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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2016. годину (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 110/15), Влада Републике Српске, на 89. сједници, 
одржаној 1.9.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕГЛЕД 
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ 

ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА, 
СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА И ВОЈНИЧКИХ ГРОБАЉА 

ВЕЗАНИХ ЗА АНТИФАШИСТИЧКУ И 
ОСЛОБОДИЛАЧКУ БОРБУ ТОКОМ 20-ОГ 
ВИЈЕКА И ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКИ 

РАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

I
Даје се сагласност на Преглед додијељених средста-

ва у 2016. години подносиоцима захтјева за изградњу и 
одржавање споменика, спомен-обиљежја и војничких 
гробаља борцима погинулим у ослободилачким ратовима 
током 20-ог вијека и погинулим борцима у Одбрамбено-
отаџбинском рату Републике Српске.

II
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

рада и борачко-инвалидске заштите.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1863/16 Предсједница
1. септембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета 

Републике Српске за 2016. годину (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 110/15) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 88. 
сједници, одржаној 25.8.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са пози-

ције 415200 - капитални грант у области здравствене и 
социјалне заштите, у оквиру Министарства здравља и со-
цијалне заштите (организациони код 13440001), за период 
1.7 - 30.9.2016. године, у износу од 750.041,13 КМ.

II
Одобрена средства из тачке I ове oдлуке дозначиће се 

извођачу “Линднер” д.о.о. Београд на име изградње и опре-
мања Централног дијела јужног крила ЦМБ ЈЗУ Универзи-
тетска болница Клинички центар Бања Лука, у износу од 
750.041,13 КМ (нето).

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1861/16 Предсједница
25. августа 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
а у вези са Одлуком о остваривању координације републичких 
органа управе у спровођењу активности у области европских 
интеграција и међународне сарадње (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 47/13), Влада Републике Српске, на 89. 
сједници, одржаној 1.9.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТАЛНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У СИСТЕМУ 
КООРДИНАЦИЈЕ ПРОЦЕСА ЕВРОПСКИХ 

ИНТЕГРАЦИЈА У БиХ  У ИМЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. За сталног члана Комисије за европске интеграције 
у систему координације процеса европских интеграција у 
БиХ у име Републике Српске именује се:

- Радмила Драгишић, помоћник министра за европске 
интеграције у Министарству за економске односе и регио-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Уторак, 6. септембар 2016. године
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Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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налну сарадњу и представник Владе Република Српске 
задужен за послове координације процеса европских ин-
теграција.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1862/16 Предсједница
1. септембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 73. став 3. Закона о водама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 50/06, 92/09 и 121/12) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде, у сарадњи са министром здравља 
и социјалне заштите,  д о н о с и

ПРАВИЛНИK
О МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ, НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА, 

ОДРЖАВАЊА И ОБИЉЕЖАВАЊА ЗОНА САНИТАРНЕ 
ЗАШТИТЕ

Члан 1. 
Овим правилником прописују се спровођење мјера за-

штите подручја на којима се налазе изворишта која се по 
количини и квалитету могу користити или се користе за 
снабдијевање становништва водом за пиће, односно уко-
лико је вода тог простора намијењена за људску употребу, 
а која ће бити заштићена од намјерног или случајног за-
гађивања и других утицаја који могу неповољно дјеловати 
на здравствену исправност воде, као и начин одређивања, 
одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите, као и 
успостављање и спровођење мјера санитарне заштите так-
ве воде.

Члан 2.
(1) Под посебном заштитом су подручја на којима се на-

лазе изворишта из члана 1. овог правилника, као и објекти 
са водом која служи за снабдијевање становништва водом 
за пиће, односно која је намијењена људској употреби.

(2) Под подручјима на којима се налазе изворишта, а 
која су под посебном заштитом у смислу овог правилника, 
подразумијевају се на терену и геодетски тачно одређена 
и омеђена површина земљишта, на којој се спроводе мјере 
заштите прописане овим правилником, као и утврђене ко-
личине воде које се испоручују за пиће и која се користи за 
људску употребу.

(3) У складу са Законом о водама, установљене су три 
зоне санитарне заштите: 

1) зона непосредне заштите,
2) зона уже заштите и 
3) зона шире заштите. 

Члан 3.
(1) Зона непосредне заштите је тачно одређена, омеђе-

на и ограђена земљишна површина, са свим растињем на 
њој, као и на њој постављени захватни објекти, пумпнa по-
стројења, резервоари, пољa и објекти за прихрањивање, тра-
фостаницe, хлорнe станицe, објекти за одржавање и упра-
вљање системом, прилазни и унутрашњи путеви и други 
објекти који служе непосредно изворишту, a која се одређује 
тако да одговара времену тока подземне воде од седам дана 
до водозахватног објекта најближег периферији те површи-
не, с тим да најмања удаљеност границе зоне од најближег 
водозахватног/водообјекта не може бити мања од 50 м.

(2) У изузетним случајевима, за минералне и термалне 
воде или гдје је захват из изворишта до 5 л/сек., уколико се 
користе воде за пиће у дубоко бушеном бунару или капти-
раном изворишту, дозвољава се и краће одстојање границе 
заштитне зоне од најближег водозахватног објекта, које не 
може бити мање од 10 м.

(3) Границе зоне непосредне заштите дају се прецизно 
и описно са тачним текстуалним описом пружања, као и 
графичким приказом геодетских тачака и границе, које 
су постављене на терену са биљегама премјера и ознака-
ма премјера у складу са прописима који регулишу област 
премјера и катастра.

Члан 4.
(1) Зона уже заштите је тачно одређена и омеђена зе-

мљишна површина на којој су постављени објекти који 
нису искључиво водопривредни и у те сврхе изграђени, а 
који испуњавају услове за функционисање прописане овим 
правилником, као и прилазним и унутрашњим путевима 
и другим објектима који служе непосредно изворишту, а 
одређује се тако да одговара времену тока подземне воде 
од 90 дана до водозахватног објекта најближег периферији 
те површине, с тим да најмања удаљеност вањске границе 
зоне од вањске границе зоне непосредне заштите не може 
бити мања од 250 м.

(2) За акумулације зона уже заштите обухвата површину 
акумулације и површину земљишта, са на њој постављеним 
објектима који нису искључиво водопривредни и у те сврхе 
изграђени, а који испуњавају услове за функционисање про-
писане овим правилником, као и прилазним и унутрашњим 
путевима и другим објектима који служе непосредно акуму-
лацији, а зонa се протеже од највише коте воде у акумула-
цији до 500 метара ширине обалног појаса од акумулације. 

(3) За случајеве из члaна 3. став 2. овог правилника за 
одређивање зоне уже заштите примјењује се пропорцио-
нално утврђена удаљеност у односу на зону непосредне 
заштите, а која не може бити краћа од 20 метара.

Члан 5.
(1) Зона шире заштите је тачно одређена и омеђена зе-

мљишна површина, са на њој постављеним објектима који 
нису искључиво водопривредни и у те сврхе изграђени, а који 
испуњавају услове за функционисање прописане овим пра-
вилником, као и прилазним и унутрашњим путевима и другим 
објектима који служе непосредно тој зони, а одређује се тако 
да одговара времену тока подземне воде од 180 дана до водо-
захватног објекта најближег периферији те површине, с тим 
да најмања удаљеност вањске границе зоне од вањске границе 
уже зоне заштите не може бити мања од 200 м.

(2) За случајеве из члaна 3. став 2. овог правилника за 
одређивање зоне шире заштите примјењује се пропорцио-
нално утврђена удаљеност у односу на зону непосредне за-
штите, а која не може бити краћа од 50 метара.

Члан 6.
(1) На подручју зоне непосредне заштите примјењују се, 

поред забрана које се односе на зону уже заштите и зону шире 
заштите, и забране свих активности које нису везане за план-
ско пружање услуга водоснабдијевања и одржавања зоне. 

(2) Простор зоне непосредне заштите може се у функцији 
чишћења простора користити само као сјенокос, али без упо-
требе било које врсте прихрањивања травњака или употребе 
било каквих заштитних средстава за биље и слично.

(3) Правно лице које управља системом водоснабдије-
вања који се налази у оквиру зоне непосредне заштите на-
длежно je за искључиво коришћење земљишта те зоне.

Члан 7.
(1) Режим кретања људи и средстава у зони непосред-

не заштите врши се искључиво у складу са планом рада 
запослених у објектима у тој зони и у складу са потребама 
одржавања зоне, као и надлежним инспекцијским органима 
и изузетно лицима која се у оквиру стручног усавршавања 
упознају са радом водовода, о чему се води књига посебне 
радне евиденције.

(2) О свим посјетама лица и средствима која нису радно 
ангажовани на пословима водоснабдијевања у зони води се 
посебна евиденција кроз књигу посјета, у коју се уписују 
пуна имена, адресе становања и својства лица која тренут-
но бораве у зони, односно назив и тип средства, дужина 
боравка и сврха боравка у зони.
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(3) Зона непосредне заштите штити се оградом од 

приступа непозваних лица, осим око водоторњева у на-
сељеним мјестима у којима је техничким мјерама обезбије-
ђена заштита резервоара од загађивања.

(4) По потреби, обезбјеђење се спроводи и чуварском 
службом, алармним уређајима и другим мјерама предвиђе-
ним програмом и планом заштите.

Члан 8.
У зони уже заштите није дозвољено:
1) извођење свих активности које нису дозвољене у 

зони шире заштите,
2) изградња индустријских погона, занатских радњи, 

пољопривредних објеката и складишта грађевинског мате-
ријала, осим мањих погона који не употребљавају и не про-
изводе опасне и штетне материје наведене у Правилнику 
о условима испуштања отпадних вода у површинске воде 
и Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у 
јавну канализацију и уколико добију водопривредну сагла-
сност или дозволу Јавне установе “Воде Српске”,

3) изградња путева, жељезничких пруга, паркиралишта 
и резервоара било које намјене уколико се не спроведу мје-
ре заштите у складу са најбоље доступним техникама и 
уколико за ту дионицу не добију водопривредну сагласност 
или дозволу Јавне установе “Воде Српске”,

4) изградња колектора канализације, осим непропусног, 
који служи само за објекте који су на том подручју,

5) изградња рибњака,
6) изградња терена за камповање, спортских терена, 

туристичких и стамбених објеката колективног становања,
7) транспорт радиоактивних или других за воду штет-

них и опасних материја без посебних најава и спровођења 
мјера посебне пратње и заштите кроз та подручја и уз спро-
вођење плана за акцидентна загађења,

8) свако ускладиштење нафте и нафтних деривата,
9) свака рударска и грађевинска дјелатност којом се 

оштећује заштитни покров или омогућава отворено са-
купљање воде, осим активности испитивања које су пре-
двиђене и служе функцији водоснабдијевања, 

10) отварање шљунчара и пјешчаника, тресетишта, по-
зајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање било 
којих пољопривредних и шумарских захвата којима би 
могла бити оштећена активна зона земљишта или смањена 
дебљина кровине, поспјешила или убрзала ерозију земљи-
шта, осим радњи које то спречавају,

11) постављање торова, осим испаше,
12) отворено ускладиштење и примјена хемијских сред-

става штетних за земљиште и воду, пестицида и средстава 
за регулисање и раст биља,

13) логоровање и купање у површинским водама,
14) прање возила, радних машина и уређаја, као и замје-

на уља, резервних дијелова и слично,
15) отварање нових гробаља и укопавање на постојећим 

гробљима,
16) површинско и дубинско минирање и
17) употреба земљишта у пољопривредне сврхе, осим 

ливада и органске производње ратарских биљака без ко-
ришћења стајњака, минералних ђубрива и пестицида.

