
Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

На осно ву чла на 86. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10) и чла на 22. Зако на о пре мје ру и ката стру непо -
крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
34/06, 110/08 и 15/10), а у вези са чла ном 185. Зако на о пре -
мје ру и ката стру Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 6/12 ), дирек тор Репу блич ке упра ве
за гео дет ске и имо вин ско-прав не посло ве  д о н о с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О СТУ ПА ЊУ НА СНА ГУ КАТА СТРА 
НЕПО КРЕТ НО СТИ ДИЈЕ ЛА ОПШТИ НЕ ШИПО ВО, 

И ТО ЗА КО ДРАГ НИЋ ПОДО ВИ

I

Утвр ђу је се да је изра ђен и ста вља се у слу жбе ну упо -
тре бу ката стар непо крет но сти дије ла општи не Шипо во, и
то за ката стар ску општи ну Драг нић Подо ви повр ши не
2095 ха 53 а 54 м2.

II

Ката стар непо крет но сти за ката стар ску општи ну наве -
де ну у тачки I изра ђен је у скла ду са про пи си ма.

III

За ката стар ску општи ну Драг нић Подо ви сту па ју на
сна гу повр ши не диги тал ног ката стар ског пла на.

IV

Даном сту па ња на сна гу ката стра непо крет но сти за
ката стар ску општи ну наве де ну у тачки I ста вља се ван сна -
ге и пре ста је да важи попи сни ката стар за ције лу ката стар -
ску општи ну Драг нић Подо ви.

V 

Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”. 

Број: 21.04/951-147/13   
22.02.2013. годи не Директор,
Бања Лука Др Тихо мир Гли го рић, с.р.

На осно ву чла на 86. став 2. Зако на о репу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 22. Зако на о пре мје ру и ката -
стру непо крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10), а у вези са чла ном 185.
Зако на о пре мје ру и ката стру Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 6/12 ), дирек тор Репу -
блич ке упра ве за гео дет ске и имо вин ско-прав не посло ве
д о н о с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О СТУ ПА ЊУ НА СНА ГУ КАТА СТРА 
НЕПО КРЕТ НО СТИ ДИЈЕ ЛА ОПШТИ НЕ ШИПО ВО, 

И ТО ЗА ДИО КО ШИПО ВО

I

Утвр ђу је се да је изра ђен и ста вља се у слу жбе ну упо -
тре бу ката стар непо крет но сти дије ла општи не Шипо во, и
то за дио ката стар ске општи не Шипо во повр ши не 509 ха
29 а 52 м2 (раз мје ре 1:2500 и 1:5 000).

II

Ката стар непо крет но сти за дио ката стар ске општи не
наве де не у тачки I изра ђен је у скла ду са про пи си ма.

III

За дио ката стар ске општи не Шипо во сту па ју на сна гу
повр ши не диги тал ног ката стар ског пла на (раз мје ре 1:2500
и 1:5000).

IV

Даном сту па ња на сна гу ката стра непо крет но сти за дио
ката стар ске општи не наве де не у тачки I ста вља се ван сна -
ге и пре ста је да важи попи сни ката стар за ције лу ката стар -
ску општи ну Шипо во.

V 

Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”. 

Број: 21.04/951-146/13   
22. фебруара 2013. годи не Директор,
Бања Лука Др Тихо мир Гли го рић, с.р.
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Републички завод за стандардизацију и метрологију

На осно ву чла на 18. став 1. Зако на о метро ло ги ји у Репу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
13/02 и 100/11) и чла на 88. став 3. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), дирек тор Репу блич ког заво да за стан дар ди за ци ју и метро ло ги ју, уз сагла сност мини стра
инду стри је, енер ге ти ке и рудар ства,  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗМЈЕ НА МА И ДОПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О МЕТРО ЛО ШКИМ УСЛО ВИ МА ЗА МЈЕ РИ ЛА 
БРЗИ НЕ ВОЗИ ЛА У САО БРА ЋА ЈУ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о метро ло шким усло ви ма за мје ри ла брзи не вози ла у сао бра ћа ју (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, број 63/12) у чла ну 3. тач ка з) бри ше се.

Члан 2.

У чла ну 7. став 2. бри ше се. 

Члан 3.

У чла ну 9. став 1. тач ка в) под тач ка 1) ријеч: “само” бри ше се, а на кра ју ста ва тач ка се замје њу је запе том и дода ју се
рије чи: “као и у дру гим слу ча је ви ма када то раз ло зи без бјед но сти зах ти је ва ју.”.

Члан 4.

