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11. Животиње које на појединачном интракутаном тесту 
покажу сумњив или позитиван резултат одмах се издвајају 
из стада и подвргавају упоредном интракутаном тесту у 
складу са упутством произвођача туберкулина.

12. Приликом спровођења туберкулинизације ветери-
нар из надлежне ветеринарске организације дужан је да 
евидентира бројеве ушних маркица свих животиња које се 
налазе на имању, бројеве ушних маркица свих животиња 
које су туберкулинизиране, датум апликације туберкулина, 
датум очитавања реакције са величином измјереног кожног 
набора прије и након очитавања реакције, назив туберкули-
на и име произвођача употријебљеног туберкулина у скла-
ду са обрасцем који се налази у Прилогу и чини саставни 
дио овог упутства.

13. Власници животиња дужни су да обезбиједе спро-
вођење мјера из т. 2. до 11. овог упутства надлежној ве-
теринарској организацији која треба да води евиденције о 
појави болести животиња, резултатима спроведених ана-
лиза, као и свим релевантним извјештајима о обављеним 
прегледима животиња.

14. Мјере прописане овим упутством обављају вете-
ринарске организације, регистроване и овлашћене од Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 
обављање наведених послова.

15. У промет се могу ставити само оне животиње и 
производи животињског поријекла који потичу са имања 
на којима су спроведене све прописане мјере, укључујући 
идентификацију животиња, мјере контроле здравља живо-
тиња и пријаве сумње на појаву болести, као и мјере које се 
односе на кретање животиња.

16. Извјештавање о спровођењу мјера врши се у складу 
са одредбама Наредбe о спровођењу мјера заштите живо-
тиња од заразних и паразитских болести у Републици Срп-
ској за текућу годину.

17. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-291/14
3. марта 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Прилог 

ТБЦ СПИСАК

ИД код имања: Власник имања: ЈМБ власника:
Општина: Мјесто: Адреса: 
Ветеринарска организација: Мјесто: Адреса: 
Име туберкулина: Серија туберкулина: Име произвођача туберкулина:

Р.бр. Број УМ животиње Пол Ста-
рост

Датум туберку-
линизације

Величина 
кожног набора 
прије аплика-

ције

Датум очита-
вања реакције

Величина кожног 
набора* 

послије очитавања 
реакције

Резултат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

* У складу са упутством произвођача.

Тачност података потврђује:

Власник животиња Потпис и печат надлежне ветеринарске 
организације

Напомена:
1 У прилог обрасца потребно је укључити попис животиња на имању из базе података Агенције за означавање животиња на дан спро-

вођења туберкулинизације.
2 У случају да се на имању налазе животиње које су млађе од шест седмица, потребно је навести и њихове бројеве ушних маркица уз 

напомену да животиње нису туберкулинизиране.
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На основу члана 26. став 4. Закона о туризму (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 70/11 и 67/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар трговине и туризма  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ ОПШТИХ УСЛОВА ПУТОВАЊА 

ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописује се минимални садржај 

општих услова путовања туристичких агенција.
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Члан 2.

Општим условима путовања ближе се уређују права и 
обавезе туристичке агенције и права и обавезе корисника ту-
ристичке услуге у складу са законом којим се уређују обли-
гациони односи и заштита потрошача у Републици Српској.

Члан 3.
Општи услови путовања садрже сљедећа поглавља:
а) право агенције на накнаду учињених трошкова ако је 

корисник туристичке услуге одустао од уговора због окол-
ности које није могао избјећи или отклонити и које би да 
су постојале у вријеме закључења уговора представљале 
оправдан разлог да не закључи уговор,

б) право корисника туристичке услуге на накнаду 
учињених трошкова када је обезбиједио одговарајућу за-
мјену или је замјену нашла агенција,

в) одговорност агенције када извршење услуга повјери 
трећим лицима,

г) права корисника туристичке услуге за случај отказа 
путовања,

д) услове за измјену уговорене цијене путовања,
ђ) информацију о садржају јемства за осигурање од одго-

ворности за причињену штету кориснику туристичке услуге и
е) поступак, рокове и обавезе агенције у вези са рекла-

мацијом корисника туристичке услуге због отказа путо-
вања, неизвршења или непотпуног извршења услуга обух-
ваћених програмом путовања.

