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(2) Гаранција се издаје са роком важења од двије године, ра-

чунајући од дана давања сагласности Министарства цивилних по-
слова Босне и Херцеговине, под условом да лице до истека рока 
важења гаранције испуњава услове за стицање држављанства про-
писане Законом.

(3) Ова гаранција ступа на снагу даном давања сагласности 
Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, а ако 
именовани/а у року важења гаранције не поднесе доказ о престан-
ку ранијег држављанства, поступак се обуставља.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Именовани/а је поднио захтјев Министарству управе и ло-

калне самоуправе за стицање држављанства Босне и Херцегови-
не и држављанства Републике Српске. Уз захтјев је приложио све 
потребне доказе о испуњавању услова за стицање држављанства 
прирођењем, односно олакшаним прирођењем. У складу са чла-
ном ____ Закона о држављанству Републике Српске и чланом ____ 
Правилника о начину прибављања доказа у поступку за стицање 
држављанства Републике Српске прирођењем и олакшаним при-
рођењем именованом/ој гарантује се стицање држављанства Босне 
и Херцеговине и држављанства Републике Српске ако у року ва-
жења гаранције докаже престанак свог ранијег држављанства.

Наставља се образложење према ситуацији сваког предмета, а 
на крају се додаје клаузула:

“Гаранција се може опозвати ако странац до стицања држа-
вљанства Босне и Херцеговине и држављанства Републике Српске 
више не испуњава било који услов који је неопходан за стицање 
држављанства Босне и Херцеговине и држављанства Републике 
Српске.”.

Поука о правном средству:
Против ове гаранције није дозвољена жалба, али се може ту-

жбом покренути управни спор пред надлежним окружним судом 
_______ (назив суда) у року од 30 дана од дана уручења.

_______________________
/потпис овлашћеног лица/

М. П.
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На основу члана 34. став 2. Закона о држављанству Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 59/14) и члана 82. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), министар управе и локалне само-
управе, 16. септембра 2014. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈА О СТИЦАЊУ И ПРЕСТАНКУ 

ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Правилником о вођењу евиденција о стицању и пре-

станку држављанства Републике Српске (у даљем тексту: 
Правилник) прописују се садржај и начин вођења евиден-
ција о стицању и престанку држављанства Републике Срп-
ске, као и евиденција о издатим гаранцијама у поступку 
стицања држављанства.

Члан 2.
Министарство управе и локалне самоуправе (у даљем 

тексту: Министарство) води евиденцију о стицању држа-
вљанства Републике Српске за лица која држављанство 
стичу на основу Закона о држављанству Републике Српске 
(у даљем тексту: Закон), а по рјешењу Министарства:

1) лица која су стекла држављанство Републике Српске 
прирођењем, олакшаним прирођењем,

2) лица која су стекла држављанство Републике Српске 
остваривањем права на избор или промјену ентитетског 
држављанства и

3) лица која су стекла држављанство Републике Српске 
на основу међународног уговора.

Члан 3.
Министарство води евиденцију о престанку држа-

вљанства Републике Српске за лица којима је престало 

држављанство на основу Закона, а по рјешењу Министар-
ства:

а) лица којима је држављанство Републике Српске 
престало отпустом, одрицањем или на основу међународ-
ног споразума и

б) лица којима је држављанство БиХ престало одузи-
мањем.

Члан 4.
Министарство води евиденцију о издатим гаранцијама 

о стицању држављанства Републике Српске.

Члан 5.
Евиденције из чл. 2, 3. и 4. воде се у електронском облику.

Члан 6.
Евиденција стицања држављанства Републике Српске 

из члана 2. садржи сљедеће податке: име и презиме, рође-
но презиме, ЈМБ, пол, дан, мјесец и годину рођења, мјесто, 
општину и државу рођења, презиме и име родитеља, пре-
бивалиште/боравиште, раније држављанство, датум и број 
рјешења о стицању држављанства Републике Српске, прав-
ни основ стицања држављанства, редни број евиденције и 
евентуалне примједбе.

Члан 7.
Евиденција престанка држављанства Републике Српске 

из члана 3. садржи сљедеће податке: име и презиме, рође-
но презиме, ЈМБ, пол, дан, мјесец и годину рођења, мјесто, 
општину и државу рођења, презиме и име родитеља, пре-
бивалиште/боравиште, датум и број рјешења о престанку 
држављанства Републике Српске, правни основ престанка 
држављанства, ново држављанство, редни број евиденције 
и евентуалне примједбе.