Доса да шњи При лог 1. замје њу је се новим При ло гом 1, који чини састав ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 5.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 05/3.00/393-445/12
21. децембра 2012. године Директор,
Бања Лука Нико ла Ђукић, 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 У 9/12, рје ша ва ју ћи захтјев Мило ра да Жив ко ви ћа, у
ври је ме под но ше ња захтје ва пред сје да ва ју ћег Пред став нич ког
дома Пар ла мен тар не скуп шти не Босне и Хер це го ви не, на осно ву
чла на VI/3а) Уста ва Босне 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 63. став 4. 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,

- Мио драг Симо вић, пот пред сјед ник,

- Tudor Pantiru, пот пред сјед ник,

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

- Constance Grewe, сут ки ња,

- Мато Тадић, суди ја,

- Мир сад Ћеман, суди ја,

- Margarita Caca-Nikolovska, сут ки ња и

- Злат ко М. Кне же вић, суди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 30. јану а ра 2013. годи не, д о н и о  ј е

ОД Л У  К У

О ДОПУ СТИ ВО СТИ И МЕРИ ТУ МУ

Усва ја се захтјев Мило ра да Жив ко ви ћа, у ври је ме под но ше ња
захтје ва пред сје да ва ју ћег Пред став нич ког дома Пар ла мен тар не
скуп шти не Босне и Хер це го ви не, за оцје ну устав но сти чла на 18.д.
став 4. Зако на о измје на ма и допу на ма Зако на о осно ва ма соци јал -
не зашти те, зашти те цивил них жрта ва рата и зашти те поро ди це са
дје цом (“Слу жбе не нови не Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не”,
број 14/09).

Утвр ђу је се да одред ба чла на 18.д. став 4. Зако на о измје на ма
и допу на ма Зако на о осно ва ма соци јал не зашти те, зашти те цивил -
них жрта ва рата и зашти те поро ди це са дје цом (“Слу жбе не нови -
не Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не”, број 14/09) није у скла ду са
чла ном II/2. Уста ва Босне и Хер це го ви не, у вези са одред ба ма чла -
на 1. Про то ко ла број 12 уз Европ ску кон вен ци ју за зашти ту људ -
ских пра ва и основ них сло бо да.

Нала же се Пар ла мен ту Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не да, у
скла ду са чла ном 63. став 4. Пра ви ла Устав ног суда Босне и Хер -
це го ви не, нај ка сни је у року од шест мје се ци од дана доста вља ња
ове одлу ке, ускла ди одред бу чла на 18.д. став 4. Зако на о измје на -
ма и допу на ма Зако на о осно ва ма соци јал не зашти те, зашти те
цивил них жрта ва рата и зашти те поро ди це са дје цом (“Слу жбе не
нови не Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не”, број 14/09) са одред ба -
ма чла на II/2. Уста ва Босне и Хер це го ви не, у вези са чла ном 1.
Про то ко ла број 12 уз Европ ску кон вен ци ју за зашти ту људ ских
пра ва и основ них сло бо да.

Нала же се Пар ла мен ту Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не да, у
скла ду са чла ном 74. став 5. Пра ви ла Устав ног суда Босне и Хер -
це го ви не, у року из прет ход ног ста ва, оба ви је сти Устав ни суд
Босне и Хер це го ви не о пред у зе тим мје ра ма с циљем извр ше ња
ове одлу ке.

Одлу ку 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 у “Слу жбе ном гла сни -
ку Дистрик та Брч ко Босне и Хер це го ви не“.

О б р а з л ож е њ е

I - Увод

1. Мило рад Жив ко вић, у ври је ме под но ше ња захтје ва пред сје -
да ва ју ћи Пред став нич ког дома Пар ла мен тар не скуп шти не Босне и
Хер це го ви не (у даљем тек сту: под но си лац захтје ва), под нио је 5.
јуна 2012. годи не Устав ном суду Босне и Хер це го ви не (у даљем
тек сту: Устав ни суд) захтјев за оцје ну устав но сти чла на 18.д. став
4. Зако на о измје на ма и допу на ма Зако на о осно ва ма соци јал не
зашти те, зашти те цивил них жрта ва рата и зашти те поро ди це са
дје цом (“Слу жбе не нови не Феде ра ци је БиХ”, број 14/90).