Члан 4.
У складу са чланом 3. став 1. тачка а) овог правилника, 

у општим условима путовања дефинишу се одредбе о:
а) праву туристичке агенције на наплату администра-

тивних трошкова ако потрошач одустане од уговора о ту-
ристичком пакет-аранжману због околности које није могао 
избјећи или отклонити и које би да су постојале у вријеме 
закључења уговора о туристичком пакет-аранжману пред-
стављале оправдан разлог да не закључи уговор, као и у 
случају ако потрошач обезбиједи одговарајућу замјену или 
замјену пронађе агенција,

б) праву туристичке агенције на наплату реалних тро-
шкова извршених услуга до тренутка одустајања од аран-
жмана, уколико за вријеме извршења уговора о туристич-
ком пакет-аранжману дође до измјена у аранжману, а пот-
рошач одлучи да раскине уговор о туристичком пакет-аран-
жману,

в) праву потрошача да потпуно или дјелимично одуста-
не од уговора о туристичком пакет-аранжману у било које 
вријеме прије поласка на путовање,

г) праву потрошача у случају обавјештења о измјени 
појединих битних одредаба уговора,

д) праву туристичке агенције на накнаду трошкова у 
случају благовременог или неблаговременог одустанка по-
трошача од аранжмана,

ђ) обавезама туристичке агенције уколико је прије уго-
вореног дана почињања путовања агенција принуђена да 
измијени поједине битне одредбе уговора о туристичком 
пакет-аранжману и

е) начинима поступања са капаром у случају раскида 
уговора о туристичком пакет-аранжману прије поласка по-
трошача на путовање.

Члан 5.
У складу са чланом 3. став 1. тачка б) овог правилника, 

у општим условима путовања дефинишу се одредбе о:
а) праву потрошача да прије него што започне путовање 

пренесе свој аранжман на другог потрошача и о обавезама 
потрошача у том случају,

б) обавезама и одговорностима другог потрошача који 
преузима аранжман и

в) праву агенције на накнаду трошкова у случају замје-
не потрошача у аранжману.

Члан 6.
У складу са чланом 3. став 1. тачка в) овог правилника, 

у општим условима путовања дефинишу се одредбе о:
а) праву потрошача на накнаду штете ако туристичка 

агенција или треће лице које је у име агенције требало да 
изврши обавезу из уговора о туристичком пакет-аранжману 
не испуни, односно дјелимично испуни обавезу из уговора 
или ако касни са њеним испуњењем,

б) праву туристичке агенције да од трећег лица захтије-
ва накнаду уплаћеног износа уколико у случају из става а) 
овог члана потрошач поднесе агенцији захтјев за накнаду 
штете јер треће лице које је у име агенције требало да извр-
ши обавезу из уговора о туристичком пакет-аранжману не 
испуни, односно дјелимично испуни обавезу из уговора 
или ако закасни са њеним испуњењем и

в) правилу о ослобађању агенције од одговорности у 
случају из т. а) и б) овог члана.

Члан 7.
У складу са чланом 3. став 1. тачка г) овог правилника, 

у општим условима путовања дефинишу се одредбе о:
а) обавези туристичке агенције да потрошачу надокна-

ди трошкове настале отказом уговора о туристичком пакет-
аранжману и о случајевима у којима се агенција ослобађа 
обавезе на надокнаду трошкова усљед отказа уговора и

б) обавези туристичке агенције да предузме све неоп-
ходне мјере у случају отказа уговора о туристичком пакет-
аранжману, а посебно у вези са повратком потрошача ако је 
повратна карта била уговорена.

Члан 8.
У складу са чланом 3. став 1. тачка д) овог правилника, 

у општим условима путовања дефинишу се одредбе о:
а) условима за измјену цијене аранжмана и о правилу 

да се у уговору о туристичком пакет-аранжману цијена ара-
нжмана не може мијењати, осим ако је то у уговору изри-
чито предвиђено и ако уговор садржи податке за израчуна-
вање нове цијене,

б) случајевима у којима се може извршити накнадна 
промјена обрачуна цијене аранжмана,

в) обавези туристичке агенције да информише по-
трошача када сазна за околности које утичу на накнадну 
промјену обрачуна цијене и

г) праву потрошача да одустане од уговора о туристич-
ком пакет-аранжману под условом да то одмах саопшти 
агенцији, у случају ако туристичка агенција захтијева по-
већање цијене.

Члан 9.
У складу са чланом 3. став 1. тачка ђ) овог правилника, 

у општим условима путовања дефинишу се одредбе о:
а) износу обезбијеђене суме осигурања на име јемства у 

складу са Законом о туризму, зависно од врсте туристичке 
агенције и

б) случајевима који су покривени јемством у складу са 
Законом о туризму.

