
2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске, број: 04/1-012-852/07, од 10. ма ја 2007. го ди не.

3. Ово рје ше ње 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: 04/1-012-2-3276/11 Предсједник
29. децембра 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 43. став 6. 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), чла на 266. За ко на о при вред ним дру штви ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08 и 58/09) и
чла на 10. тач ка 2. 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 (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 50/10), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. децембра 2011. го ди не,
д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА АК ЦИЈ СКОГ 
ФОН ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД И ФОН ДА ЗА 

РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА 
У ДРУ ШТВУ КП “ БУ ДУЋ НОСТ” АД ЛАК ТА ШИ

1. Сње жа на Ке ле че вић ра зр је ша ва се ду жно сти пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске а.д. и Фон да
за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка у Скуп -
шти ни дру штва ка пи та ла КП “Бу дућ ност” а.д. Лак та ши.

2. Ста вља се ван сна ге Рје ше ње Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске, број: 04/1-012-539/07, од 5. апри ла 2007. го ди не.

3. Ово рје ше ње 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: 04/1-012-2-3275/11 Предсједник
29. децембра 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

153

На осно ву чла на 22. став 8. и чла на 77. тач ка р) За ко на
о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 42/08 и 6/09), чла на 28. ст. 3. и 4.
За ко на о хра ни (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 49/09) и чла на 69. став 3. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства
и во до при вре де  д о  н о  с и

Н А Р Е Д БУ

О ПО ЈА ЧА НОЈ КОН ТРО ЛИ И УЗОР КО ВА ЊУ 
СИ РО ВИ НА И ПРО ИЗ ВО ДА ЖИ ВО ТИЊ СКОГ 

ПО РИ ЈЕ КЛА У УНУ ТРА ШЊЕМ ПРО МЕ ТУ 
ПО РИ ЈЕ КЛОМ ИЗ УВО ЗА

1. Овом на ред бом оба ве зу ју се су бјек ти у по сло ва њу са
хра ном, ко ји су ре ги стро ва ни за про из вод њу, скла ди ште ње
или тр го ви ну про из во ди ма, си ро ви на ма, пре храм бе ним
про из во ди ма жи во тињ ског по ри је кла у уну тра шњем про -
ме ту, да од го ва ра ју за здрав стве ну ис прав ност си ро ви на и
про из во да, у свим фа за ма про из вод ње, скла ди ште ња и тр -
го ви не и да спро во де са мо кон тро лу у објек ти ма у ко ји ма
по слу ју.

2. Су бјек ти у по сло ва њу са хра ном ду жни су да у скла -
ду са за хтје ви ма ре дов не кон тро ле здрав стве не ис прав но -
сти и ква ли те та хра не обез бије де ре дов ну днев ну, сед мич -
ну и мје сеч ну кон тро лу у вла сти тој ла бо ра то ри ји или ла бо -
ра то ри ји овла шће ној за ту вр сту ис пи ти ва ња.

3. Су бјек ти из тач ке 1. ове на ред бе ду жни су да:

3.1. из вр ше по ја ча не кон тро ле и узи ма ње узо ра ка за ла -
бо ра то риј ска ис пи ти ва ња, по шиљ ки жи во тињ ског по ри је -
кла из уво за ко је се на ла зе у уну тра шњем про ме ту,

3.2. све по шиљ ке од ко јих су узе ти узор ци ускла ди ште
у објек ти ма од ре ди шта до до би ја ња од го ва ра ју ћих ре зул -

та та ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња и не сми ју их ста ви ти у
сло бо дан про мет,

3.3. ис пи ти ва ња из вр ше у по гле ду ми кро би о ло шких
кри те ри јума, фи зич ко-хе миј ских кри те ри јума, као и оста -
та ка штет них ма те ри ја, са по себ ним освр том на ис пи ти ва -
ња ра ди утвр ђи ва ња ква ли те та на мир ни ца жи во тињ ског
по ри је кла из уво за ко је се на ла зе у уну тра шњем про ме ту.

4. Тро шко ве узи ма ња и ис пи ти ва ња узо ра ка и тач ке 2.
сно се су бјек ти у по сло ва њу са хра ном. 

