
Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА

РЕСТИТУЦИЈУ У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА

“ПРЊАВОР ЕКСПРЕС” АД ПРЊАВОР

1. Именује се Раде Ивић, ЈМБ 0209954143666, са пре-
бивалиштем у Бањој Луци, Улица кнеза Милоша 31, за
представника Фонда за реституцију Републике Српске а.д.
Бања Лука, у Скупштини друштва капитала “Прњавор екс-
прес” а.д. Прњавор.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 61.331 акци-
ја, које су уједно и акције Фонда за реституцију Републике
Српске.

3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда за
реституцију у Скупштини друштва капитала из тачке 1.
овог рјешења, а у складу са Упутством о начину поступа-
ња представника Акцијског фонда Републике Српске и
Фонда за реституцију Републике Српске у Скупштини дру-
штва капитала из портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање
акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 04/1-012-699/07, од 10. маја 2007. године.

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

Број: 04/1-012-2-2577/12 Предсједник
24. октобра 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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С П О РАЗ У М

О ИЗМЈЕНАМА СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАЦИЈЕ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О

УСПОСТАВЉАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ

ЈАВНЕ КОРПОРАЦИЈЕ КАО ДИЈЕЛА

ТРАНСПОРТНЕ КОРПОРАЦИЈЕ

Члан 1.

У Споразуму између Федерације Босне и Херцеговине
и Републике Српске о успостављању заједничке жеље-
зничке јавне корпорације као дијела транспортне корпора-
ције (“Службене новине Федерације БиХ”, број 46/98, и
“Службени гласник Републике Српске”, број 21/99) у чла-
ну 5. т. 5.1.2; 5.1.3 и 5.1.4 мијењају се и гласе:

“5.1.2 Управни одбор ће имати три члана, од којих су
два представника из Федерације Босне и Херцеговине и
један представник из Републике Српске. Чланови Управ-
ног одбора ће бити представници три конститутивна наро-
да Босне и Херцеговине.

Чланове Управног одбора из Федерације Босне и Хер-
цеговине именује Влада Федерације Босне и Херцеговине
на приједлог Федералног министарства промета и комуни-
кација, а члана Управног одбора из Републике Српске име-
нује Влада Републике Српске на приједлог Министарства
саобраћаја и веза Републике Српске.

Члан Управног одбора има један глас.

Члан Управног одбора не може бити у исто вријеме
члан Пословодног одбора.

5.1.3 Управни одбор ће се састајати бар једном квартал-
но у сједишту корпорације, у Бањој Луци или у Мостару.
Управни одбор ће своје одлуке доносити консензусом. Ако
се консензус не постигне на двије сједнице Управног одбо-
ра, исти материјал се доставља на одлуку (консензусом)
федералном министру промета и комуникација и министру
саобраћаја и веза Републике Српске. Ако се такав консен-
зус не постигне у року од четири седмице, примијениће се
члан 10. овог споразума.

5.1.4. Управни одбор ће из свог састава изабрати пред-
сједавајућег, замјеника и секретара, а сваки од њих ће бити
из другог конститутивног народа.

Њихове функције ће се ротирати сваке двије године,
тако да у исто вријеме не може бити генерални директор и
предсједавајући Управног одбора из истог народа”.

Члан 2.

Овај споразум ступа на снагу након што га одобре Вла-
да Федерације Босне и Херцеговине и Влада Републике
Српске, односно након његовог објављивања у “Службе-
ним новинама Федерације БиХ” и “Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број: 03/05-02-756-1/12 Број: 04/1-012-2-2145-1/12
7. новембра 2012. године 14. новембра 2012. године

Сарајево Бања Лука
За Федерацију БиХ За Републику Српску

премијер, предсједник Владе,
Нермин Никшић, с.р. Aлександар Џомбић, с.р.
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На основу члана 207. Закона о општем управном
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
13/02, 87/07 и 50/10), генерални секретар Владе Републике
Српске д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О

ПОДЈЕЛИ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

УЗ ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА, 

број: 04/1-012-2-2469/12, од 18. октобра 2012. године

(“Службени гласник Републике Српске”, број 101/12)

1. У Одлуци о подјели Клиничног центра Источно
Сарајево уз оснивање нових здравствених установа, број:
04/1-012-2-2469/12, од 18. октобра 2012. године (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 101/12), у тачки III
уписано је: “ЈЗУ Општа болница Источно Сарајево”, а тре-
ба да стоји: “ЈЗУ Болница Источно Сарајево”.