Члан 10.
У складу са чланом 3. став 1. тачка е) овог правилника, 

у општим условима путовања дефинишу се одредбе о:
а) праву потрошача да захтијева од туристичке аген-

ције отклањање недостатака у примјереном року у случају 
да аранжман није реализован у складу са уговором о ту-
ристичком пакет-аранжману,

б) праву потрошача да раскине уговор уколико ту-
ристичка агенција у примјереном року не отклони недоста-
тке у реализацији уговора о туристичком пакет-аранжману, 
као и у којим случајевима потрошач није дужан да агенцији 
остави примјерен рок за отклањање недостатака,

в) обавези туристичке агенције да сноси трошкове по-
вратка потрошача у мјесто поласка или друго мјесто о којем 
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се договори са потрошачем и друге трошкове који настану 
због раскида уговора о туристичком пакет-аранжману,

г) обавезама туристичке агенције и локалног представ-
ника агенције у случајевима притужби потрошача,

д) праву потрошача да захтијева сразмјерно умањење 
цијене у случају да одступање од уговора о туристичком 
пакет-аранжману на које потрошач укаже није отклоњено 
за вријеме трајања путовања,

ђ) праву потрошача да захтијева од туристичке аген-
ције повраћај уплаћених средстава на основу уговора о ту-
ристичком пакет-аранжману уколико одступање од уговора 
о туристичком пакет-аранжману на које потрошач укаже, 
а које није отклоњено за вријеме трајања путовања, пред-
ставља неизвршење или дјелимично извршење уговорне 
обавезе у погледу њеног обима или квалитета и

е) правилима поступања туристичке агенције са приго-
ворима потрошача у складу са чл. 5, 6, 7. и 8. Правилника о 
облику и начину вођења књиге утисака у туристичким аген-
цијама (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/12).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-406/14
12. фебруара 2014. године                 Министар,
Бања Лука                         Маида Ибришагић Хрстић, с.р.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
Републике Српске

На основу члана 102. став 1. тачка ж), у вези са чла-
ном 176. став 2. Закона о пензијском и инвалидском оси-
гурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11 
и 82/13), а у складу са чланом 15. тачка 26. Статута Фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/12), 
Управни одбор Фонда, на својој Петој редовној сједници, 
одржаној 26.02.2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈУ 

ПЛАТА ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Утврђује се коефицијент за валоризацију плата и осно-

вица осигурања за обрачун пензијског основа за одређива-
ње висине пензије за 2014. годину у износу од 0,575495.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 661-4/14
26. фебруара 2014. године Предсједник,
Бијељина Милорад Солаковић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Стату-
та Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 
64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске, на XL сједници, одржаној  
27.02.2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЦЈЕНОВНИКА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/10, 73/10, 

101/10, 42/11, 70/11, 91/11, 102/11, 128/11, 13/12, 40/12, 
56/12, 87/12, 101/12, 70/13, 88/13 и 13/14) у Прилогу - Цје-
новник здравствених услуга, у дјелатности: 5222 - Физи-
кална медицина и рехабилитација у заводу за рехабилита-
цију - БОД секундарни ниво, додаје се здравствена услуга, 
како слиједи:

Ознака 
услуге Назив услуге Цијена у 

КМ

5222011
БОД - секундарни ниво - 
рехабилитација пулмолошких 
пацијената

75,00

II
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-2068-4/14 Предсједник
27. фебруара 2014. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

На основу чл. 20. и 48. Закона о здравственом осигу-
рању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 55. 
Правилника о садржају, обиму и начину остваривања пра-
ва на здравствену заштиту (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11 и 101/12) и члана 17. 
Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 
63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здрав-
ственог осигурања Републике Српске, на XL сједници, 
одржаној  27.02.2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПАРТИЦИПАЦИЈИ

I
У Одлуци о партиципацији (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 63/10, 73/10, 101/10, 42/11, 70/11, 102/11, 
128/11, 13/12, 28/12, 40/12, 56/12, 87/12, 18/13, 42/13, 70/13, 
88/13 и 13/14) у Прилогу - Преглед учешћа осигураних лица 
у трошковима коришћења здравствене заштите и осталих 
права из здравственог осигурања (партиципација), у погла-
вљу I - Здравствене услуге, у дјелатности: 5222 - Физикална 
медицина и рехабилитација у заводу за рехабилитацију - 
БОД секундарни ниво, додаје се здравствена услуга, како 
слиједи:

Ознака 
услуге Назив услуге Партиципација 

у КМ

5222011
БОД - секундарни ниво - 
рехабилитација пулмолошких 
пацијената

11,30

II
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-2068-5/14 Предсједник
27. фебруара 2014. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у 

предмету број У 25/13, рјешавајући захтјев Жељка Комшића, 
предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине, на 
основу члана VI/3а) Устава Босне и Херцеговине, члана 59 став 2 
алинеја 2 и члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда Босне и Хер-
цеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 
64/08 и 51/09), у саставу:

- Валерија Галић, предсједница,
- Tudor Pantiru, потпредсједник,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија,
- Constance Grewe, судија,