5. Над зор над спро во ђе њем ове на ред бе вр ши ве те ри -
нар ска ин спек ци ја. 

6. Ова на ред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.05.335-57/12
2. фе бру а ра 2012. го ди не                    Министар,
Ба ња Лу ка                           Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у Ви је ћу од пет су ди ја, у
пред ме ту број АП 7/09, рје ша ва ју ћи апе ла ци ју “MM Com pany”
Са ра је во, на осно ву чла на VI/3б) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не,
чла на 59 став 2 али не ја 2, чла на 61 ст. 1 и 2 и чла на 64 став 1 Пра -
ви ла Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник Бо -
сне и Хер це го ви не”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у са ста ву:

- Ми о драг Си мо вић, пред сјед ник,

- Ва ле ри ја Га лић, пот пред сјед ни ца,

- Се а да Па ла врић, пот пред сјед ни ца,

- Мир сад Ће ман, су ди ја и

- Злат ко М. Кне же вић, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 9. но вем бра 2011. го ди не,  д о  н и о  ј е  

ОД  Л У  К У

О ДО ПУ СТИ ВО СТИ И МЕ РИ ТУ МУ

Усва ја се апе ла ци ја “MM Com pany” д.о.о. Са ра је во под не се на
про тив Пре су де Кан то нал ног су да у Са ра је ву број 009-0-Гж-06-
002 555 од 15. ав гу ста 2008. го ди не и Пре су де Оп штин ског су да у
Са ра је ву број П-3129/05 од 8. ав гу ста 2006. го ди не у од но су на
пра во на пра вич но су ђе ње из чла на II/3е) Уста ва Бо сне и Хер це го -
ви не и чла на 6 став 1 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских
пра ва и основ них сло бо да и пра во на сло бо ду из ра жа ва ња из чла -
на II/3х) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 10 Европ ске кон вен -
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.

Уки да ју се Пре су да Кан то нал ног су да у Са ра је ву број 009-0-
Гж-06-002 555 од 15. ав гу ста 2008. го ди не и Пре су да Оп штин ског
су да у Са ра је ву број П-3129/05 од 8. ав гу ста 2006. го ди не.

На ла же се Оп штин ском су ду у Са ра је ву да по хит ном по ступ -
ку до не се но ву од лу ку у скла ду са чла ном II/3е) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла ном 6 став 1 Европ ске кон вен ци је за за шти ту
људ ских пра ва и основ них сло бо да и чла ном II/3х) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла ном 10 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ -
ских пра ва и основ них сло бо да.

На ла же се Оп штин ском су ду у Са ра је ву да, у скла ду са чла -
ном 74 став 5 Пра ви ла Устав ног су да Бо сне и Хер це го ви не, у ро -
ку од три мје се ца од да на до ста вља ња ове од лу ке оба ви је сти
Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не о пред у зе тим мје ра ма с ци љем
из вр ше ња ове од лу ке.

Од лу ку об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним но ви на ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и у “Слу жбе ном гла сни -
ку Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го ви не”.

О б р а  з л о  ж е  њ е

I - Увод

1. “MM Com pany” д.о.о. Са ра је во (у даљем тек сту: апе лант),
ко га за сту па Ни ки ца Гр жић, адво кат из Са ра је ва, под нио је 31. де -
цем бра 2008. го ди не апе ла ци ју Устав ном су ду Бо сне и Хер це го ви -
не (у даљем тек сту: Устав ни суд) про тив Пре су де Кан то нал ног су -
да у Са ра је ву (у даљем тек сту: Кан то нал ни суд) број 009-0-Гж-06-
002 555 од 15. ав гу ста 2008. го ди не и Пре су де Оп штин ског су да у
Са ра је ву (у даљем тек сту: Оп штин ски суд) број П-3129/05 од 8. ав -
гу ста 2006. го ди не.

II - По сту пак пред Устав ним су дом

2. На осно ву чла на 22 ст. 1 и 2 Пра ви ла Устав ног су да, од Кан -
то нал ног су да, Оп штин ског су да и уче сни ка у по ступ ку Фа хру ди -
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