Члан 9.
У зони шире заштите није дозвољено:
1) упуштање отпадних вода у земљиште,
2) изградња објеката базне индустрије који испуштају 

радиоактивне или друге за воду штетне и опасне материје 
или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори, 
металопрерађивачки погони, хемијске фабрике и друго),

3) одлагање, задржавање или одстрањивање увођења у 
подземље радиоактивних материја,

4) одлагање, задржавање, увођење у подземље за воду 
опасних и штетних материја наведених у Правилнику о 

условима испуштања отпадних вода у површинске воде 
и Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у 
јавну канализацију, осим ако није ријеч о материјама које се 
могу испуштати у јавну канализацију и ако су те штетне ма-
терије у потпуности одведене непропусном канализацијом 
изван утицајног подручја,

5) изградња цјевовода за течности које су штетне и опа-
сне за воду,

6) ускладиштење радиоактивних и других за воду штет-
них и опасних материја, осим ускладиштења лож-уља за 
домаћинство и погонског горива за пољопривредне маши-
не, ако су спроведене најбоље доступне технике, као што 
су сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, ускла-
диштење и употребу,

7) изградња резервоара и претакалишта за нафту и наф-
тне деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и штет-
не материје,

8) извођење истражних и експлоатационих бушотина за 
нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне материје и 
израда подземних складишта,

9) отворено ускладиштење и примјена вјештачког ђу-
брива и других пестицида,

10) коришћење отпадних вода у пољопривреди, укљу-
чујући и оборинске воде са саобраћајних површина, те 
упуштање ових вода у акумулацију или њене притоке,

11) изградња насеља, болница, одмаралишта, инду-
стријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде 
из њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом 
изван зоне заштите,

12) изградња сточних, перадарских и других фарми и 
товилишта,

13) изградња полетно-слетних стаза у ваздушном сао-
браћају,

14) изградња војних складишта и сличних војних обје-
ката,

15) изградња жељезничких и аутобуских станица и ау-
тотранспортних терминала,

16) изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и 
уређаја за спаљивање смећа,

17) изградња нових гробаља и проширење постојећих 
(хуманих и сточних),

18) формирање депоније чврстог отпада, планирки, мр-
циништа, ауто-отпада и старог жељеза,

19) употреба материјала штетних за воду приликом 
изградње објеката (нпр. смоле, битуменизирани материја-
ли, шљака и слично),

20) пражњење возила за одвоз фекалија,
21) yпуштање у земљиште расхладних и термалних вода,
22) отварање ископа у површинском заштитном слоју, 

осим на мјестима изградње објеката,
23) експлоатација минералних сировина,
24) прање возила и замјена уља уз површинске воде,
25) напајање стоке из површинских вода и гоњење сто-

ке преко водотока,
26) комерцијални узгој рибе, осим биолошког одржа-

вања и порибљавања у природним токовима, 
27) крчење шума и друге дјелатности које изазивају 

ерозију земљишта.

Члан 10.
Режим спровођења забрана, реализације мјера и ак-

тивности које су предвиђене у члану 9. овог правилника 
одговарају нивоу који је прописан, а односи се на најбоље 
доступне технике, што у смислу овог правилника значи:

1) доступне технике су оне технике које су развијене на 
скали која допушта примјену у релевантном индустријском 
сектору, сходно економски и технички одрживим условима, 
узимајући у обзир трошкове и предности, било да технике 
јесу или нису коришћене или произведене унутар државе, 
све док су оне разумно приступачне руковаоцу, 
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2) технике подразумијевају коришћену технологију, али 
и начине на који је инсталација пројектована, саграђена, на 
који се одржава, ради и добија дозвола и

3) најбоље доступне технике означавају најефикаснији 
степен у развоју активности и њихових метода рада који 
упућују на практичну подесност посебних техника за обе-
збјеђивање у принципу, основа за граничне вриједности 
емисије која је прописана овим правилником и гдје то није 
изводљиво, да генерално смање емисије и утицаје.

Члан 11.
(1) Зоне санитарне заштите обиљежавају се одгова-

рајућим знаковима на којима је саобраћајни знак “опасност 
на путу” само за скице 1.1. и 1.2. и текстуални садржај: 
“Опрез зона санитарне заштите извориште” – његов назив 
(енгл. аttention water source zone) за скице 1.1, 1.2. и 1.3, а 
за скицу 1.4. текстуалног садржаја: “Опрез зона санитарне 
заштите извориште” – његов назив (енгл. access forbidden). 

(2) Сваки од предвиђених знакова је облика, димензија 
и размјере који се налазе у Прилогу 1. овог правилника и 
чине његов саставни дио.

(3) Знакови којима се обиљежавају зоне санитарне за-
штите биће постављени на све путне правце и саобраћај-
нице које долазе до зоне, а на путеве и саобраћајнице које 
пролазе кроз зону знак се поставља на улазу и излазу из те 
зоне, на њиховим границама (скица 1.1. и 1.2).

(4) Зоне санитарне заштите обиљежавају се и по просто-
ру који је ван коридора пута или саобраћајнице знаком који 
се налази у Прилогу 1. овог правилника на начин да омогући 
уредну обавијештеност, а најмање четири знака за зону не-
посредне заштите (скица 1.4), осам знакова за зону уже за-
штите и дванаест знакова за зону шире заштите (скица 1.3).

(5) Основна боја подлоге знака је плава, са бијелим словима 
у датој размјери, осим знака опасности, чија је подлога жута, 
оивичена црвеном трком и на средини узвичником црне боје, са 
ћириличким и латиничким писмом на енглеском језику.

(6) Све боје и натписи раде се у флуоресцентној техни-
ци ради читљивости и ноћу са ограниченим освјетљењем. 

Члан 12.
Ради утврђивања зона санитарне заштите, као и обезбје-

ђења спровођења мјера хигијенске исправности воде која је 
намијењена људској употреби, доноси се програм санитарне 
заштите воде за пиће и људску употребу (у даљем тексту: 
програм), на нивоу сваког града или општине, за објекте и 
количине које су у функцији снабдијевања питком водом или 
која служи за људску употребу, односно за свако извориште 
и депоновану воду правног лица која служи за људску упо-
требу, а налазе се на земљишној површини која им припада.

Члан 13.
Програм из члана 12. овог правилника садржи:
1) основ за доношење, 
2) елаборат о квалитету и резервама подземне воде 

стручне институције која посједује лиценцу за геолошка 
истраживања односи се на квалитет и резерве подземних 
вода конкретног изворишта, као и простора на коме се 
налазе водни објекти који су у функцији воде за пиће или 
објекти који су у функцији воде за људску употребу,

3) прецизне геодетске границе сваке заштитне зоне, на 
основу критеријума и података који се захтијевају овим 
правилником; границе треба да буду прецизне, са тачним 
текстуалним описом пружања, као и графичким приказом 
геодетских тачака и границе, све у складу са прописима 
којима је ова област регулисана, 

4) опис и скицу мјеста у складу са прописима из тач-
ке 3) овог члана, гдје се на терену постављају обиљежја 
којима се означавају заштитне зоне, као и опис и садржај 
елемената којима се то врши, а који су прописани овим пра-
вилником и законским прописима,

5) доказ из катастра о окончаном и спроведеном упису 
земљишне површине и објеката који су просторно распо-
ређени у оквиру зоне непосредне заштите, по катастар-

скокњижном улошку, као некретнине у општој употреби 
и добра од општег интереса, са корисником тих објеката, 
односно некретнина,

6) извод из просторног плана и урбанистичког плана 
града, односно општине која доноси програм, као доказ о 
утврђивању у простору заштићене површине која обухвата 
подручје зоне непосредне заштите, зоне уже заштите и зоне 
шире заштите, у зависности од тога које подручје се налази 
на земљишној површини из члана 12. овог правилника, 

7) назив правног лица којем је повјерено, на бази одлуке 
или уговорног односа, управљање и коришћење водоводним 
системом и комуналним објектима и уређајима који су у функ-
цији воде за пиће, односно правног лица чије је извориште, 

8) максимално пројектовани капацитет изворишта,
9) максимално пројектовани капацитет постројења и 

објеката на изворишту, као и потребе становништва и дру-
го, за плански период који програм доноси уз прогнозу за 
постплански период,

10) број становника који се снабдијева водом за пиће са 
изворишта, односно друге техничке податке за водни обје-
кат за које се програм доноси, за свако конкретно насеље 
које се снабдијева водом за пиће из тог изворишта, односно 
за сваки конкретни објекат,

11) називе насеља или дијелова насеља која су обу-
хваћена снабдијевањем водом за пиће са изворишта и вод-
ног објекта за који се програм доноси, 

12) планове насеља или дијелова насеља која су обу-
хваћена снабдијевањем водом за пиће са изворишта,

13) план кондиционирања и по потреби пречишћавања 
вода,

14) план дистрибуције воде са претпоставком очувања 
доброг стања квалитета воде која се испоручује, односно 
употребљава,

15) план мониторинга квалитета и контроле квалитета 
воде за пиће од изворишта до славина корисника, односно 
до употребе уз претпоставку примјене одговарајућих по-
ступака за непредвиђене случајеве и поштовањем пропи-
саних стандарда, што се квартално јавно саопштава као 
просјек параметара, а контролише се дневно на нивоу 
потрошње и за изворишта која снабдијевају више од 500 
становника, односно седмично за осталу употребу и изво-
ришта која снабдијевају више од 20 становника,

16) начин обавјештавања јавности о резултатима спро-
вођења програма и плана мониторинга квалитета и контро-
ле квалитета воде за пиће и употребу,

17) одговорни орган града, општине, правног лица и 
другог овлашћеног субјекта, као и руководиоце тих органа 
и субјеката надлежних за спровођење програма и сваког од 
планова у њему,

18) одговорно привредно друштво и руководиоца које 
располаже и управља извориштем, заштитним зонама, 
објектима снабдијевања водом за пиће, водом за пиће, од-
носно водом која је намијењена људској употреби,

19) тачно дефинисан период у мјесецима и годинама за 
који се израђује програм,

20) мјере и поступке, као и одговорна лица за случај ха-
варијских и других по здравље и живот становника опасних 
загађења, на подручјима заштите или у њиховој непосред-
ној близини, у земљи, на површини земље или у ваздуху и 

21) одговорне органе, лица и привредно друштво за 
спровођење програма и његову потпуну примјену на терену.

Члан 14.
(1) Програм одлуком усваја скупштина града, општине, 

односно лице које заступа правни субјект за случајеве из 
члана 15. став 1. овог правилника. 

(2)Уколико су изворишта на двије или више општина 
за која се одређују исте зоне санитарне заштите, програм 
идентичног садржаја усвајају скупштине тих општина.

(3) Уколико је извориште на једној општини, а зоне 
санитарне заштите протежу се на укупно двије или више 
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општина, прије усвајања програма неопходна је писмена 
сагласност скупштине општине на чију територију се про-
теже зона санитарне заштите.

(4) Рок за доношење одлуке из става 1. овога члана је 
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника. 

(5) Рок доношења програма за органе и правне субјекте 
из става 1. овога члана након прибављања свих сагласности 
предвиђених овом правилником је три мјесеца.

(6) Програм и одлука о његовом усвајању објављују се 
у службеном листу органа који је донио те акте.

(7) Програм се доноси за период од најмање четири го-
дине, а најдуже за период од осам година.

Члан 15.
(1) Програм доноси и свако правно, односно физичко 

лице чији је резултат дјелатности производња и стављање у 
промет производа који су намијењени људској исхрани, а у 
технолошком процесу користи воду са посебног изворишта 
којим управља.

(2) Програм који се доноси у складу са овим чланом 
неће имати елементе предвиђене у т. 5), 6), 10), 11), 12) и 
15) члана 13. овог правилника. 

(3) Сви геодетски и топографски планови који се при-
лажу уз програм биће у размјери која одговара основној 
подлози топографске карте са 1 : 25.000.

Члан 16.
(1) За сваки програм који се односи на члан 15. овог 

правилника, као и на зоне, објекте и количине воде којима 
се снабдијева 500 и више становника Министарство здра-
вља и социјалне заштите и Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде рјешењем дају сагласност и јед-
на сагласност не може замијенити другу.

(2) За сваки програм који се односи на зоне, објекте и 
количине воде којима се снабдијева од 20 до 500 становни-
ка сагласност издаје водни инспектор у складу са условима 
и одредбама овог правилника, осим за случајеве из члана 
15. овог правилника.

(3) Програми се не доносе за изворишта и објекте који 
напајају појединачне кориснике, а укупан број становника 
или лица који истовремено користе воду није већи од 20.

Члан 17.
Сви израђени програми достављају се Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарству 
здравља и социјалне заштите.

Члан 18.
(1) У изузетним и оправданим случајевима Министар-

ство пољопривреде, шумарства и водопривреде или Ми-
нистарство здравља и социјалне заштите могу ставити ван 
снаге рјешење о давању сагласности из члана 16. овог пра-
вилника ако утврде да показатељи у њему нису тачни или 
да се реализација програма не врши на предвиђени начин.

(2) У случајевима из става 1. овог члана надлежна 
водна инспекција поступа у складу са својим законским 
овлашћењима, те налаже одговарајуће мјере, као и посту-
пак поновног доношења програма, а до његовог доношења 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
рјешењем прописује мјере које се привремено примјењују 
и спроводе о трошку доносиоца програма.

Члан 19.
(1) Уз документацију из члана 13. овог правилника под-

носилац је дужан Министарству здравља и социјалне зашти-
те и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де доставити и одлуку скупштине града, општине, односно 
органа који заступа правни субјект за случајеве из члана 14. 
став 1. и члана 15. став 1. овог правилника из које је видљиво 
да је та институција, односно субјекат усвојио програм. 

(2) Годишњи извјештај о реализацији програма лице 
које заступа и представља орган доставља министарстви-
ма из става 1. овог члана до краја јануара текуће године за 
претходну годину.

