
ОД Л У  К У

О ДОПУ НИ ОДЛУ КЕ О УТВР ЂИ ВА ЊУ ЛИСТЕ 

СТЕ ЧАЈ НИХ УПРАВ НИ КА

I

У Одлу ци о утвр ђи ва њу Листе сте чај них управ ни ка
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 67/08, 89/08,
10/10, 96/10 и 5/11) у тач ки I, након под тач ке 105) дода ју се
нове под т. 106), 107).....112), које гла се:

“106) Ескић Гој ко, Бања Лука,

107) Мар ко вић Сло бо дан, Бања Лука,

108) Три шић Андре ја, Бања Лука,

109) Мар ја но вић Сло бо дан, Бања Лука,

110) Ман дић Љиља на, При је дор,

111) Јак шић Додиг Боја на, Бања Лука,

112) Мар ко вић Горан, Бије љи на”.

II

Ова одлу ка 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: 04/1-012-2-1152/12 Предсједник
16. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 6. став 6. Зако на о кон це си ја ма (“Слу -
жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и чла на 43. став 6. Зако на о Вла ди Репу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 118/08), на
при је длог Коми си је за кон це си је Репу бли ке Срп ске, Вла да
Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 31. маја 2012. годи не,
д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ДОДЈЕ ЛИ КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА КОРИ ШЋЕ ЊЕ 80% 

КАПА ЦИ ТЕ ТА ИЗВО РИ ШТА МИНЕ РАЛ НЕ ВОДЕ 

“ВЕЛИ КИ/ЦРНИ ГУБЕР”, ОПШТИ НА СРЕ БРЕ НИ ЦА

1. При вред ном дру штву “Арген тум 09” д.о.о. Сре бре -
ни ца (у даљем тек сту: Кон це си о нар) додје љу је се кон це си -
ја за кори шће ње 80% капа ци те та изво ри шта мине рал не
воде “Вели ки/Црни Губер”.

2. Кон це си ја из тач ке 1. овог рје ше ња додје љу је се на
пери од од 30 годи на, рачу на ју ћи од дана закљу чи ва ња уго -
во ра о кон це си ји.

3. За кори шће ње кон це си је из тач ке 1. овог рје ше ња
Кон це си о нар се оба ве зу је на уред но пла ћа ње кон це си о не
накна де.

Виси на кон це си о не накна де за пра во кори шће ња мине -
рал ног ресур са изно си 4,00% од годи шњег бру то при хо да
оства ре ног кори шће њем мине рал ног ресур са.

Кон це си о нар је дужан при је закљу че ња уго во ра о кон -
це си ји упла ти ти у корист буџе та Репу бли ке Срп ске јед но -
крат ну накна ду за кон це си о но пра во за екс пло а та ци ју
мине рал ног ресур са у изно су од 953.648,64 KМ.

4. Овла шћу је се Мини стар ство инду стри је, енер ге ти ке
и рудар ства да са Кон це си о на ром закљу чи уго вор о кон це -
си ји, којим ће се бли же уре ди ти кон це си о ни однос.

5. Ако Кон це си о нар у року од 30 дана од дана сту па ња
на сна гу овог рје ше ња не пот пи ше уго вор о кон це си ји,
губи сва пра ва утвр ђе на овим рје ше њем.

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

Број: 04/1-012-2-1254/12 Предсједник
31. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 49. став 2. За ко на о за шти ти на ра ду
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/08 и 13/10) 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, 86/10
и 24/12), ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те
д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О ВИ СИ НИ ТРО ШКО ВА 
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ ЛИ ЦЕН ЦИ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о ви си ни тро шко ва за из да ва ње ли цен ци
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 68/08 и 28/12)
у чла ну 13. у ста ву 1. у тач ки б) у под тач ки 5. али не ја дру -
га бри ше се.

Члан 2.

Овај пра вил ник 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: 16-04/3-170-448/12
16. маја 2012. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Пе тар Ђо кић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у Ви је ћу од пет су ди ја, у
пред ме ту број АП 1805/09, рје ша ва ју ћи апе ла ци ју Зла та на Ди -
зда ре ви ћа, на осно ву чла на VI/3.б) 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,

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

- Мир сад Ће ман, су ди ја и

- Злат ко М. Кне же вић, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 14. мар та 2012. 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 ва на апе ла ци ја Зла та на Ди зда ре ви ћа,
под не се на про тив Пре су де Вр хов ног су да Ре пу бли ке Срп ске број
118-0-Рев-07-001 108 од 31. мар та 2009. го ди не, Пре су де Окру -
жног су да у До бо ју број 013-0-Гж-07-000 207 од 18. сеп тем бра
2007. го ди не и Пре су де Основ ног су да у До бо ју број 085-0-П-06-
000-301 од 30. но вем бра 2006. го ди 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 “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. Зла тан Ди зда ре вић (у даљ њем тек сту: апе лант) из До бо ја
под нио је 9. ју на 2009. го ди не Устав ном су ду Бо сне и Хер це го -
ви не (у даљ њем тек сту: Устав ни суд) апе ла ци ју про тив Пре су де
Вр хов ног су да Ре пу бли ке Срп ске (у даљ њем тек сту: Вр хов ни
суд) број 118-0-Рев-07-001 108 од 31. мар та 2009. го ди не, Пре су -
де Окру жног су да у До бо ју (у даљ њем тек сту: Окру жни суд) број
013-0-Гж-07-000 207 од 18. сеп тем бра 2007. го ди не и Пре су де
Основ ног су да у До бо ју (у даљ њем тек сту: Основ ни суд) број
085-0-П-06-000-301 од 30. но вем бра 2006. го ди не. Апе лант је 9.
фе бру а ра 2012. го ди не под нио за хтјев за до но ше ње од лу ке о
при вре ме ној мје ри ко јом би Устав ни суд за бра нио при нуд но исе -
ље ње апе лан та, за ка за но за 5. март 2012. го ди не из ста на у До бо -
ју, Ули ца све тог Са ве број 51 (у даљ њем тек сту: пред мет ни стан).

II - По сту пак пред Устав ним су дом 

2. На осно ву чла на 22. ст. 1. и 2. Пра ви ла Устав ног су да, од
Вр хов ног су да, Окру жног су да, Основ ног су да и уче сни ка у по -
ступ ку Ма ре Ра кић (у даљ њем тек сту: ту жи тељ ка), као и од Фон -
да здрав стве ног оси гу ра ња РС Фи ли ја ла До бој (у даљ њем тек -
сту: Фонд), за тра же но је 10. сеп тем бра 2009. го ди не да до ста ве
од го вор на апе ла ци ју. 

26 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 52 7.06.2012.