Члан 8.
Евиденција о издатим гаранцијама из члана 4. садржи 

сљедеће податке: име и презиме, рођено презиме, ЈМБ, 
пол, дан, мјесец и годину рођења, мјесто, општину и држа-
ву рођења, презиме и име родитеља, пребивалиште/бора-
виште, раније држављанство, датум и број гаранције, број 
и датум акта о давању сагласности Министарства цивилних 
послова Босне и Херцеговине на гаранцију, односно број и 
датум рјешења о ослобађању од прибављања гаранције или 
о одбијању захтјева за ослобађање од прибављања гаран-
ције, редни број евиденције и евентуалне примједбе.

Члан 9.
Подаци о ЈМБ, општини рођења и пребивалишту/бора-

вишту лица из чл. 6, 7. и 8. уписују се у евиденцију ако су 
познати, на основу доказа у предмету.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 10.2-020-1817/14
16. септембра  2014. године Министар,
Бања Лука Лејла Решић, с.р.
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На основу члана 70. став 4. и члана 107. став 2. тачка к) 

Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 75/08 и 60/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВРШЕЊУ ДОЗНАКЕ 

СТАБАЛА ЗА СЈЕЧУ

Члан 1.
У Правилнику о вршењу дознаке стабала за сјечу (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 13/09) у члану 6. 
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у ставу 1. послије ријечи: “површинама” додају се ријечи: 
“и шумским културама у којима је планским документима 
(шумскопривредни основ, дугорочни програм газдовања 
подручјем крша и инвестициони програм газдовања ин-
дустријским и другим шумским плантажама) прописана 
чиста сјеча”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06-052-6773/14
25. септембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 14. став 2. Уредбе о сигурности снаб-

дијевања и испоруци природног гаса (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 17/11) и члана 82. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), ми-
нистар индустрије енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КУПАЦА ПРИРОДНОГ ГАСА 
КОЈИМА СЕ НЕ МОЖЕ ОБУСТАВИТИ ИСПОРУКА 
ПРИРОДНОГ ГАСА ЗБОГ НЕИЗВРШЕНИХ ОБАВЕЗА

Овим рјешењем утврђује се Листа купаца природног 
гаса којима се у току 2015. године не може обуставити 
испорука природног гаса због неизвршених обавеза, и то:

- Јавна здравствена установа Болница Касиндо,
- Јавна здравствена установа Болница Зворник и
- Јавна здравствена установа Дом здравља Зворник.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”.

Број: 05.06/052-5740-5/14
16. септембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
 На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник БиХ”, број 58/08), 

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине  о б ј а в љ у ј е

СПИСАК
МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ ЗА УПИС И ОБНОВУ УПИСА У 

РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

У периоду од 1. маја 2014. до 31. маја 2014. године издате су потврде за упис и обнову уписа у Регистар сљедећих медицинских 
средстава:

Ред. 
бр.

Назив медицинског средства
(генеричко име)

Кла-
са Број потврде Датум 

потврде
Рок 

трајања 
потврде

Мјесто 
продаје Произвођач Носилац до-

зволе

1.

ARCHITECT EBV VCA IgG 
REAGENT KIT
marker za infektivne bolesti
ARCHITECT EBV VCA IgG 
CALIBRATOR
kalibrator
ARCHITECT EBV VCA IgG 
CONTROLS
kontrola
ARCHITECT EBV VCA IgM 
REAGENT KIT
marker za infenktivne bolesti
ARCHITECT EBV VCA IgM 
CALIBRATOR
kalibrator
ARCHITECT EBV VCA IgM 
CONTROLS
kontrola
ARCHITECT EBV EBNA-1 IgG 
REAGENT KIT
marker za infektivne bolesti
ARCHITECT EBV EBNA-1 IgG 
CALIBRATOR
kalibrator
ARCHITECT EBV EBNA-1 IgG 
CONTROLS
kontrola

Lista 
D

06-07.27-
7916-2/13

05.05.
2014.

04.05.
2019.

u bolničkim 
apotekama

ABBOTT 
GMBH&CO.KG 

Max Planck Ring 2 
65205 Wiesbaden, 

Njemačka

ABBOTT d.o.o., 
Kolodvorska 

12/3, Sarajevo

2.

FIBERSCOPE-GASTROSCOPE
fi beroptički gastroskop endoskop
FIBEROSCOPE-COLONOS-
COPE
fi beroptički kolonoskop endoskop
FIBERSCOPE-BRONCHOS-
COPE
fi beroptički bronhoskop endoskop
LIGHT SOURCE PS2-HP
izvor svjetla fi beroptičkog endo-
skopa

Klasa 
IIa

06-07.27-
7883-2/13

05.05.
2014.

04.05.
2019.

u zdravstve-
nim ustano-

vama

FUJIFILM COR-
PORATION 26-30, 
Nishlazabu 2-Chro-

me Minato-Ku 
Tokyo, Japan

PAROCO-B 
MEDICAL 

EQUIPMENT 
d.o.o., Rakovač-

kih rudara 16, 
Banja Luka