(3) Годишњи извјештај садржи само податке који се од-
носе на годину за коју се извјештај даје, а садржи степен 
реализације сваке од тачака из програма.

(4) Министарства из става 1. овог члана дужна су да про-
вјером утврде исправност годишњег извјештаја и у том циљу, 
по потреби, од надлежних органа и служби надлежних за ње-
гову реализацију затраже додатне информације и податке.

(5) У случају недостављања годишњег извјештаја или 
додатних информација и података, министарства из става 1. 
овог члана обавјештавају надлежну инспекцију.

Члан 20.
(1) Елаборат о квалитету и резервама подземне воде, 

који је саставни дио програма, израђује стручна организа-
ција која посједује лиценцу за геолошка истраживања.

(2) Елаборат из става 1. овог члана садржи:
1) податке о квалитету и режиму подземних вода, са 

приказом резултата лабораторијских истраживања и ме-
тодама које су коришћене приликом узорковања и спро-
вођења анализе, са описом истражних радова;

2) услове заштите подземних вода;
3) податке о геолошким и хидролошким карактеристи-

кама подручја, налазишта подземних вода, и то:
1. геолошку грађу налазишта,
2. просторни положај и параметре водоносне средине,
3. рејонизацију водоносне средине и рејонизацију пре-

ма степену издашности,
4. експлоатационе могућности изворишта и ширег про-

стора,
5. хидролошке и хидротехничке услове захватања под-

земних вода;
4) план мониторинга квалитета подземних вода,
5) приказ хидролошких, техничких и других фактора од 

којих зависи могућност експлоатације подземних вода, са 
процјенама вјештачког прихрањивања и заштите; 

6) приједлог простирања зона са графичким приказом. 
(3) Елаборат садржи и графичку документацију, која се 

састоји из графичког приказа ситуације изведених радова, 
хидролошку карту ужег подручја које обухвата предметно 
подручје на коме се налази предметно извориште, као и во-
допривредне објекте који су у функцији воде за пиће, хи-
дролошке и техничке профиле истражних бушења, пијезо-
метара и истражних бунара, односно истражно-експлоа-
тационих галерија и других истражних радова, дијаграме 
хидролошких осматрања и тестирања водних објеката за 
које се ради овај елаборат.

(4) Сви дијелови који чине елаборат биће обрађени у 
складу са захтјевима и правилима струке, а такође и потпи-
сани од овлашћеног стручног лица, односно потписани од 
овлашћене стручне организације.

(5) У елаборату се прилажу овјерене копије овлашћења 
организације и цертификат о стручности лица које потпи-
сује одређени документ.

Члан 21.
(1) Приликом израде елабората може се на бази пода-

така из члана 20. овог правилника, а ради рационализације 
активности средстава и времена, примијенити математич-
ка метода моделирања или аналогног метода, према типу 
и врсти налазишта за које је потребно израдити елаборат. 

(2) На елаборат из члана 20. овог правилника Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
рјешењем даје сагласност организацији која га је израдила 
ако су испуњени сви услови прописани овим правилником, 
односно налаже допуну елабората у року који не може бити 
краћи од петнаест дана ни дужи од два мјесеца.

(3) Уколико су подаци из елабората такви да захтије-
вају провјеру или допуну већег броја параметара од оног 
који је прописан, Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде наложиће израду новог елабората у новом 
периоду, који не може бити краћи од четири мјесеца.

(4) Рјешење о давању сагласности из става 2. овог члана 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
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доставља Министарству здравља и социјалне заштите у 
року од осам дана од дана доношења.

(5) Сви трошкови израде елабората падају на терет града, 
општине, односно субјекта који доноси програм, чији је са-
ставни дио и елаборат о квалитету и резервама подземне воде.

Члан 22. 
(1) Градови и општине на чијој се територији налази 

извориште, а које се по количини и квалитету може кори-
стити или се користи за снабдијевање становништва водом 
за пиће, односно која се може користити или се користи за 
људску употребу, као и субјекти из члана 15. овог правил-
ника, одговорни су за спровођење мјера заштите у складу 
са овим правилником, посредством својих одговорних ор-
гана и појединаца.

(2) Одговорност из става 1. овог члана односи се и на 
сва правна и физичка лица на која је скупштина града, 
општине, односно други субјект на начин прописан зако-
ном пренијела послове спровођења мјера заштите у складу 
са овим правилником.

Члан 23. 
(1) За спровођење мјера заштите одговорни су и Ми-

нистарствo здравља и социјалне заштите и Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде у границама на-
длежности које су дужни да предузму у складу са Законом 
о водама и овим правилником. 

(2) Поступак спровођења мјера заштите у складу са 
овим правилником покреће и спроводи скупштина града, 
односно општине.

Члан 24.
(1) Надзор и провјеру спроведених мјера заштите у зо-

нама санитарне заштите врши здравствена инспекција у 

складу са овим правилником на начин да токсични и мик-
робиолошки параметри одговарају максимално дозвоље-
ном нивоу.

(2) Надзор и провјеру спроведених мјера заштите врши 
и водна инспекција у зонама санитарне заштите, у складу 
са овим правилником.

Члан 25.
Смјернице за санацију стања код објеката који су изгра-

ђени у зонама заштите корисници или власници објеката и 
постројења дужни су да затраже од Јавне установе “Воде 
Српске” најкасније у року од шест мјесеци за случајеве гдје 
је неспорно и јасно да се налазе у оквиру тих подручја, од-
носно за све остале случајеве у року од три мјесеца од дана 
ступања на снагу овог правилника.

Члан 26.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о мјерама заштите, начину одређивања и одр-
жавања зона и појасева санитарне заштите, подручја на 
којим се налазе изворишта, као и водних објеката и вода 
намијењених људској употреби (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 7/03).

Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/08-012-365/16 Број: 12.07-052-5797/16
23. августа 2016. године 10. августа 2016. године
Министарство здравља Министарство пољопривреде
и социјалне заштите, шумарства и водопривреде
Министар, Министар,
Др Драган Богданић, с.р. Др Стево Мирјанић, с.р.

Скица 1.1: САОБРАЋАЈНИ ЗНАК УЛАЗАК У ЗОНУ ЗАШТИТЕ 
ИЗВОРИШТА

Скица 1.2: САОБРАЋАЈНИ ЗНАК ИЗЛАЗАК ИЗ ЗОНЕ ЗАШТИ-
ТЕ ИЗВОРИШТА

ПРИЛОГ 1.
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Скица 1.3: ЗНАК УЛАЗАК У ЗОНУ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА Скица 1.4: ЗНАК УЛАЗАК У ЗОНУ НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ 

ИЗВОРИШТА

Пореска управа Републике Српске
На основу члана 47. Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 4/13), Пореска управа Републике Српске, за период 1.6.2016 - 31.7.2016. године,  о б ј а -
в љ у ј е

ТАБЕЛА 1 - Преглед пореских обвезника који су одјавили јединствени идентификациони број

Р. бр. ЈИБ Обвезник Орг. јединица Датум 
одјаве Овл. лица

Назив 
статуса 

обвезника

1 2 3 4 5 6 7
Организациона јединица: Бања Лука

1 4508629680002 “Neverland +”, Добрић 
Владимир, с.п. Бања Лука 3.6.2016. Добрић Владимир одјављен

2 4508175550001 “Italy-1”, Бојан Цвијетић, с.п. Бања Лука 6.6.2016. Цвијетић Бојан одјављен
3 4506378590006 Адвокатска канцеларија Бања Лука 6.6.2016. Радић Лазо одјављен

4 4509591550009 “3 у 1”, Јанковић Драгана, с.п., 
Бања Лука Бања Лука 6.6.2016. Јанковић Драгана одјављен

5 4506536170001 СУР “Дон” Бања Лука 14.6.2016. Зрнић Бојан одјављен

6 4502318950008 “Interspeed” Бања Лука 14.6.2016. Станивуковић 
Александар одјављен

7 4506006530007 “Наташа 1”, Скендерија 
Томислав, с.п. Бања Лука 17.6.2016. Скендерија 

Томислав одјављен

8 4502633710007 “Bateri šop”, Грабљић Вишња, 
с.п. Бања Лука 20.6.2016. Грабљић Вишња одјављен

9 4502549760007 СУР “Барок” Бања Лука 27.6.2016. Благојевић Дарко одјављен

10 4508442850001 “Strobi”, Стојчић (Весељко) 
Игор, с.п. Бања Лука 29.6.2016. Стојчић Игор одјављен

11 4509931080002 “Арома”, Ћубић Ђурђа, с.п., 
Бања Лука Бања Лука 29.6.2016. Ћубић Ђурђа одјављен
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1 2 3 4 5 6 7

12 4509772180009 “Maremax”, Игор Тодорић, 
с.п., Бања Лука Бања Лука 29.6.2016. Тодорић Игор одјављен

13 4508863440007 “М&М”, Митровић Младен, 
с.п. Бања Лука 1.7.2016. Митровић Младен одјављен

14 4509359570001
Угоститељска дјелатност 
“М.М”, Митровић Свјетлана, 
с.п., Бања Лука

Бања Лука 5.7.2016. Митровић 
Свјетлана одјављен

15 4508582190001 “Узгој Лакић”, Лакић Перса, 
с.п. Бања Лука 5.7.2016. Лакић Перса одјављен

16 4508292430009 “Бомар”, Марић Бориславка, 
с.п. Бања Лука 5.7.2016. Марић Бориславка одјављен

17 4504950430004 Адвокатска канцеларија Бања Лука 5.7.2016. Вукотић Гојко одјављен

18 4509351910008
Услужна дјелатност “La 
ventana blanca”, Павле 
Вукадиновић, с.п., Бања Лука 

Бања Лука 11.7.2016. Вукадиновић Павле одјављен

19 4508810590007 “IT consulting”, Вујић Бојан Бања Лука 11.7.2016. Вујић Бојан одјављен

20 4508813930003 “Златна лоза”, Пилић Младен, 
с.п. Бања Лука 11.7.2016. Пилић Младен одјављен

21 4502298820005 “Весна”, Мандић (Милутин) 
Веселка, с.п. Бања Лука 13.7.2016. Мандић Веселка одјављен

22 4509379330007 “Beauty studio vanilla”, Galić 
Milica, s.p., Banja Luka Бања Лука 20.7.2016. Галић Милица одјављен

23 4507320450006
“Dress code”, Мишић 
Маргарета, самостални 
предузетник

Бања Лука 21.7.2016. Чеко Маргарет одјављен

24 4505368070008 СОД “3 степс” Бања Лука 21.7.2016. Кежић Владимир одјављен

25 4502358820000 “Viko - inox”, Гајиловић Дејан, 
с.п. Бања Лука 22.7.2016. Гајиловић Дејан одјављен

26 4402283650001
“Frutas” друштво са 
ограниченом одговорношћу за 
трговину и услуге, Бања Лука, 
у стечају

Бања Лука 25.7.2016. Џинић Драган одјављен

27 4402893720001
“М-БЛ” друштво за трговину 
на велико и мало д.о.о. Бања 
Лука

Бања Лука 25.7.2016. Маличевић 
Недељко одјављен

28 4509372670007 “Green river”, Спасенић Бојан, 
с.п. Бања Лука 25.7.2016. Спасенић Бојан одјављен

29 4509151820004 “HL”, Шкорић Милана, с.п. Бања Лука 25.7.2016. Шкорић Милана одјављен

30 4509122130007 “Кристал”, Бањац Маринко, 
с.п. Бања Лука 29.7.2016. Бањац Маринко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 30
Организациона јединица: Бијељина

31 4509333770002
Занатска радња “Barok S”, 
Станко Стевановић, с.п., 
Бијељина

Бијељина 1.6.2016. Стевановић Станко одјављен

32 4508104370002
Занатска фризерска радња 
“Голуб - М”, вл. Божић 
Марица, с.п., Бијељина

Бијељина 1.6.2016. Божић Марица одјављен

33 4501007740003
Занатска стаклорезачка 
радња “Стаклар”, вл. Лепан 
Томислав, с.п., Бијељина

Бијељина 7.6.2016. Лепан Томислав одјављен

34 4508792160008
Занатска радња за производњу 
средстава за чишћење “Мица” 
Којчиновац

Бијељина 20.6.2016. Симеуновић 
Мирјана одјављен

35 4501277450007
“Приватни рендген 
Веселиновић”, вл. 
Веселиновић Радивоје, 
Бијељина

Бијељина 20.6.2016. Веселиновић 
Радивоје одјављен

36 4501202520000
Трговинска радња “Меркур”, 
вл. Малиновић Ружица, с.п., 
Бијељина

Бијељина 20.6.2016. Малиновић Ружица одјављен

37 4509213010004
Агенција за савјетовање о 
рачунарима “Media”, Игор 
Дражић, с.п., Бијељина

Бијељина 20.6.2016. Дражић Игор одјављен



6.9.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 9

1 2 3 4 5 6 7

38 4509581590002
Занатско молерско фасадерска 
радња “Декор - Тубић”, 
Момчило Тубић, с.п., Међаши

Бијељина 20.6.2016. Тубић Момчило одјављен

39 4501185330005 СЗР за прање и подмазивање 
возила Бијељина 21.6.2016. Градашчевић 

Недим одјављен

40 4501118490006 СТР “Кика” Јања Бијељина 21.6.2016. Мујкановић Вејсил одјављен

41 4507144110007
Занатска обућарска радња 
“N&O”, вл. Васић Недељко, 
с.п., Бијељина

Бијељина 21.6.2016. Васић Недељко одјављен

42 4403494720002 Омладински фудбалски клуб 
“Елевен” Бијељина Бијељина 6.7.2016.

