
Ак тив но сти гра до ва и оп шти на

Ак тив но сти са дје цом у да не оби ље жа ва ња “Дје чи је
не дје ље” би ће про пра ће не са мно го број ним ма ни фе ста ци -
ја ма у гра до ви ма и оп шти на ма Ре пу бли ке Срп ске.

На чин ор га ни зо ва ња ма ни фе ста ци ја у гра до ви ма и оп -
шти на ма за ви си ће од мо гућ но сти и кре а тив но сти ин сти ту -
ци ја ко је се бри ну о дје ци у тим гра до ви ма и оп шти на ма
(ства ра ла штва, три би не, окру гли сто ло ви и слич но).

Број: 11/05-020-26/11
19. септембра 2011. године Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.
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На осно ву чла на 5. став 1. За ко на о Же ље зни ца ма Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
58/01, 110/03 и 59/08) 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, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар са о бра ћа ја и ве -
за  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ УПУТ СТВА 248 О 
УПРА ВЉА ЊУ ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА У ЈЕД НО ПО СЈЕ ДУ

У ВУ ЧИ ВО ЗО ВА НА ПРУ ГА МА ЖЕ ЉЕ ЗНИ ЦА 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. У Упут ству 248 о упра вља њу вуч ним во зи ли ма у јед -
но по сје ду у ву чи во зо ва на пру га ма Же ље зни ца Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 6/10)
у тач ки 13. број: “60” за мје њу је се бро јем: “30”.

2. У При ло гу 2. у тач ки 11. ри јеч: “итд.” за мје њу је се
ри јеч ју: “и”.

По сли је тач ке 11. до да је се но ва тач ка 12., ко ја гла си:

“12. Ре тро ви зо ри.”.

3. Ово упут ство 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: 13.04/340-1478/11
9. сеп тем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.

Републички завод за статистику
Републике Српске

На осно ву чла на 21. За ко на о ста ти сти ци Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
85/03), а у скла ду са Ста ти стич ким про гра мом Ре пу бли ке
Срп ске за пе ри од 2009-2012. го ди не, Ре пу блич ки за вод за
ста ти сти ку  о б  ј а  в љ у  ј е

КО  Е  Ф И  Ц И  Ј Е Н  Т Е

ПО ТРО ШАЧ КИХ ЦИ ЈЕ НА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ

Мје сеч ни ко е фи ци јент по тро шач ких ци је на у августу
2011. го ди не у од но су на јул 2011. го ди не је 0,000.

Број: 06.3.03/060.1.5.8-135/11
16. септембра 2011. го ди не Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Др Рад ми ла Чич ко вић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у пле нар ном са зи ву, у пред -
ме ту број У 2/11, рје ша ва ју ћи за хтјев Су леј ма на Ти хи ћа, за мје -
ни ка пред сје да ва ју ћег До ма на ро да Пар ла мен тар не скуп шти -
не Бо сне и Хер це го ви не у ври је ме под но ше ња за хтје ва, на
осно ву чла на VI/3.а) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, чла на 59. став
2. али не ја 2. и чла на 61. ст. 1. и 3. 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,

- Con stan ce Gre we, пот пред сјед ни ца,

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

- Tu dor Pan ti ru, су ди ја,

- Ма то Та дић, су ди ја,

- Мир сад Ће ман, су ди ја и

- Мар га ри та Ца ца-Ни ко лов ска, сут ки ња,

на сјед ни ци одр жа ној 27. ма ја 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

Од би ја се као нео сно ван за хтјев Су леј ма на Ти хи ћа, за мје ни ка
пред сје да ва ју ћег До ма на ро да Пар ла мен тар не скуп шти не Бо сне и
Хер це го ви не у ври је ме под но ше ња за хтје ва, да се утвр ди да су За -
кон о из вр ше њу бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 1/11) и Од лу ка о усва ја њу
бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 1/11) су прот ни чл. III/3.б), III/5.а) и VI II/3.
Уста ва Бо сне и Хер це го ви не.