Број: 04.2/012-4009/12 Генерални
9. новембра 2012. године секретар Владе,
Бања Лука Владо Благојевић, с.р.
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На основу члана 69. став 3. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), члана 28. ст. 3. и 5. Закона о
ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 42/08 и 6/12) и чл. 10, 18, члана 19.
став 1. тачка в) и члана 58. ст. 8. и 9. Закона о храни (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 49/09), министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

Н А Р Е Д БУ

О ЗАБРАНИ ПРОМЕТА ОДРЕЂЕНИХ НАМИРНИЦА И

ПОЈАЧАНОЈ КОНТРОЛИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА

ПРОИЗВОЂАЧА “MEGA ZORAN DOOEL”, 

СКОПЉЕ, МАКЕДОНИЈА

1. Забрањује се даља трговина и повлаче се из промета
намирницe “крањска кобасица” и “мега крањска кобасица
- вакуум - полутрајне кобасице” произвођача “Mega Zoran
DOOEL”, Скопље, Македонија, увозник “Мega food”
d.o.o., Бања Лука, које су штетне за здравље људи због
повећане количине полифосфата.

2. Задужује се Републичка управа за инспекцијске
послове да поступи у складу са чланом 58. став 9. Закона о
храни.

3. Све трошкове настале спровођењем ове наредбе сно-
се увозници.
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4. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи
Наредба о забрани промета одређених намирница и појача-
ној контроли осталих производа произвођача “Mega Zoran
DOOEL” Скопље, Македонија, и “Kras” d.d. Сежана, Сло-
венија (“Службени гласник Републике Српске”, број
102/12).

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

Број: 12.05-4001/12
15. новембра 2012. године Министар,
Бања Лука Мирослав Миловановић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине

Устав ни суд Босне и Хер це го ви не у пле нар ном сази ву, у пред -
ме ту број АП 460/09, на осно ву чла на VI/3.б) Уста ва Босне и Хер -
це го ви не, чла на 59. став 3. и чла на 74. став 6. Пра ви ла Устав ног
суда Босне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник Босне и Хер це го -
ви не”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саста ву:

- Вале ри ја Галић, пред сјед ни ца,

- Tudor Pantiru, пот пред сјед ник,

- Мио драг Симо вић, пот пред сјед ник,

- Сеа да Пала врић, пот пред сјед ни ца,

- Мато Тадић, суди ја,

- Constance Grewe, суди ја,

- Мир сад Ћеман, суди ја,

- Мар га ри та Цаца-Нико лов ска, суди ја и

- Злат ко М. Кне же вић, суди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 28. сеп тем бра 2012. годи не,  д о н и о  ј е  

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

Утвр ђу је се да Вла да Репу бли ке Срп ске није извр ши ла Одлу -
ку Устав ног суда Босне и Хер це го ви не број АП 460/09 од 23.
фебру а ра 2012. годи не.

У скла ду са чла ном 74. став 6. Пра ви ла Устав ног суда Босне и
Хер це го ви не, ово рје ше ње доста вља се Тужи ла штву Босне и Хер -
це го ви не.

Рје ше ње обја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Босне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним нови на ма Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске” и “Слу жбе ном гла сни ку
Дистрик та Брч ко Босне и Хер це го ви не”.