Митровић 
Славиша, Суботић 
Велимир

одјављен

43 4501280670000
Трговинска радња и комисион 
“Фригел шоп”, вл. Остојић 
Гордана, с.п., Бијељина

Бијељина 6.7.2016. Остојић Гордана одјављен

44 4508524660006
Трговинска радња и комисион 
“Бранко”, Биљана Човић, с.п., 
Бијељина

Бијељина 7.7.2016. Човић Биљана одјављен

45 4507037200001 Самостална трговинска радња 
- Aуто отпад “Илић”, Дворови Бијељина 8.7.2016. Илић Миленко одјављен

46 4509377630003
Предузетничка радња 
“Драган”, Драгана Ружић, с.п., 
Бијељина

Бијељина 8.7.2016. Ружић Драгана одјављен

47 4509256410006
Трговинска радња “Јоне-
пласт”, Јована Јегдић, с.п., 
Бијељина

Бијељина 11.7.2016. Јегдић Јована одјављен

48 4509313740000
Занатска радња - Чишћење 
зграда “Хигијена”, Анђелко 
Станић, с.п., Бијељина

Бијељина 15.7.2016. Станић Анђелко одјављен

49 4509764320004
Занатска керамичарска 
радња “Keramos”, Љубиша 
Митровић, с.п., Бијељина

Бијељина 15.7.2016. Митровић Љубиша одјављен

50 4507979880008
Трговинска радња “Зеленара”, 
вл. Вуковић Добринка, с.п., 
Бијељина

Бијељина 15.7.2016. Вуковић Добринка одјављен

51 4509462070009
Сервис бијеле технике 
“Стојановић”, Мирко 
Стојановић, с.п., Доње 
Црњелово

Бијељина 21.7.2016. Стојановић Мирко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бијељина: 21
Организациона јединица: Билећа

52 4401383150000 Општ. орг. Територ. ватрог. 
јединица Билећа 3.6.2016. Радмиловић 

Радомир одјављен

53 4508888600009 Занатско грађевинска 
дјелатност “Дим”, с.п. Билећа 13.7.2016. Продановић 

Виолета одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Билећа: 2
Организациона јединица: Братунац

54 4505120370005 СЗР “Кобра” Братунац 4.7.2016. Мићић Новак одјављен
55 4505120960007 СТЗР “Ема” Братунац 12.7.2016. Перић Цвијета одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Братунац: 2
Организациона јединица: Вишеград

56 4501512390009
Самостална трговинско 
комисиона радња СТКР 
“Gilly”

Вишеград 12.7.2016. Ковачић Драгица одјављен

57 4507093610000 СЗУР “Regimont” Вишеград 29.7.2016. Шеврт Душан одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Вишеград: 2
Организациона јединица: Власеница

58 4509192770003 Трговинска радња - Бутик 
“American outlet” Власеница 20.6.2016. Станимировић 

Радинка одјављен

59 4403784300007 Здравствена установа Апотека 
“Савић” Власеница Власеница 15.7.2016. Савић Споменка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Власеница: 2
Организациона јединица: Градишка

60 4505459540007 СТР “Поповић” Градишка 13.6.2016. Поповић Љубомир одјављен
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61 4507021380000 “Извођење земљаних радова” Градишка 1.7.2016. Мандић Богомир одјављен

62 4509628220004 Узгој пчела “Пчелица”, 
Младен Гајић, с.п., Градишка Градишка 12.7.2016. Гајић Младен одјављен

63 4502918550003 СТР “Сана”, с.п. Милка Бороја Градишка 12.7.2016. Бороја Милка одјављен

64 4502914560004 СЗР “Миле”, с.п. Миле 
Суботић Градишка 12.7.2016. Суботић Миле одјављен

65 4502977130000 Графичка радња “С и Д”, с.п. 
Свето Вучковац Градишка 18.7.2016. Вучковац Свето одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Градишка: 6
Организациона јединица: Дервента

66 4500620150000 Тезга на пијаци Дервента 22.6.2016. Трифуновић Ранко одјављен
67 4500620580004 Тезга на пијаци Дервента 22.6.2016. Јеличић Винко одјављен

68 4500651890001 СЗР Клаоница “Панзаловић” Дервента 22.6.2016. Панзаловић 
Мирослав одјављен

69 4500640850008 Самостални привредник 
“Тргомонт” Дервента 22.6.2016. Марић Срђан одјављен

70 4507822040006 СУР “Луна-м” Дервента 22.6.2016. Симић Невенка одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Дервента: 5
Организациона јединица: Добој

71 4500175830003 СТД “Матеа” Добој 10.6.2016. Дамјановић Драшко одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Добој: 1
Организациона јединица: Зворник

72 4509316500000 Трговинска радња “Fancy”, 
Тодоровић Тања, с.п., Зворник Зворник 28.6.2016. Тодоровић Тања одјављен

73 4508150560002
Занатско-трговинска радња 
“Mobi-shop”, Матичић 
Дражен, с.п., Зворник

Зворник 30.6.2016. Матичић Дражен одјављен

74 4508145480009
Предузетничка радња - 
Мјењачница “Еуро”, Матичић 
Дражен, с.п., Зворник

Зворник 1.7.2016. Матичић Дражен одјављен

75 4508513460005 Трговинска радња “Мимић”, 
Симић Вајица, с.п., Локањ Зворник 5.7.2016. Симић Вајица одјављен

76 4500787950008 Трговинска радња “Карат”, 
Смиљанић Зоран, с.п., Зворник Зворник 5.7.2016. Смиљевић Зоран одјављен

77 4500823850007
Угоститељска радња 
“Пивница”, Јовић Славко, с.п., 
Зворник

Зворник 11.7.2016. Јовић Славко одјављен

78 4506686810009 ЗР  Пекара “Корин” Зворник 11.7.2016. Хаџиавдић Индира одјављен
79 4505107940005 ТР “Ајди” Зворник 11.7.2016. Салиховић Индира одјављен
80 4504509370004 СЗР “Ловикс” Зворник 13.7.2016. Ловић Фехим одјављен

81 4505799210001 Предузетничка дјелатност 
“Дрив” Зворник 14.7.2016. Томанић Зоран одјављен

82 4508288240009 Трговинска радња 
“Boomerang” Зворник 26.7.2016. Петровић Новка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Зворник: 11
Организациона јединица: Козарска Дубица

83 4506890770008
Занатско-услужна дјелатност 
“Лимонт”, Алић Мирза, с.п., 
Козарска Дубица

Козарска 
Дубица 5.7.2016. Алић Мирза одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Козарска Дубица: 1
Организациона јединица: Котор Варош

84 4509922090003
Трговинска радња “Vortex 
duo”, Жана Плавшић, с.п., 
Котор Варош

Котор Варош 18.7.2016. Плавшић Жана одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Котор Варош: 1
Организациона јединица: Лакташи

85 4507151590006
“Принт” предузетничка радња 
за штампу и трговину, вл. 
Панић Милорад, с.п, Лакташи, 
Ивана Косанчића 1

Лакташи 24.6.2016. Панић Милорад одјављен

86 4507792110004
Угоститељска радња “Спорт”, 
вл. Тепавчевић Дарио, с.п., 
Лакташи

Лакташи 24.6.2016. Тепавчевић Дарио одјављен
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87 4402886350002
“MediSIM” д.о.о. за 
консалтинг и менаџмент 
Лакташи

Лакташи 24.6.2016. Тркуља Симеун одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лакташи: 3
Организациона јединица: Лопаре

88 4501372870005
Самостална ауто-лимарска 
занатска радња “Каросерија”, 
вл. Панић Славко, с.п., Прибој

Лопаре 20.7.2016. Панић Славко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лопаре: 1
Организациона јединица: Љубиње

89 4507531070005
СТР “Mini shop”, вл. 
Војиновић Стефанија, 
самостални предузетник

Љубиње 23.6.2016. Војиновић 
Стефанија одјављен

90 4503699780002
Ауто-превозник, Драган 
Рудан “Дагара”, самостални 
предузетник, Љубиње

Љубиње 6.7.2016. Рудан Драган одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Љубиње: 2
Организациона јединица: Милићи

91 4500941110000 СЗР “Чопа” Милићи 2.6.2016. Вуковић Мирослав одјављен

92 4508363630004 Самостална угоститељска 
радња - Ноћни клуб “Голд” Милићи 2.6.2016. Лаловић Јовица одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Милићи: 2
Организациона јединица: Невесиње

93 4509277410006
Пољопривредни произвођач 
“Аграр”, с.п. Кашиковић 
Ђорђо, Невесиње

Невесиње 13.6.2016. Кашиковић Ђорђо одјављен

94 4509244320001
Пољопривредни произвођач 
“Златац”, с.п. Окука Миломир, 
Невесиње

Невесиње 19.7.2016. Окука Миломир одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Невесиње: 2
Организациона јединица: Нови Град

95 4507597410001 Самостална трговачка радња 
“Месница Дедић” Нови Град 6.7.2016. Дедић Исмет одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Нови Град: 1
Организациона јединица: Пале

96 4501708700006 СУР “Red & white” Пале Пале 23.6.2016. Кокотовић Марија одјављен
97 4506872870003 Ауто-превозник Лопатић Радан Пале 23.6.2016. Лопатић Радан одјављен

98 4400597330009 Синдикална организација 
“Дом здравља” Пале Пале 6.7.2016. Грозда Нинковић одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Пале: 3
Организациона јединица: Прњавор

99 4509952080002 Занатска радња “Bau sin”, 
Сретко Остојић, с.п., Прњавор Прњавор 20.7.2016. Остојић Сретко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Прњавор: 1
Организациона јединица: Рибник

100 4509846640007
Производно-трговинска радња 
“Ивана”, Мирко Баруџија, с.п., 
Доња Превија

Рибник 5.7.2016. Баруџија Мирко, 
Баруџија Горан одјављен

101 4506025830003 Пољопривредна дјелатност 
“Ђукановић” Рибник 19.7.2016. Ђукановић Жељко одјављен

102 4503581430007 СТР “Ратковчанка” Рибник 21.7.2016. Ђукановић Жељко одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рибник: 3
Организациона јединица: Рогатица

103 4505994770003 Пољопривредни произвођач 
“Заворањ” Рогатица 1.6.2016. Чаркић Рајко одјављен

104 4501735770008 СЗР Столар Рогатица 1.6.2016. Стојановић Јовица одјављен

105 4507105300001
Самостална угоститељска 
радња типа бар “Калибра”, вл. 
Тешевић Никола 

Рогатица 19.7.2016. Тешевић Никола одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рогатица: 3
Организациона јединица: Соколац

106 4508380130007 Самостална занатска радња 
“Нешо” Соколац 14.7.2016. Самарџић Ненад одјављен
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107 4501795240008 СТР “Пинк” Соколац 14.7.2016. Миловић Споменка одјављен

108 4504045790005 СЗР Фризерска радња “Look 
R” Соколац 14.7.2016. Ракић Светлана одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Соколац: 3
Организациона јединица: Србац

109 4503329000008 Фотографска радња “Спектар”, 
Лазар Кусић, с.п., Србац Србац 7.6.2016. Кусић Лазар одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Србац: 1
Организациона јединица: Сребреница

110 4508355450005 Занатска радња “Обнова” Сребреница 20.7.2016. Марковић Зоран одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Сребреница: 1
Организациона јединица: Требиње

111 4503603930009 “ГЗ Ћурић”, с.п. Требиње 2.6.2016. Ћурић Милан одјављен

112 4506006370000 “Auto-servis AE system”, вл. 
Риђешић Славиша, с.п. Требиње 2.6.2016. Риђешић Славиша одјављен

113 4503603340007 “Семафор”, с.п. Требиње 21.7.2016. Лугоња Јанко одјављен

114 4401339170001
Привредно друштво “Борац” 
друштво са ограниченом 
одговорношћу Требиње

Требиње 29.7.2016. Милојевић Саво одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Требиње: 4
Организациона јединица: Угљевик

