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постављају у вези са становима на којима постоји станарско право, 
а који су у приватној својини. У вези с тим, Уставни суд истиче да 
такво образложење Врховног суда у потпуности игнорише зако-
ном успостављени рок и пролонгира га, несумњиво, на неодређено 
вријеме амнестирајући на тај начин непоступање јавне власти пре-
ма законским одредбама, а при том пребацујући терет на апеланте 
у виду обавезе да прецизирају стан који траже, а што није предви-
ђено наведеним одредбама Закона. Уставни суд указује да је након 
протека рока установљеног Законом (а након што органи јавне 
власти нису предузели никакве кораке у рјешавању питања права 
предника апеланата/апеланата која проистичу из станарског права 
на предметном стану) предник апеланата поднио тужбу Основном 
суду против туженог. У току предметног поступка Основни суд је 
у Пресуди број 71 0 П 050224 12 П 2 од 13. јуна 2012. године, на 
основу чињеница утврђених у поступку, извео закључак да је јавна 
власт пропустила да у законом остављеном року ријеши питање 
права апеланата, односно њиховог предника у вези с предметним 
станом која проистичу из њиховог станарског права на том стану, 
те је Основни суд тужбени захтјев и усвојио на начин прецизиран 
у претходним тачкама ове одлуке. Уставни суд истиче и да је обра-
зложење наведене пресуде Основног суда, за разлику од образло-
жења пресуда Окружног и Врховног суда, аргументовано и јасно и 
да је из њега видљив процес провођења доказа и на тим доказима 
утврђених чињеница које су доведене у контекст с релевантним за-
конским одредбама, те да тиме наведено образложење задовољава 
стандарде права на правично суђење.

35. Због свега наведеног, Уставни суд сматра да је потребно 
укинути оспорену пресуду Врховног суда број 71 0 П 050224 17 
Рев 2 од 6. априла 2017. године (самим тиме и Пресуду Окружног 
суда број 71 0 П 050224 12 Гж 2 од 7. фебруара 2013. године про-
тив које је наведеном пресудом Врховног суда ревизија апеланата 
одбијена) и оставити на снази Пресуду Основног суда број 71 0 П 
050224 12 П 2 од 13. јануара 2012. године. При томе Уставни суд 
наглашава да се оваквом одлуком Уставног суда не дира у права 
власника предметног стана која проистичу из Закона.

36. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да је у 
конкретном случају прекршено право апеланата на правично 
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 
1 Европске конвенције.

Остали наводи
37. Апеланти сматрају да им је оспореном пресудом прекрше-

но и право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцего-
вине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и право 
из члана 14 Европске конвенције. Како апеланти кршење наведе-
них права везују за тврдње о кршењу права на правично суђење, а 
Уставни суд је утврдио да је право на правично суђење апеланата 
прекршено, Уставни суд сматра да у оваквој ситуацији нема потре-
бе посебно разматрати питање кршења права на имовину и права 
из члана 14 Европске конвенције.

VIII - Закључак
38. Постоји кршење права на правично суђење из члана II/3е) 

Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвен-
ције у ситуацији када је јавна власт пропустила да у законом оста-
вљеном року ријеши питање права апеланата, односно њиховог 
предника у вези с предметним станом која проистичу из њиховог 
станарског права на том стану, а заштиту својих права апеланти 
нису остварили ни на основу коначне одлуке редовног суда због 
арбитрарности у одлучивању.

39. На основу члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 ст. (1) и (5) 
Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву 
ове одлуке.

40. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједник
 Уставног суда БиХ,
 Златко М. Кнежевић, с.р.

Након сравњивања изворног текста Правилника о условима за 
обављање послова дезинфекције, дезинсекције, дератизације и де-
зодоризације са објављеним текстом прописа Правилник о услови-
ма за обављање послова дезинфекције, дезинсекције, дератизације 

и дезодоризације (“Службени гласник Републике Српске”, број 
77/19), стручна служба Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде утврдила је техничку грешку у објављеном тексту и 
на основу чл. 77. и 78. Правила за израду закона и других прописа 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
24/14)  д а ј е  с е

ИСПРАВКА
Правилника о условима за обављање послова дезинфекције, 

дезинсекције, дератизације и дезодоризације

1. У члану 10. у ставу 1. умјесто ријечи: “члана 3.” треба да 
стоје ријечи: “члана 3. тачка 1.”.

2. Ова исправка објавиће се у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 12.05-335-1056/19
22. новембра 2019. године Секретар,
Бањалука Павле Карапетровић, с.р.

Након сравњивања изворног текста Правилника о микробио-
лошким критеријумима за храну животињског поријекла са обја-
вљеним текстом прописа Правилник о микробиолошким крите-
ријумима за храну животињског поријекла (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 69/19), стручна служба Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде утврдила је техничку 
грешку у објављеном тексту и на основу чл. 77. и 78. Правила за 
израду закона и других прописа Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 24/14)  д а ј е  с е

ИСПРАВКА
Правилника о микробиолошким критеријумима за храну 

животињског поријекла

1. У Поглављу 2. Критеријуми хигијене у процесу производње, 
потпоглавље 2.1. Месо и производи од меса, у дијелу који се одно-
си на интерпретацију резултата испитивања за Campylobacter spp. 
у труповима бројлера, код незадовољавајућих резултата послије 
ријечи: “ако је” умјесто ријечи: “вриједност” треба да стоје ријечи: 
“више од вриједности”.

2. Ова исправка објавиће се у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 12.05-335-1057/19
22. новембра 2019. године Секретар,
Бањалука Павле Карапетровић, с.р.

Након сравњивања изворног текста Правилника о мјерама за 
рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и 
искорјењивање заразне болести афричке куге свиња са објављеним 
текстом прописа Правилник о мјерама за рано откривање, дијаг-
ностику, спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање заразне 
болести афричке куге свиња (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 71/19), стручна служба Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде утврдила је техничку грешку у обја-
вљеном тексту и на основу чл. 77. и 78. Правила за израду закона и 
других прописа Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 24/14)  д а ј е  с е

ИСПРАВКА
Правилника о мјерама за рано откривање, дијагностику, 
спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање заразне 

болести афричке куге свиња

1. У члану 5. у ставу 1. прије ријечи: “у случају сумње” додају 
се ријечи: “осим мјера”.

2. У члану 7. у ставу 2. и у члану 10. у ставу 1. тачка 7. и ставу 
3. тачка 1. умјесто броја: “2” треба да стоји број: “1”.

3. Ова исправка објавиће се у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 12.05-335-1058/19
22. новембра 2019. године Секретар,
Бањалука Павле Карапетровић, с.р.

САД РЖА Ј

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 1995 Одлука о степену развијености јединица локалне 
  самоуправе у Републици Српској за 2020. годину .. 1
 1996 Одлука о суфинансирању пројеката неразвијених 
  и изразито неразвијених општина, 
  број: 04/1-012-2-3065/19 ............................................ 1

 1997 Одлука о одобравању средстава за социјално 
  збрињавање радника, број: 04/1-012-2-3069/19 ...... 2
 1998 Одлука о давању сагласности за куповину 
  непокретности ради комплетирања грађевинске 
  парцеле и проширења зоне изградње ЈЗУ Завод за 
  физикалну медицину и рехабилитацију 
  “Др Мирослав Зотовић” у Слатини.......................... 2