О б р а  з л о  ж е  њ е

1. Устав ни суд Босне и Хер це го ви не (у даљем тек сту: Устав ни
суд) је Одлу ком број АП 460/09 од 23. фебру а ра 2012. годи не усво -
јио апе ла ци ју Исме те Куле но вић и дру гих (у даљем тек сту: апе -
лан ти) и утвр дио повре ду пра ва на пра вич но суђе ње из чла на
II/3.е) Уста ва Босне и Хер це го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске
кон вен ци је за зашти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да у одно -
су на доно ше ње одлу ке у разум ном року у пред ме ту Основ ног
суда у Бањој Луци број 71 0 П 056180 02 П. Пред мет ном одлу ком
Устав ни суд је нало жио Врхов ном суду Репу бли ке Срп ске (у
даљем тек сту: Врхов ни суд) да по хит ном поступ ку доне се одлу ку
о реви зи ји у пред ме ту број 71 0 П 056180 11 Рев. Даље, пред мет -
ном одлу ком је нало же но Вла ди Репу бли ке Срп ске да апе лан ти ма,
у скла ду са чла ном 76. став 2. Пра ви ла Устав ног суда, у року од 90
дана од дана доста вља ња ове одлу ке испла ти поје ди нач но изно се
по 1.350,00 КМ на име нема те ри јал не ште те због недо но ше ња
одлу ке у разум ном року. Тако ђе, пред мет ном одлу ком је нало же но
Врхов ном суду и Вла ди Репу бли ке Срп ске да, у скла ду са чла ном
74. став 5. Пра ви ла Устав ног суда, у року од 90 дана од дана доста -
вља ња ове одлу ке оба ви је сте Устав ни суд о пред у зе тим мје ра ма с
циљем извр ше ња ове одлу ке.

2. Врхов ни суд је 20. мар та 2012. годи не при мио Одлу ку
Устав ног суда број АП 460/09 од 23. фебру а ра 2012. годи не. Вла -
да Репу бли ке Срп ске ту одлу ку је при ми ла, тако ђе, 20. мар та 2012.
годи не, што зна чи да је рок за извр ше ње пред мет не одлу ке за њу
исте као 18. јуна 2012. годи не.

3. Врхов ни суд је допи сом од 26. мар та 2012. годи не оба ви је -
стио Устав ни суд да је, у скла ду са пред мет ном одлу ком Устав ног
суда, донио одлу ку о реви зи ји у пред ме ту број 71 0 П 056180 11
Рев. 

4. Вла да Репу бли ке Срп ске није доста ви ла оба вје ште ње о
извр ше њу пред мет не одлу ке. С обзи ром на то, Устав ни суд је
допи сом од 30. јула 2012. годи не затра жио од Вла де Репу бли ке

Срп ске да доста ви оба вје ште ње о извр ше њу Одлу ке број АП
460/09 од 23. фебру а ра 2012. годи не, те да уз оба вје ште ње доста -
ви одго ва ра ју ће дока зе који потвр ђу ју спро во ђе ње пред мет не
одлу ке Устав ног суда.

5. Вла да Репу бли ке Срп ске је 9. авгу ста 2012. годи не оба ви је -
сти ла Устав ни суд да није реа ли зо ва ла пред мет ну одлу ку због
недо стат ка финан сиј ских сред ста ва дозна че них од Мини стар ства
финан си ја Репу бли ке Срп ске. 

6. Устав ни суд је у сво јој Одлу ци број АП 460/09 од 23. фебру -
а ра 2012. годи не одре дио начин и рок за извр ше ње одлу ке. Пре ма
чла ну VI/5. Уста ва Босне и Хер це го ви не, одлу ке Устав ног суда су
конач не и оба ве зу ју ће. Тако ђе, пре ма чла ну 74. став 1. Пра ви ла
Устав ног суда, конач не и оба ве зу ју ће одлу ке Устав ног суда дужно
је да пошту је сва ко физич ко и прав но лице, а пре ма ста ву 2. истог
чла на, сви орга ни вла сти су дужни у окви ру сво јих над ле жно сти
утвр ђе них Уста вом и зако ном да спро во де одлу ке Устав ног суда. 