115 4508445440009
Угоститељска радња “Окно 
III”, Миловановић Слађан, 
с.п., Угљевик

Угљевик 13.7.2016. Миловановић 
Слађан одјављен

116 4508708470005 Трговинска радња “Кашмир”, 
Јовић Биљана, с.п., Угљевик Угљевик 15.7.2016. Јовић Биљана одјављен

117 4508868240006
Фризерска радња за жене 
“ЛС”, Милошевић Кристина, 
с.п., Угљевик

Угљевик 18.7.2016. Милошевић 
Кристина одјављен

118 4501359260001 СТР “Данијела” Угљевик 19.7.2016. Лазић Радојка одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Угљевик: 4
Организациона јединица: Фоча

119 4509174870009
Угоститељска радња “Контра”, 
Мијатовић Раденка, с.п., 
Миљевина

Фоча 2.6.2016. Мијатовић Раденка одјављен

120 4506299370009 Самостална трговинско-
занатска радња “Шпеда” Фоча 8.6.2016. Обреновић 

Милидраг одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Фоча: 2
Организациона јединица: Шековићи

121 4507925280005 Трговинска радња “Медекс”, 
с.п. Михајловић Зорица Шековићи 6.7.2016. Михајловић Зорица одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шековићи: 1
Организациона јединица: Шипово

122 4508559610001 Откупна станица “Миљевићи”, 
Миљевић Перо, с.п., Шипово Шипово 13.6.2016. Миљевић Перо одјављен

123 4504944110006
Занатска радња “Миљевић-
Пластока”, Перо Миљевић, 
с.п., Шипово

Шипово 12.7.2016. Миљевић Перо одјављен

124 4401308960004
Друштво са ограниченом 
одговорношћу “Зидград” 
Шипово, у ликвидацији

Шипово 27.7.2016. Џинић Драган одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шипово: 3

ТАБЕЛА 2 - Преглед одјављених организационих дијелова пореских обвезника

Р. бр. ЈИБ Обвезник Орг. јединица Датум 
одјаве Овл. лица

Назив 
статуса 

обвезника

1 2 3 4 5 6 7
Организациона јединица: Бања Лука

1 4400787540328 “Еуро - еко пак” д.о.о. Бања 
Лука - Пословна јединица Бања Лука 1.6.2016. Шипка Светислав одјављен
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2 4502327270036
“Арион”, самостални 
предузетник Инсанић 
Мухарем

Бања Лука 2.6.2016. Инсанић Мухарем одјављен

3 4400965070543
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. 
Banja Luka - Poslovnica LTG, 
Banja Luka

Бања Лука 8.6.2016. Игњић Диана одјављен

4 4402495161671
“Willi klub” д.о.о. Бања 
Лука - Аутомат клуб бр. 49, 
“Видовић” Бања Лука

Бања Лука 9.6.2016. Бошњак Горан одјављен

5 4507020220017
Угоститељска дјелатност 
“Гашпер”, Нишић Стевић 
Тања, с.п., Бања Лука - ИПП

Бања Лука 14.6.2016. Нишић Стевић 
Тања одјављен

6 4400441243181 Д.о.о. “Dragičević - kompany” 
Бијељина Бања Лука 16.6.2016. Лазаревић Зоран одјављен

7 4403223370014
“ЛПГ петрол” д.о.о. Бања Лука 
- Пословна јединица “Ника 
плин” Драгочај, Бања Лука

Бања Лука 20.6.2016. Чичковић Зоран одјављен

8 4403426560021

Друштво са ограниченом 
одговорношћу “Пет центар” 
Бијељина, Балканска бр. 5, 
Пословна јединица бр. 2, Бања 
Лука

Бања Лука 20.6.2016. Благојевић Јована одјављен

9 4507470420024 “Selektiv”, Марић Лидија, с.п. 
- ИПП Бања Лука 21.6.2016. Марић Лидија одјављен

10 4401012840011 “Центрокотекс” ДОО - 
Пословна јединица Бања Лука 21.6.2016. Кнежевић Зденко одјављен

11 4402682601545 “Game queen” д.о.о. Бања Лука 
- ПЈ 135 Бања Лука Бања Лука 29.6.2016. Обрадовић Бранко одјављен

12 4403346610010
“Galija company” друштво са 
ограниченом одговорношћу 
Бања Лука, Пословна јединица 
“Салон керамике Галија”

Бања Лука 4.7.2016. Бубић Владимир одјављен

13 4508282550014 “Александар”, Кољанчић 
Ранко, с.п., ИПП Бања Лука 7.7.2016. Кољанчић Ранко одјављен

14 4403243480029

Здравствена установа 
Стоматолошка амбуланта 
“Денто-арт” Бања Лука, 
Пословна јединица “Денто-арт 
I” Бања Лука

Бања Лука 8.7.2016. Ћеркета Тања одјављен

15 4401701460200 “Логус” д.о.о. Бања Лука - ПЈ 
Бања Лука Бања Лука 11.7.2016. Тркуља Жељко одјављен

16 4402495161612
“Willi klub” д.о.о. Бања 
Лука - Аутомат клуб бр. 40 
“Шкорпион” Бања Лука

Бања Лука 11.7.2016. Бошњак Горан одјављен

17 4502440080154 “Лав”, с.п. Ковачевић Гордана 
– Бања Лука - ИПП Бања Лука 11.7.2016. Ковачевић Гордана одјављен

18 4502440080120 “Лав”, с.п. Ковачевић Гордана 
– Бања Лука - ИПП Бања Лука 11.7.2016. Ковачевић Гордана одјављен

19 4502440080081 “Лав”, с.п. Ковачевић Гордана 
– Бања Лука - ИПП Бања Лука 11.7.2016. Ковачевић Гордана одјављен

20 4502440080073 “Лав”, с.п. Ковачевић Гордана 
– Бања Лука - ИПП Бања Лука 11.7.2016. Ковачевић Гордана одјављен

21 4403082531388
“АМ спорт” д.о.о. Бања Лука 
- уплатно-исплатно мјесто 081 
Бања Лука

Бања Лука 13.7.2016. Кривокућа Дарко одјављен

22 4403082531353
“АМ спорт” д.о.о. Бања Лука 
- уплатно-исплатно мјесто 101 
Бања Лука

Бања Лука 13.7.2016. Кривокућа Дарко одјављен

23 4401911511192
“Адмира спорт” д.о.о. 
Бијељина, “Сигма супер 
спорт”

Бања Лука 14.7.2016. Лазаревић Драган одјављен

24 4400912460048
“Аеродроми РС” а.д. Бања 
Лука - ПЈ Путничка агенција 
“ARS tours” Бања Лука

Бања Лука 14.7.2016. Михић Даворин одјављен

25 4401911510773
“Адмира спорт” д.о.о. 
Бијељина, “Сигма супер 
спорт”

Бања Лука 14.7.2016. Лазаревић Драган одјављен
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26 4400441243564 Д.о.о. “Dragičević- kompany” 
Бијељина, “Амадеус” Бања Лука 20.7.2016. Лазаревић Зоран одјављен

27 4400441243629 Д.о.о. “Dragičević-kompany” 
Бијељина, “Coffee due” Бања Лука 20.7.2016. Лазаревић Зоран одјављен

28 4509664370012
“Фризерско козметички салон 
Бранкица”- Бајић Бранкица, 
с.п., Бања Лука - ИПП

Бања Лука 21.7.2016. Бајић Бранкица одјављен

29 4400810380023
“Product trade” д.о.о. - 
Пословна јединица крчма 
“Стара башта”

Бања Лука 25.7.2016. Павловић Розалија одјављен

30 4508273720012 “Пекара Бојанић”, Драган 
Бојанић, с.п. - ИПП Бања Лука 27.7.2016. Бојанић Драган одјављен

31 4507237710039 “Ева”, Курузовић Огњен, с.п. 
- ИПП Бања Лука 29.7.2016. Курузовић Огњен одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 31
Организациона јединица: Бијељина

32 4403274100011 “Гумил-БН” д.о.о. Бијељина, 
трговина на мало Бијељина 16.6.2016. Божић Александар одјављен

33 4403117770011
“Sector ADS” друштво са 
ограниченом одговорношћу 
Бања Лука - Пословна 
јединица 01 Бијељина

Бијељина 17.6.2016. Јосић Неда одјављен

34 4506108960014
Трговинска радња “Теа”, 
Љепосава Марковић, с.п., 
Бијељина - ИПП “Теа 2” 
Бијељина

Бијељина 21.6.2016. Марковић 
Љепосава одјављен

35 4501035790024
Трговинска радња “Спорт-1”, 
Вукашин Ђокић, с.п., 
Бијељина - ИПП “Спорт-2” 
Бијељина

Бијељина 22.6.2016. Ђокић Вукашин одјављен

36 4501077870010
Tрговинска радња “Даца-Д”, 
Драган Кукарић, с.п., 
Бијељина - ИПП “Даца-Д-2”, 
Бијељина

Бијељина 22.6.2016. Кукарић Драган одјављен

37 4400431100323

Друштво за производњу, 
промет и услуге “Monaco” 
д.о.о. Бијељина, Пословна 
јединица бр. 3 лабараторија, 
Бијељина

Бијељина 5.7.2016. Стевић Љубомир одјављен

38 4400359310016 “Šico and company” д.о.о. 
Бијељина, “Гарни хотел” Бијељина 7.7.2016. Ћурчић Јован одјављен

39 4600116640017
Д.о.о. за производњу и 
трговину “Алфи” Брчко, 
Подружница “Алфи” Бијељина

Бијељина 11.7.2016. Мирић Цвија одјављен

40 4401911510854 “Admira sport” д.о.о. Бијељина Бијељина 14.7.2016. Лазаревић Драган одјављен

41 4402698780024

Друштво са ограниченом 
одговорношћу “S+medico” 
Бијељина, Ул. Српске Војске 
бр. 16, Пословна јединица број 
1, Бијељина, Ул. Николе Тесле 
број 24

Бијељина 26.7.2016. Милановић Раде одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бијељина: 10
Организациона јединица: Братунац

42 4508648390074 ТР “Press”, Мирослав Илић, 
с.п., Братунац, ИПП бр 3. Братунац 6.6.2016. Илић Мирослав одјављен

43 4508648390015 ТР “Press”, Мирослав Илић, 
с.п., Братунац, ИПП бр. 1 Братунац 6.6.2016. Илић Мирослав одјављен

44 4508648390023 ТР “Press”, Мирослав Илић, 
с.п., Братунац, ИПП бр. 2 Братунац 6.6.2016. Илић Мирослав одјављен

45 4509949290012
ТР “Моја трафика”, Жарко 
Матић, с.п., Братунац, ИПП 
“Моја трафика 2” Братунац

Братунац 7.6.2016. Матић Жарко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Братунац: 4
Организациона јединица: Вишеград

46 4400289270216 Tehnički pregled vozila Višegrad Вишеград 24.6.2016. Мојевић Бранка одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Вишеград: 1
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Организациона јединица: Власеница

47 4401911510951 “Admira sport” d.o.o. Bijeljina Власеница 14.7.2016. Лазаревић Драган одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Власеница: 1
Организациона јединица: Градишка

48 4403082531264 “АМ спорт” д.о.о. Бања Лука - 
ПЈ Нова Топола Градишка 1.7.2016. Кривокућа Дарко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Градишка: 1
Организациона јединица: Дервента

49 4500259180047

СЗТР Бутик “Бони” - радња 
број 1, Добој - издвојена 
пословна просторија број 3, 
Дервента, Милаковић Рада, 
самостални предузетник

Дервента 10.6.2016. Милаковић Рада одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Дервента: 1
Организациона јединица: Добој

50 4500259180012
СЗТР Златарска радња “Бони” 
- радња број 2, с.п. Милаковић 
Рада, Добој

Добој 10.6.2016. Милаковић Рада одјављен

51 4500259180039 СЗТР Бутик “Бони” - 
продавница број 2 Добој 10.6.2016. Милаковић Рада одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Добој: 2
Организациона јединица: Доњи Жабар

52 4600064580177 ДОО “Јахорина ауто” Брчко, 
ПЈ Пелагићево Доњи Жабар 29.6.2016. Мишкић Мирослав одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Доњи Жабар: 1
Организациона јединица: Зворник

53 4403550220425 ДОО “Slot G” Бијељина, “Slot 
game” Зворник 15.6.2016. Милошевић 

Синиша одјављен

54 4400255450029 ДОО “Црна Гора”, ПЈ 
Ресторан финих пецива Зворник 30.6.2016. Грујић Драгољуб одјављен

55 4400255450037 ДОО “Црна Гора”, ПЈ Зворник 30.6.2016. Грујић Драгољуб одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Зворник: 3
Организациона јединица: Источна Илиџа

56 4403550220654 ДОО “Slot G” Бијељина, “Slot 
game”

Источна 
Илиџа 15.6.2016. Милошевић Јањко одјављен

57 4400441243416 DOO “Dragičević - kompany” 
Бијељина, “Max bet”

Источна 
Илиџа 20.6.2016. Лазаревић Зоран одјављен

58 4508280930014
Издвојени пословни простор 
“Tešanović 3”, Тешановић 
Љубислав, с.п., Источна Илиџа

Источна 
Илиџа 8.7.2016. Тешановић 

Љубисав одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Источна Илиџа: 3
Организациона јединица: Козарска Дубица

59 4400958610729
Акционарско друштво 
“Фабрика дувана” Бања Лука - 
Пословна јединица ЈЦ01

Козарска 
Дубица 1.6.2016. Костадинов 

Константин одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Козарска Дубица: 1
Организациона јединица: Костајница

60 4506181450016
Трговинска дјелатност “Јоцо-
II”, вл. Боројевић Јовица, с.п., 
Костајница

Костајница 4.7.2016. Боројевић Јовица одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Костајница: 1
Организациона јединица: Котор Варош

61 4401911511206
“Адмира спорт” д.о.о. 
Бијељина, “Сигма супер 
спорт”

Котор Варош 14.7.2016. Лазаревић Драган одјављен

62 4400441243661 ДОО “Dragičević- kompany” 
Бијељина, “Ђоле” Котор Варош 20.7.2016. Лазаревић Зоран одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Котор Варош: 2
Организациона јединица: Лакташи

63 4402495161566
“Willi klub” д.о.о. Бања Лука 
- Аутомат клуб 27 “H2O” 
Лакташи

Лакташи 11.7.2016. Бошњак Горан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лакташи: 1
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Организациона јединица: Љубиње

64 4401735280332

Друштво за производњу, 
унутрашњу и спољну 
трговину “Ђим трејд” д.о.о. 
Требиње, Пословна јединица 
број 24.

