна
2006. године, дакле, у периоду од двије године и два мјесеца. 

39. У односу на поступак пред Окружним судом, Уставни суд
запажа да је тај суд 29. децембра 2006. године примио спис прво-
степеног суда и апелантову жалбу. Окружни суд је одлуку о апе-
лантовој жалби донио 18. децембра 2007. године. Уставни суд
подсјећа да су одредбама члана 217. ст. 3. и 4. ЗПП прописани
рокови за поступање суда у жалбеном поступку. Из стања списа
произилази да је жалбени поступак у апелантовом случају трајао
практично годину дана. Међутим, будући да је Окружни суд пре-
дузео конкретне кораке и утврдио критеријуме, те план с циљем
ефикаснијег и ажурнијег рјешавања предмета, Уставни суд сматра
да, иако Окружни суд одлуку о апелантовој жалби није донио у
законским роковима, пред овим судом није повријеђено апеланто-
во право на суђење у разумном року. 

40. С друге стране, Уставни суд запажа да из стања списа не
произилази да је апелант својим понашањем допринио дужини
предметног парничног поступка. 

41. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да дужина
предметног поступка пред Основним судом не задовољава захтјев
“разумности” из члана 6. став 1. Европске конвенције, те да
постоји кршење права на “суђење у разумном року” као једног од
елемената права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне
и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције.

42. Иако није утврдио одговорност Врховног суда у погледу
дужине трајања поступка који се тренутно води, Уставни суд смат-
ра сврсисходним да наложи Врховном суду да по хитном поступ-
ку донесе одлуку у предмету посебно због тога што је утврђено
кршење права на правично суђење и када се не би без даљег одла-
гања донијела коначна одлука, сврха апелације као ефективног
правног лијека била би доведена у питање.

VIII - Закључак

43. Уставни суд сматра да постоји кршење права на “суђење у
разумном року” као једног од елемената права на правично суђе-
ње из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1.
Европске конвенције, када првостепени суд у периоду од двије
године и два мјесеца није предузео нити једну процесну радњу
ради вођења и окончања предметног поступка.

44. На основу члана 61. ст. 1. и 2. Правила Уставног суда,
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

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

Предсједник 
Уставног суда БиХ,

Др Миодраг Симовић, с.р.
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