7. Пре ма чла ну 74. став 6. Пра ви ла Устав ног суда, у слу ча ју
непо сту па ња, одно сно кашње ња у извр ша ва њу или оба вје шта ва -
њу Устав ног суда о пред у зе тим мје ра ма, Устав ни суд доно си рје -
ше ње којим се утвр ђу је да одлу ка Устав ног суда није извр ше на.

8. Из наве де ног про из и ла зи да Вла да Репу бли ке Срп ске није
извр ши ла Одлу ку Устав ног суда број АП 460/09 од 23. фебру а ра
2012. годи не. 

9. У скла ду са чла ном 74. став 6. Пра ви ла Устав ног суда, ово
рје ше ње се доста вља над ле жном Тужи ла штву Босне и Хер це го ви -
не.

10. На осно ву чла на 74. став 6. Пра ви ла Устав ног суда, Устав -
ни суд је одлу чио као у дис по зи ти ву овог рје ше ња.

11. Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Босне и Хер це го ви не, одлу ке
Устав ног суда су конач не и оба ве зу ју ће.

Пред сједница
Устав ног суда БиХ,

Вале ри ја Галић, с.р.

Устав ни суд Босне и Хер це го ви не у пле нар ном сази ву, у пред -
ме ту број АП 143/09, на осно ву чла на VI/3.б) Уста ва Босне и Хер -
це го ви не, чла на 59. став 3. и чла на 74. став 6. Пра ви ла Устав ног
суда Босне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник Босне и Хер це го -
ви не”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саста ву:

- Вале ри ја Галић, пред сјед ни ца,

- Tudor Pantiru, пот пред сјед ник,

- Мио драг Симо вић, пот пред сјед ник,

- Сеа да Пала врић, пот пред сјед ни ца,

- Мато Тадић, суди ја,

- Constance Grewe, суди ја,

- Мир сад Ћеман, суди ја,

- Мар га ри та Цаца-Нико лов ска, суди ја и

- Злат ко М. Кне же вић, суди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 28. сеп тем бра 2012. годи не,  д о н и о  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

Утвр ђу је се да Вла да Репу бли ке Срп ске није извр ши ла Одлу -
ку Устав ног суда Босне и Хер це го ви не број АП 143/09 од 14. мар -
та 2012. годи не.

У скла ду са чла ном 74. став 6. Пра ви ла Устав ног суда Босне и
Хер це го ви не, ово рје ше ње доста вља се Тужи ла штву Босне и Хер -
це го ви не.

Рје ше ње обја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Босне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним нови на ма Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске” и “Слу жбе ном гла сни ку
Дистрик та Брч ко Босне и Хер це го ви не”.

О б р а  з л о  ж е  њ е

1. Устав ни суд Босне и Хер це го ви не (у даљем тек сту: Устав ни
суд) је Одлу ком број АП 143/09 од 14. мар та 2012. годи не усво јио
апе ла ци ју Весе ли на Дра жи ћа (у даљем тек сту: апе лант) и утвр дио
повре ду чла на II/3.е) Уста ва Босне и Хер це го ви не и чла на 6. став
1. Европ ске кон вен ци је за зашти ту људ ских пра ва и основ них сло -
бо да због недо но ше ња одлу ке у разум ном року у поступ ку који се
води пред Основ ним судом у Бањој Луци (у даљем тек сту: Основ -
ни суд) под бро јем 71 0 П 083183 10 П. Пред мет ном одлу ком
Устав ни суд је нало жио Основ ном суду да без даљег одла га ња
окон ча посту пак у пред ме ту број 71 0 П 083183 10 П. Даље, пред -
мет ном одлу ком је нало же но Вла ди Репу бли ке Срп ске да апе лан -
ту, у скла ду са чла ном 76. став 2. Пра ви ла Устав ног суда, у року од
три мје се ца од дана доста вља ња те одлу ке испла ти износ од
2.400,00 КМ на име нема те ри јал не ште те због недо но ше ња одлу -
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