Љубиње 12.7.2016. Медан Ведрана одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Љубиње: 1
Организациона јединица: Модрича

65 4403447640033

Друштво са ограниченом 
одговорношћу за производњу, 
трговину и услуге “Бројлер-
златно пиле” Шамац, 
Пословна јединица бр. 1 
Модрича

Модрича 30.6.2016. Ивановић Златан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Модрича: 1
Организациона јединица: Мркоњић Град

66 4236010100907

Угоститељско трговачко 
друштво на велико и мало 
“Бест” д.о.о. Травник, 
Пословна јединица 
“Супермаркет” Мркоњић Град

Мркоњић 
Град 30.6.2016. Франчић Стипо одјављен

67 4400441243700 ДОО “Dragičević- kompany” 
Бијељина, “Vista club”

Мркоњић 
Град 20.7.2016. Лазаревић Зоран одјављен

68 4509676970015
Роштиљница издвојени 
пословни простор занатске 
радње “Рома”, Рољић 
Борислав, с.п., Мркоњић Град

Мркоњић 
Град 21.7.2016. Рољић Борислав одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Мркоњић Град: 3
Организациона јединица: Пале

69 4400441242398 ДОО “Dragičević - kompany” 
Бијељина, “Max bet” Пале 20.6.2016. Лазаревић Зоран одјављен

70 4400441242991 ДОО “Dragičević - kompany” 
Бијељина, “Max bet” Пале 20.6.2016. Лазаревић Зоран одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Пале: 2
Организациона јединица: Петрово

71 4401911511168
“Адмира спорт” д.о.о. 
Бијељина, “Сигма супер 
спорт”

Петрово 14.7.2016. Лазаревић Драган одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Петрово: 1
Организациона јединица: Приједор

72 4400958610494

Акционарско друштво 
“Фабрика дувана” Бања Лука 
- Пословна јединица ЈЦ05, 
Ул. Милоша Обреновића бб, 
Приједор

Приједор 1.6.2016. Костадинов Иванов 
Константин одјављен

73 4400958611148

Акционарско друштво 
“Фабрика дувана” Бања Лука 
- Пословна јединица ЈЦ07, 
Трг Светог Саве бб, Омарска, 
Приједор

Приједор 1.6.2016. Костадинов Иванов 
Константин одјављен

74 4402495161655 “Willi klub” д.о.о. Бања Лука - 
АК 14. “Елит” Приједор Приједор 9.6.2016. Бошњак Горан одјављен

75 4400787540409
“Еуро-еко пак” д.о.о. Бања 
Лука - ПЈ Салон за игре на 
срећу Приједор

Приједор 4.7.2016. Шипка Светислав одјављен

76 4504238830039 Угоститељска радња Бифе 
“Деби”, издвојени простор Приједор 4.7.2016. Вујаковић Миленко одјављен

77 4504217670015
Трговачка радња “Дит” 
власник, с.п. Тадић Нада, 
Приједор - издвојени простор

Приједор 8.7.2016. Тадић Нада одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Приједор: 6
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Организациона јединица: Прњавор

78 4503301500013
Угоститељска радња “Сан”, 
Симеуна Симић, с.п., 
Прњавор, издвојени пословни 
простор “Сан 1” Прњавор

Прњавор 8.6.2016. Симић Симеуна одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Прњавор: 1
Организациона јединица: Соколац

79 4400441240751 ДОО “Dragičević kompany” 
Бијељина Соколац 20.7.2016. Лазаревић Зоран одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Соколац: 1
Организациона јединица: Србац

80 4400441243718 DOO “Dragičević-kompany” 
Бијељина, “River” Србац 20.7.2016. Лазаревић Зоран одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Србац: 1
Организациона јединица: Станари

81 4400787541162 “Еуро-еко пак” д.о.о. Бања 
Лука - ПЈ Станари Станари 8.7.2016. Шипка Светислав одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Станари: 1
Организациона јединица: Требиње

82 4508825600017 “ИПП Стари град”, вл. Тарана 
Душан, с.п. Требиње 5.7.2016. Тарана Душан одјављен

83 4200012160678
Микрокредитна фондација 
“Sunrise” Сарајево, 
Представништво Требиње 

Требиње 15.7.2016. Дучић Зоран одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Требиње: 2
Организациона јединица: Угљевик

84 4403082531027
“АМ спорт” д.о.о. Бања Лука 
- уплатно-исплатно мјесто 
Угљевик

Угљевик 13.7.2016. Кривокућа Дарко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Угљевик: 1
Организациона јединица: Фоча

85 4401701460331 “Логус” д.о.о. Бања Лука - 
Аутомат клуб “Логус 15” Фоча Фоча 6.6.2016. Тркуља Жељко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Фоча: 1
Организациона јединица: Хан Пијесак

86 4401450280037 ДОО “Термаг”- прерада дрвета Хан Пијесак 29.6.2016. Божић Ивица одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Хан Пијесак: 1
Организациона јединица: Чајниче

87 4509406080026
Трговинска радња “Шарени 
ормар”, Винка Богдановић, 
с.п., Рогатица, Издвојени 
пословни простор

Чајниче 7.7.2016. Богдановић Винка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Чајниче: 1
Организациона јединица: Шамац

88 4403447640025

Друштво са ограниченом 
одговорношћу за 
производњу,трговину и услуге 
“Бројлер-златно пиле” Шамац, 
Пословна јединица бр.1 
Шамац

Шамац 30.6.2016. Ивановић Златан одјављен

89 4509938760017
Трговинска радња 
“Немита-С”, Спасоје Танасић, 
с.п., Шамац, ИПП “Немита-С” 
бр.1. Доња Слатина

Шамац 31.7.2016. Танасић Спасоје одјављен

90 4509938760025
Трговинска радња 
“Немита-С”, Спасоје Танасић, 
с.п., Шамац, ИПП “Немита-С” 
бр. 2. Тишина

Шамац 31.7.2016. Танасић Спасоје одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шамац: 3
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Организациона јединица: Шековићи

91 4500957540012 ТР “Развитак” - Издвојени 
пословни простор број 2 Шековићи 11.7.2016. Лазаревић Горан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шековићи: 1
Организациона јединица: Шипово

92 4403070520151
Струковни синдикат 
медицинских сестара и 
техничара РС-СО ЈЗУ “Дом 
здравља” Шипово

Шипово 22.6.2016. Роквић Далиборка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шипово: 1
Број: 06/1.01/0401/493.4-30399/2016
30. августа 2016. године Директор,
Бања Лука Зора Видовић, с.р.

Агенција за осигурање Републике Српске
На основу члана 9. став 1. алинеја 1. Закона о друштви-

ма за осигурање (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10), Управни одбор Агенције за 
осигурање Републике Српске, на сједници од 19. априла 
2016. године,  д о н и о  ј е

СТАТУТ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АГЕНЦИЈЕ 

ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Члан 10. Статута Агенције за осигурање Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 2/15 - 
у даљем тексту: Статут) мијења се и гласи: 

“Члан 10.
(1) Оснивање, рад и финансирање Омбудсмана у осигу-

рању регулише се правилником о омбудсманима.
(2) Управни одбор именује Омбудсмана у осигурању.”.

Члан 2.
У члану 18. став 1. у тачки 5. ријеч: “доноси” замјењује 

се ријечју: “усваја”.
У истом ставу тачка 7. брише се.
Досадашње т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. постају т. 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13. и 14. 

Члан 3.
У члану 22. Статута мијења се став 1. и гласи: 
“(1) Директор руководи радом Агенције, води посло-

вање, заступа и представља Агенцију и одговара за њен зако-
нит рад и пословање. Именује особље Агенције и организује 
њене активности и обавља друге послове који су му законом, 
овим статутом и другим актом стављени у надлежност.”.

У истом члану, у ставу 6. иза тачке 8. додаје се нова 
тачка 9. и гласи: 

“9) доноси интерни акт којим се регулише унутрашња 
организација и систематизација послова и радних задатака 
у Агенцији.”.

Досадашње т. 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. постају т. 10, 11, 
12, 13, 14, 15 и 16.

Члан 4.
У члану 40. у ставу 2. тачка 3. брише се.
Досадашње т. 4. и 5. постају т. 3. и 4. 
У истом члану иза става 2. додаје се нови став 3. и гла-

си: 
“(3) Извјештај Омбудсмана у осигурању је саставни 

дио извјештаја Агенције.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Члан 5.
У члану 41. став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.
У истом члану став 3. мијења се и гласи: 
“3) Акти из става 1. овог члана објављују се у “Службе-

ном гласнику Републике Српске”, а акти из става 2. овог 
члана објављују се на службеној интернет страници Аген-
ције.”.

Члан 6.
У члану 42. став 1. тачка 2. мијења се и гласи: 
“2) правилнике, одлуке, пословнике који се односе на 

унутрашњу организацију, систематизацију и функциони-
сање Агенције, као и другe актe којим се уређује начин рада 
и пословање Агенције,”.

У истом ставу у тачки 4. иза ријечи: “значај” додаје се 
тачка, а ријечи: “за Агенцију” бришу се.

Члан 7.
Овај статут о измјенама и допунама Статута Агенције 

за осигурање Републике Српске доставља се на сагласност 
Влади Републике Српске у року од осам дана од дана ње-
говог усвајања.

Члан 8.
Овај Статут о измјенама и допунама Статута Агенције 

за осигурање Републике Српске објављује се по добијању 
сагласности из члана 7. овог статута и ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: УО-7/16 По Овлашћењу предсједника
19. априла 2016. године Управног одбора, број: УО-7/15,
Бања Лука Дарко Радић, с.р.

Казнено-поправни завод Бијељина
На основу члана 12. став 1. Закона о извршењу кривичних 

санкција Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 12/10, 117/11, 98/13 и 44/16), директор Казнено-поправног 
завода Бијељина, уз сагласност министра правде,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Казнено-поправном заводу Бијељина, број: 02-
240-747/14, од 18.7.2014. године, објављеном у “Службеном гла-
снику Републике Српске”, број 70/14, у дијелу “Систематизација 
радних мјеста” врше се измјене и допуне код сљедећих радних 
мјеста, и то:

Под редним бројем 1. “Директор завода” мијења се став 2. тако 
да гласи:
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“Услови: ВСС друштвеног смјера, најмање пет (5) година рад-

ног искуства у том степену образовања на пословима извршења 
кривичних санкција, правосуђа или управе послије завршеног 
првог циклуса студија, у трајању од четири године са 240 ECTS 
бодова или еквивалент и положен стручни испит из једне од наве-
дених области”.

Под редним бројем 2. “Замјеник директора” мијења се став 2. 
тако да гласи:

“Услови: ВСС друштвеног смјера, најмање пет (5) година рад-
ног искуства у том степену образовања на пословима извршења 
кривичних санкција, правосуђа или управе послије завршеног 
првог циклуса студија, у трајању од четири године са 240 ECTS 
бодова или еквивалент и положен стручни испит из једне од наве-
дених области”.