Утвр ђу је се да су За кон о из вр ше њу бу џе та Ре пу бли ке Срп ске
за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 1/11)
и Од лу ка о усва ја њу бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 1/11) у скла ду са чл.
III/3.б), III/5.а) и VI II/3. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не.

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. Су леј ман Ти хић, за мје ник пред сје да ва ју ћег До ма на ро да
Пар ла мен тар не скуп шти не Бо сне и Хер це го ви не (у да љем тек сту:
под но си лац за хтје ва), под нио је 27. ја ну а ра 2011. го ди не Устав ном
су ду Бо сне и Хер це го ви не (у да љем тек сту: Устав ни суд) за хтјев за
оцје ну устав но сти За ко на о из вр ше њу бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за
2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 1/11 - у
да љем тек сту: За кон о из вр ше њу бу џе та РС за 2011. го ди ну) и
Одлу ке о усва ја њу бу џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2011. го ди ну
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 1/11 - у да љем тек -
сту: Од лу ка о усва ја њу бу џе та РС за 2011. го ди ну) “због не у са гла -
ше но сти За ко на о из вр ше њу бу џе та РС за 2011. го ди ну и Од лу ке
о усва ја њу бу џе та РС за 2011. го ди ну са чл. III/3.б), III/5.а) и VI -
II/3. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не”.

2. Под но си лац за хтје ва је, та ко ђе, за тра жио да се до не се при -
вре ме на мје ра ко јом би Устав ни суд об у ста вио при мје ну оспо ре -
ног за ко на и оспо ре не од лу ке до до но ше ња ко нач не од лу ке о за -
хтје ву. Под но си лац за хтје ва је на вео да је “из ри ца ње при вре ме не
мје ре нео п ход но, јер се бу џет до но си за бу џет ску, од но сно ка лен -
дар ску 2011. го ди ну. Про во ђе њем ре дов не про це ду ре пред Устав -
ним су дом Бо сне и Хер це го ви не оспо ре ни про пи си би оста ли на
сна зи до ис те ка бу џет ске 2011. го ди не, на ко ји на чин би се угро зи -
ла фи скал на ста бил ност др жа ве Бо сне и Хер це го ви не и на ру шио
за ко ном утвр ђен, ко хе рен тан про цес усва ја ња бу џе та у Бо сни и
Хер це го ви ни на ни воу ентит етā, Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це -
го ви не и др жа ве Бо сне и Хер це го ви не”.

II - По сту пак пред Устав ним су дом

3. На осно ву чла на 22. став 1. Пра ви ла Устав ног су да, од На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске за тра же но је 4. фе бру а ра
2011. го ди не да до ста ви од го вор на за хтјев.

4. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске (пред сјед ник На род -
не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске Игор Ра до ји чић) до ста ви ла је од -
го вор на за хтјев 21. фе бру а ра 2011. го ди не.

5. На осно ву чла на 26. став 2. Пра ви ла Устав ног су да, од го вор
на за хтјев до ста вљен је под но си о цу за хтје ва 23. фе бру а ра 2011. го -
ди не.

6. На осно ву чла на 93. тач ка 3. Пра ви ла Устав ног су да, Устав -
ни суд је, на кон раз ма тра ња за хтје ва На род не скуп шти не Ре пу бли -
ке Срп ске за из у зи ма ње Се а де Па ла врић, пот пред сјед ни це Устав -
ног су да, и Мир са да Ће ма на, су ди је Устав ног су да, од био за хтјев
као нео сно ван, јер они ни су уче ство ва ли у до но ше њу одлукā ко је
су пред мет спо ра.

7. У од но су на за хтјев На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
да Устав ни суд од лу чу је “у пу ном са ста ву, а не да о ње му рас пра -
вља и од лу ку до но си пет од де вет су ди ја”, Устав ни суд под сје ћа да,
пре ма чла ну 8. Пра ви ла Устав ног су да, уви јек од лу чу је “у пле нар -
ној сјед ни ци ве ћи ном гла со ва свих чла но ва Устав ног су да ка да од -
лу чу је о пред ме ти ма из над ле жно сти Устав ног су да из чла на
VI/3.а)...”, као што је слу чај у кон крет ном пред ме ту.
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