II - Посту пак пред Устав ним судом

2. Мол бом за уче шће у поступ ку Устав ном суду се обра ти ла
Добри ла Јурић, која је у поступ ку пред над ле жним феде рал ним
орга ни ма изгу би ла пра во на туђу његу и помоћ, буду ћи да је њена
инва лид ност насту пи ла након 65. годи не ста ро сти, без обзи ра на
то што је 100% инва лид. У вези са наве де ним, Устав ни суд под сје -
ћа на то да је одред бом чла на 15. став 1. Пра ви ла Устав ног суда
БиХ про пи са но ко су уче сни ци у поступ ку пред Устав ним судом.
Чла ном 15. став 2. Пра ви ла Устав ног суда БиХ про пи са но је да
Устав ни суд може у кон крет ном пред ме ту одре ди ти дру ге уче сни -
ке у поступ ку на које ће се при мје њи ва ти прин цип кон тра дик тор -
но сти. Има ју ћи у виду наве де но, као и чиње ни цу да се ради о
пред ме ту у ком се тра жи апстракт на оцје на устав но сти спор не
одред бе на осно ву чла на VI/3а) Уста ва Босне и Хер це го ви не,
Устав ни суд сма тра да у кон крет ном слу ча ју не посто је раз ло зи да
се, пре ма одред ба ма чла на 15. став 2. Пра ви ла Устав ног суда БиХ,
одре де дру ги уче сни ци у поступ ку.

3. На осно ву чла на 22. став 1. Пра ви ла Устав ног суда, од Пар -
ла мен та Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не, Пред став нич ког дома и
Дома наро да (у даљем тек сту: Пар ла мент ФБиХ) затра же но је 25.
јула 2012. годи не да доста ве одго во ре на захтјев.

4. Дом наро да Пар ла мен та ФБиХ је 27. авгу ста 2012. годи не
од Устав ног суда затра жио про ду же ње рока за доста вља ње одго во -
ра на пред мет ни захтјев. Устав ни суд је допи сом од 7. сеп тем бра
2012. годи не одо брио наве де ни захтјев. Пар ла мент ФБиХ није
доста вио одго вор на захтјев.

5. На осно ву чла на 33. Пра ви ла Устав ног суда, од Феде рал ног
мини стар ства рада и соци јал не поли ти ке (у даљем тек сту: Феде -
рал но мини стар ство) затра же но је 18. окто бра 2012. годи не да
доста ви одго вор о томе шта су раз ло зи, одно сно шта је свр ха која
се жели пости ћи одред бом чла на 18.д. став 4. Зако на о измје на ма
и допу на ма Зако на о осно ва ма соци јал не зашти те, зашти те цивил -
них жрта ва рата и зашти те поро ди це са дје цом (“Слу жбе не нови -
не Феде ра ци је БиХ”, број 14/90). Феде рал но мини стар ство је
наве де ну инфор ма ци ју доста ви ло Устав ном суду 6. новем бра
2012. годи не.

6. Инфор ма ци ја Феде рал ног мини стар ства је доста вље на под -
но си о цу захтје ва 13. децем бра 2012. годи не.

III - Захтјев

а) Наво ди из захтје ва

7. Под но си лац захтје ва тра жи од Устав ног суда оцје ну ком па -
ти бил но сти чла на 18.д. став 4. Зако на о измје на ма и допу на ма
Зако на о осно ва ма соци јал не зашти те, зашти те цивил них жрта ва
рата и зашти те поро ди це са дје цом (“Слу жбе не нови не Феде ра ци -
је БиХ”, број 14/09). Под но си лац захтје ва сма тра да је наве де на
одред ба дис кри ми на тор ска, те да су њоме у нерав но пра ван поло -
жај ста вље на лица са инва ли ди те том чији је инва ли ди тет настао
након 65. годи не. Пре ма мишље њу под но си о ца захтје ва, наве де на
лица су тре ба ла бити боље зашти ће на, буду ћи да се на насту па ње

6 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 17 28.02.2013.
 

������ 1. 

C��
 ������
  A����
 
 (v � km/h) 

*�
���
 �����+��� ����	� 
;�����
�� ���
 ���
 � �������%�
 ������	
���
 

�
�
�	
 � �
��	
 ��� 
�
����
����  � ��%��� ������� 

v � 100 � 2 km/h � 3 km/h 
v > 100 �  1 % � 3 % 

�
�
�	
 ��� ��	������ ������� v� 100 � 2 km/h � 5 km/h 
v > 100 � 2 % � 5 % 

���>
�� 
 %���� ���
>���� 
�������
 

v � 100 � 2 km/h � 3 km/h 
v > 100 � 2 % � 3 % 

���>
�� �
 ������� ������ �� 
�����
 � ��	���� 

v � 100 � 2 km/h � 3 km/h 
v > 100 � 2 % � 3 % 

���>
�� �
 �
����
��� ������� 
������ (��� ��	��
��
) 

v � 100 � 2 km/h � 3 km/h 
v > 100 � 2 % � 3 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