1. У поднаслову I - Служба обезбјеђења:
Под редним бројем 1. “Помоћник директора за обезбјеђење” 

мијења се став 2. тако да гласи:
“Услови: ВСС правно-безбједносног смјера, висока школа 

унутрашњих послова, најмање три (3) године радног искуства у 
том степену образовања на пословима извршења кривичних санк-
ција послије завршеног првог циклуса студија у трајању од чети-
ри године са 240 ECTS бодова или еквивалент, положен стручни 
испит и познавање рада на рачунару”.

Под редним бројем 2. “Замјеник помоћника директора за обе-
збјеђење” мијења се став 2. тако да гласи:

“Услови: ВСС правно-безбједносног смјера, висока школа 
унутрашњих послова, три (3) године радног искуства у том степе-
ну образовања на пословима извршења кривичних санкција, поло-
жен стручни испит и познавање рада на рачунару”.

2. У поднаслову II - Служба третмана:
Под редним бројем 1. “Помоћник директора за третман” 

мијења се став 2. тако да гласи:
“Услови: ВСС друштвеног смјера, најмање три (3) године 

радног искуства у том степену образовања на пословима извр-
шења кривичних санкција послије завршеног првог циклуса 
студија у трајању од четири године са 240 ECTS бодова или 
еквивалент, положен стручни испит и познавање рада на рачу-
нару”.

Под редним бројем 6. “Виши стручни сарадник за правне 
послове” мијења се став 2. тако да гласи:

“Услови: ВСС, правни факултет или факултет безбједносног 
смјера, једна година радног искуства у том степену образовања у 
области извршења кривичних санкција, положен стручни испит и 
познавање рада на рачунару”.

3. У поднаслову IV - Привредно-инструкторска служба:
Под редним бројем 1. “Помоћник директора за привредно-ин-

структорске послове” мијења се став 2. тако да гласи:
“Услови: ВСС друштвеног смјера, најмање три (3) године рад-

ног искуства у том степену образовања на пословима извршења 
кривичних санкција послије завршеног првог циклуса студија у 
трајању од четири године са 240 ECTS бодова или еквивалент, по-
ложен стручни испит и познавање рада на рачунару”.

Под редним бројем 2. “Руководилац Привредне јединице” 
мијења се став 2. тако да гласи:

“Услови: ВСС друштвеног смјера, двије године радног иску-
ства у том степену образовања у области извршења кривичних 
санкција, положен стручни испит и познавање рада на рачунару”.

Под редним бројем 6. “Кантињер” назив радног мјеста се 
мијења тако да гласи:

“Кантињер - инструктор”.
Под редним бројем 21. “Стручни сарадник за фактурисање” 

мијења се став 2. тако да гласи:
“Услови: ССС - IV степен, шест мјесеци радног искуства, по-

ложен стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на 
рачунару”.

4. У поднаслову V - Служба за правне, финансијске и опште 
послове:

Под редним бројем 1. “Помоћник директора за правне, финан-
сијске и опште послове” мијења се став 2. тако да гласи:

“Услови: ВСС, дипломирани правник, најмање три (3) године 
радног искуства у том степену образовања на пословима изврше-
ња кривичних санкција послије завршеног првог циклуса студија 
у трајању од четири године са 240 ECTS бодова или еквивалент, 
положен стручни испит и познавање рада на рачунару”.

Под редним бројем 3. “Виши стручни сарадник за правне 
послове” мијењају се ст. 1. и 2. тако да гласе:

“Број извршилаца: 2.
Услови: ВСС, дипломирани правник, једна година радног 

искуства у том степену образовања у области извршења кривичних 
санкција, положен стручни испит, познавање рада на рачунару”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02-240-578/16
9. августа 2016. године Директор,
Бијељина Нико Сјерић, с.р.

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ
На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник 

БиХ”, број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине  о б ј а в љ у ј е

СПИСАК
МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ УКИДАЈУ ИЛИ ПОНИШТАВАЈУ ИЗ 

РЕГИСТРА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

У периоду од 1. марта 2016. до 3. марта 2016. године из Регистра медицинских средстава БиХ трајно су укинуте потвр-
де о упису за сљедећа медицинска средства:

Ред.
бр.

Назив медицинског средства
(генеричко име) Класа Број потврде Датум 

потврде Произвођач Носилац до-
зволе

1.

STERILE LANCET FOR SINGLE 
USE
(10440)
sterilne lancete

Klasa IIa 06-07.27-2318-3/12 15.3.2013.

SHANDONG LIANFA 
MEDICAL PLASTIC 
PRODUCTS Co. Ltd. 
No.1, Shuangshan Sanjian 
Road, Zhangqiu, Jinan City, 
Shandong Province, 250200, 
Kina

MEDIMPEX 
d.o.o., Igmanska 
br. 38, Vogošća, 
Sarajevo

2.

MUREX HIV Ag/Ab COMBINATION
kombinacijski test detekcije antigen i 
antitijela HIV-a metodom ELISA
Napomena: svi kataloški brojevi 
medicinskog sredstva navedeni  su u 
dodatku potvrde i čine njen sastavni 
dio.

Lista A 06-07.4-1-4634-1/15 2.9.2015.
DIASORIN S.p.A. UK 
BRANCH, Central Road, 
Datford, DA1 5LR, Velika 
Britanija

BIOMEDICA 
d.o.o., Dr. Silve 
Rizvanbegović 
b.b., Ilidža, 
Sarajevo

Број: 10-02.3-4116/16
16. августа 2016. године  В.д. директора,
Бања Лука  Др Александар Золак, с.р.
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На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник БиХ”, број 58/08), 
Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине  о б ј а в љ у ј е

СПИСАК
МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ ЗА УПИС И ОБНОВУ УПИСА У РЕГИСТАР 

МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

У периоду од 1. априла 2016. дo 30. априла 2016. године издате су потврде за упис и обнову уписа у Регистар сљедећих медицинских 
средстава:

Ред.
бр.

Назив медицинског средства
(генеричко име) Класа Број по-

тврде
Датум 
потврде

Рок трајања 
потврде

Мјесто 
продаје Произвођач Носилац 

дозволе

1.

TRAY SHEETS (SOF-
TRAY CLASSIC SHEETS, 
CLEAR SPLINT SHEETS, 
POLYPROPYLE-
NE/TREATMENT 
COPING&PROVISIONAL FA-
BRICATING SHEETS, OLEFIN 
TRAY SHEET, FIT TRAY, OEM 
THIN FLEX TRAY) 
listovi folije za izradu dentalnih 
udlaga 
TIPS
nastavci za štrcaljke
OPALDAM
sredstvo za izolaciju gingive
ULTRAPAK KNITTED CORD 
KIT, ULTRAPAK KNITTED 
CORD #000, #00, #0, #1, #2, #3
pleteni konac za retrakciju gin-
give

Klasa I 06-07.4-1-
7307-2/15 1.4.2016. 31.3.2021.

u zdravstve-
nim ustano-

vama i speci-
jalizovanim 

prodavnicama

ULTRADENT 
PRODUCTS Inc
505 West 10200 

South, South 
Jordan

Utah 84095, Sje-
dinjene Američke 

Države

SD INFOR-
MATIKA 

d.o.o.,
Trg Svetog 
Save b.b.,
Gradiška

2.

PORCELAIN ETCH
materijal za jetkanje
ULTRA-ETCH
materijal za jetkanje
SEEK SABLE SEEK
detektor za identifi kaciju karijesa
ENDOREZ
materijal za endodontsko pu-
njenje
ULTRA-BLEND PLUS
materijal za oblaganje kanala 
korijena zuba
ULTRACAL XS
materijal za oblaganje kanala 
korijena zuba
OPALESCENCE BOOST PF 
38%&40%
restorativni materijal za izbjelji-
vanje zuba
OPALESCENCE ENDO
restorativni materijal za izbjelji-
vanje zuba
OPALESCENCE QUICK 45%
restorativni materijal za izbjelji-
vanje zuba
DENTAL HEMOSTATIC 
AGENT (ASTRINGEDENT, 
ASTRINGEDENT X, VIS-
COSTAT, VISCOSTAT CLEAR, 
VISCOSTAT PLUS)
sredstvo za hemostazu i kontrolu 
lučenja sulkusne tekućine
SILANE
materijal za reparaturu keramike
CITRIC ACID 20% SOLUTION
rastvor za čišćenje korijenskog 
kanala zuba
ULTRADENT EDTA 18% SO-
LUTION
rastvor za čišćenje korijenskog 
kanala zuba
FILE-EZE EDTA
rastvor za čišćenje korijenskog 
kanala zuba

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
7308-2/15 1.4.2016. 31.3.2021.

u zdravstve-
nim ustano-

vama i speci-
jalizovanim 

prodavnicama

ULTRADENT 
PRODUCTS Inc
505 West 10200 

South, South 
Jordan

Utah 84095, Sje-
dinjene Američke 

Države

SD INFOR-
MATIKA 

d.o.o.,
Trg Svetog 
Save b.b.,
Gradiška
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3.

LOLA CARE CLASSIC PLA-
STER
klasični fl aster
LOLA CARE SENSITIVE PLA-
STER
fl aster za osjetljivu kožu
LOLA CARE LOLAPORA 
PAPER
mikroporozni fl aster s dipenze-
rom
LOLA CARE LOLAPORA SILK
mikroporozni fl aster s dipenze-
rom
LOLA CARE LOLAPORA PE 
TRANSPARENT
mikroporozni fl aster
LOLA CARE LOLAPORA 
CLASSIC
mikroporozni fl aster
LOLAPORA SILK
traka sa ljepljivim slojem
LOLAPORA PLAST
traka sa ljepljivim slojem
Napomena: Svi kataloški brojevi 
i veličine medicinskih sredstava 
navedeni su u dodatku potvrde i 
čine njen sastavni dio.

Klasa I 06-07.4-1-
396-1/16 1.4.2016. 31.3.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama, 

specijalizova-
nim prodavni-
cama i ostalim 

prodajnim 
mjestima

LOLA RIBAR 
d.d.

Radnička cesta 
54

Zagreb, Republi-
ka Hrvatska

EVROPA 
LIJEK 

PHARMA 
d.o.o.,

Rogačići, 
b.b., Vlako-

vo,
Sarajevo

4.

MICROPLEX 
PMMA sočivo za intraokularnu 
implantaciju u zadnju komoru 
oka
MICROSIL 
silikonsko sočivo za intraokular-
nu implantaciju u zadnju komoru 
oka
MICROCRYL 
jednodijelno akrilatno sočivo 
za intraokularnu implantaciju u 
zadnju komoru oka
MICROCRYL 
trodijelno akrilatno sočivo za in-
traokularnu implantaciju u zadnju 
komoru oka
MICROPLEX
PMMA sočivo za intraokularnu 
implantaciju u prednju komoru 
oka
MICROPLEX 
PMMA kapsularni tenzioni 
prsten 
ARTIFICIAL IRIS WITH FIBER 
vještačka šarenica (Iris)
ARTIFICIAL IRIS FIBER FREE 
vještačka šarenica (Iris)
MICROKER 
Kornealni prsten
Napomena: Svi modeli i katalo-
ški brojevi medicinskog sredstva 
navedeni su u dodatku potvrde i 
čine njen sastavni dio.

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
8114-2/15 1.4.2016. 31.3.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

HUMA-
NOPTICS 

AKTIENGESE-
LLSCHAFT

Spardorfer Stras-
se 150

91054 Erlangen, 
Njemačka

ĐAKOVIĆ 
d.o.o.,

Aleja Svetog 
Save 51,

Banja Luka

5.
NoSnorePlus
(M, XL)
nosni umetak

Klasa I 06-07.4-1-
7059-2/15 4.4.2016. 3.4.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama i 

specijalizova-
nim prodavni-

cama

PLAST-MED 
JAN GORKA

Trzemesnia 565
Trzemesnia 

32425, Poljska

INEL d.o.o.,
Polog b.b.,

Mostar

6.

CANEO B
invalidska kolica
CANEO S
invalidska kolica
CANEO E
invalidska kolica
CANEO L
invalidska kolica
CANEO 200
invalidska kolica
SERENA II
invalidska kolica

Klasa I 06-07.4-1-
6352-2/15 5.4.2016. 4.4.2021.

u specijalizo-
vanim prodav-

nicama

DIETZ REHA-
PRODUKTE 

GmbH 
Descostrasse 10
76307 Karlsbad, 

Njemačka

KARL DI-
ETZ d.o.o.,
II bojne rud-
ničke b.b.,

Mostar
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FAKTO
rolator
DGW
rolator
GMA
hodalica
G-104
hodalica
G-201
hodalica
VFG-1
štap na četiri kraka
AGIN
skuter
ALVARO
skuter
CYRIUS
elektromotorna kolica
TSB
toaletna kolica
TSS
toaletna stolica
TSU
toaletna kolica
LEVINA
toaletna kolica
9404-A
tuš stolica
9403-B
tuš stolica
DH-241
tuš stolica
DH-243
tuš stolica
TSE-1
toaletno povišenje
SANTILO
daska za kadu
AQUASWIFT
sjedalo za kadu
BANO
sjedalo za kadu
HGE
ručka za kupaonu
SEGURO
ručka za kupaonu
GZ
hvataljka
DEBBON AIR
antidekubitalni jastuk
STAR LOCK
antidekubitalni jastuk
APS-1
antidekubitalni madrac
BASIK
invalidska kolica
BASIK+
invalidska kolica
9400-A
tuš stolica
9401-A
tuš stolica
Napomena: Svi kataloški brojevi 
medicinskih sredstava navedeni 
su u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

7.

ISOTONIC SODIUM CHLORI-
DE IRRIGATION SOLUTION 
(PVC BAG)
izotonični 0,9% rastvor natrijum 
hlorida za irigaciju
Napomena: Sve veličine medi-
cinskog sredstva navedene su 
u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
4263-5/15 6.4.2016. 5.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

POLIFARMA 
ILAC SAN. ve 

TIC. A.S.
Ergene 1 OSB, 
Vakifl ar OSB 
Mahallesi, Sa-
nayi Caddesi, 

No:22/1 Ergene
Tekirdag, Turska

UNIFARM 
d.o.o.,

Bistarac b.b., 
Novo naselje,

Lukavac
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8.

G-AENIAL FLO X
kompozitni materijal
ESSENTIA
kompozitni materijal
G-PREMIO BOND
adheziv
EQUIA FORTE FIL
staklenoionomerni cement
EQUIA FORTE COAT
staklenoionomerni cement
MI VARNISH
lak za profi laks zuba
OPTIGLAZE COLOR
lak za akrilatne zube
CERAMIC PRIMER II
adheziv
CERASMART
kompozitni materijal
G-CEM LINKACE
akrilatni cement
EVERX POSTERIOR
kompozitni materijal
EVERSTICK C&B
vlakna za pojačanje privremenih 
protetskih radova
EVERSTICK NET
vlakna za pojačanje protetskih 
nadoknada
EVERSTICK PERIO
vlakna za splint u paradontolo-
giju
EVERSTICK ORTHO
vlakna za pojačanje ortodontskih 
radova
EVERSTICK POST
vlakna za pojačanje protetske 
substrukture
STICK
vlakna za pojačanje u zubnoj 
protetici
STICKNET
vlakna za pojačanje protetskih 
nadoknada
STICKRESIN
adheziv

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
6558-2/15 6.4.2016. 5.4.2021.

u zdravstve-
nim ustano-

vama i speci-
jalizovanim 

prodavnicama

GC EUROPE 
N.V.

 Research Park, 
Interleuvenlaan 

33
Leuven, Belgija

DENTAL 
SM d.o.o.,

Branka Popo-
vića 266,

Banja Luka

9.

MEMOBAG
vrećica za ekstrakciju sadržaja 
tkiva
Napomena: Svi kataloški brojevi 
medicinskog sredstva nalaze se 
u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
354-1/16 6.4.2016. 5.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

TELEFLEX 
MEDICAL

IDA Business 
and Technology 

Park, Dublin 
Road, Athlone
Co.Westmeath, 

Irska

MEDI FREY 
d.o.o.,

Grbavička 
80/I,

Sarajevo

10. BREASTLIGHT
aparat za samopregled dojke Klasa I 06-07.4-1-

626-1/16 6.4.2016. 5.4.2021.
u apotekama i 
specijalizova-
nim prodavni-

cama

PBW HEALTH 
(UK) Ltd

2 Thorne Road, 
Thornton Lodge 

Huddersfi eld
HD1 3JJ, Velika 

Britanija

EPSILON 
RESEARCH 
INTERNA-

TIONAL 
d.o.o., 

Novice Cero-
vića 5,

Banja Luka

11.

DUREX INVISIBLE EXTRA 
THIN-EXTRA SENSITIVE
prezervativ (10 prezervativa)
DUREX INVISIBLE EXTRA 
THIN-EXTRA SMOOTH
prezervativ (10 prezervativa)

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
377-1/16 6.4.2016. 5.4.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama, 

specijalizova-
nim prodavni-
cama i ostalim 

prodajnim 
mjestima

RECKITT 
BENCKISER 

HEALTHCARE 
(UK) Ltd

Dansom Lane, 
Hull

HU8 7DS, Velika 
Britanija

ATACO 
d.o.o. Mostar, 

Podružnica 
Banja Luka,
Ramići b.b.,
Banja Luka

12.

SINOMARIN Mini 30 ml Spray
hipertonični rastvor morske vode 
za nos u spreju
SINOMARIN EAR CARE 
Adults 30 ml Spray
hipertonični rastvor morske vode 
za uho u spreju
SINOMARIN EAR CARE Chil-
dren 30 ml Spray
hipertonični rastvor morske vode 
za uho u spreju

Klasa I 06-07.4-1-
638-1/16 6.4.2016. 5.4.2021.

u apotekama i 
specijalizova-
nim prodavni-

cama

GEROLYMA-
TOS INTERNA-

TIONAL S.A.
Asklipiou Str. 13
14568 Kryoneri 
Attiki Greece, 

Grčka

OKTAL 
PHARMA 

d.o.o.,
Pijačna 14a,

Sarajevo



 

24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 6.9.2016.

13.

SINOMARIN 2,3% Nose Care 
Adults 125 ml
hipertonični rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care 
Adults 50 ml
hipertonični rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care 
Chlidren 100 ml
hipertonični rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Nose Care 
Chlidren 50 ml
hipertonični rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% Babies (Mo-
nodose) Sterile Nasal Solution 
(18X5 ml) 
hipertonični rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% ENT a 200 
ml 
hipertonični rastvor morske vode
SINOMARIN 2,3% ENT a 50 ml 
hipertonični rastvor morske vode

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
639-1/16 7.4.2016. 6.4.2021.

u apotekama i 
specijalizova-
nim prodavni-

cama

GEROLYMA-
TOS INTERNA-

TIONAL S.A.
Asklipiou Str. 13
14568 Kryoneri 
Attiki Greece, 

Grčka

OKTAL 
PHARMA 

d.o.o.,
Pijačna 14a,

Sarajevo

14.

T1 LINE (WITH LIGHT, BESI-
DE EVA 11, CONDENS AND 
PROPHY)
koljičnik
T2 LINE (WITH LIGHT) 
koljičnik
T3 LINE (WITHOUT LIGHT) 
koljičnik
T4 LINE (WITHOUT LIGHT) 
koljičnik
SIRONITI
koljičnik
ENDO 
koljičnik
IMPLANT
koljičnik
T1 CLASSIC 
koljičnik
TURBINES T1
turbina
TURBINES T2
turbina
TURBINES T3
turbina
TURBINES T4
turbina
QUICK COUPLINGS 
adapter za turbinu
C8+, (D3416)
stomatološka jedinica (stolica)
C8+ Cart ( D3431)
stomatološka jedinica (stolica)
C8+ Turn (D3427)
stomatološka jedinica (stolica)
INTEGO/INTEGO PRO
stomatološka jedinica (stolica)
SINIUS 
stomatološka jedinica (stolica)
SINUIS CS 
stomatološka jedinica (stolica)
SINUIS TS 
stomatološka jedinica (stolica)
XIOS PLUS WALL MODULE 
senzor za RTG uređaj
CEREC BLOCS C IN
blokovi za CAD/CAM sistem 
INCORIS ZI,TZI, TZI C UND 
MESO
blokovi za CAD/CAM sistem
INCORIS CC
blokovi za CAD/CAM sistem
TIBASE 
blokovi za CAD/CAM sistem
Napomena: Svi modeli i katalo-
ški brojevi medicinskih sredstava 
navedeni su u dodatku potvrde i 
čine njen sastavni dio.

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
5867-3/15 11.4.2016. 10.4.2021.

u zdravstve-
nim ustano-

vama i speci-
jalizovanim 

prodavnicama

SIRONA DEN-
TAL SYSTEMS 

GmbH 
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim, 

Njemačka

SANITARIA 
DENTAL 

d.o.o.,
Blajburških 
žrtava 23,

Mostar
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15.

KELO-COTE GEL
gel za ožiljke
KELO-COTE SPRAY
sprej za ožiljke
KELO-COTE UV
gel za ožiljke

Klasa I 06-07.4-1-
6718-2/15 11.4.2016. 10.4.2021.

u apotekama i 
specijalizova-
nim prodavni-

cama

ADVANCED 
BIO-TECHNO-
LOGIES INC.
1100 Satellite 

Boulevard, 
Suwanee

GA 30024, Sjedi-
njene Američke 

Države

AMICUS 
PHARMA 

d.o.o.,
Milana Prelo-

ga 12b,
Sarajevo

16.

IRIDIUM GARZE
sterilna gaza za jednokratnu 
upotrebu u tretmanu periokularne 
regije
IRIDIUM BABY GARZE
sterilna gaza za jednokratnu 
upotrebu u tretmanu periokularne 
regije

Klasa 
Is

06-07.4-1-
6719-2/15 11.4.2016. 10.4.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama i 

specijalizova-
nim prodavni-

cama

SOOFT ITALIA 
S.p.A.

Via Contrade 
Molino 17

I-63833 Mon-
tegiorgio (FM), 

Italija

AMICUS 
PHARMA 

d.o.o.,
Milana Prelo-

ga 12b,
Sarajevo

17.
TRIUM
vještačke suze sa 0,15% hija-
luronskom kiselinom i ginko 
bilobom

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
6720-2/15 12.4.2016. 11.4.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama i 

specijalizova-
nim prodavni-

cama

SOOFT ITALIA 
S.p.A.

Via Contrade 
Molino 17

I-63833 Mon-
tegiorgio (FM), 

Italija

AMICUS 
PHARMA 

d.o.o.,
Milana Prelo-

ga 12b,
Sarajevo

18.

IRIDIUM A
vještačke suze sa hijaluronskom 
kiselinom, ehinaceom i aminoki-
selinama
BLU YAL A
vještačke suze sa 0,15% hija-
luronskom kiselinom i aminoki-
selinama
BLU GEL A
vještačke suze sa 0,30% hija-
luronskom kiselinom i aminoki-
selinama
NEXTAL GEL
rastvor za oči sa 0,5% hipromelo-
zom i aminokiselinama

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
6721-2/15 12.4.2016. 11.4.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama i 

specijalizova-
nim prodavni-

cama

SOOFT ITALIA 
S.p.A.

Via Contrade 
Molino 17

I-63833 Mon-
tegiorgio (FM), 

Italija

AMICUS 
PHARMA 

d.o.o.,
Milana Prelo-

ga 12b,
Sarajevo

19.

EUROSTERIL STERILIZATI-
ON POUCHES
vrećica za sterilizaciju, za primje-
nu u stomatologiji
EUROSTERIL SELF ADHE-
SIVE STERILIZATION PO-
UCHES
vrećica za sterilizaciju, za primje-
nu u stomatologiji
EUROSTERIL STERILIZATI-
ON ROLLS
rolna za sterilizaciju, za primjenu 
u stomatologiji
MONOART TOWEL
pregače za djecu i odrasle

Klasa I 06-07.4-1-
7717-1/15 12.4.2016. 11.4.2021.

u zdravstve-
nim ustano-

vama i speci-
jalizovanim 

prodavnicama

EURONDA 
S.p.A

Via dell Artigia-
nato 7

36030 Mon-
tecchio Precalci-
no (VI), Italija

DENTA DE 
d.o.o.,

Čekaluša 44,
Sarajevo

20.

MONOART FACE MASK PRO-
TECTION 3
hirurške maske, za primjenu u 
stomatologiji
MONOART FACE MASK PRO-
TECTION 4
hirurške maske, za primjenu u 
stomatologiji

Klasa I 06-07.4-1-
8021-1/15 12.4.2016. 11.4.2021.

u zdravstve-
nim ustano-

vama i speci-
jalizovanim 

prodavnicama

EURONDA 
S.p.A

Via dell Artigia-
nato 7

36030 Mon-
tecchio Precalci-
no (VI), Italija

DENTA DE 
d.o.o.,

Čekaluša 44,
Sarajevo

21.

MANUAL WHEELCHAIR 
KUSCHALL ADVANCE
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR 
KUSCHALL ULTRA LIGHT
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR 
KUSCHALL COMPACT
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR 
KUSCHALL CHAMPION
manuelna invalidska kolica
MANUAL WHEELCHAIR 
KUSCHALL K-SERIES
manuelna invalidska kolica

Klasa I 06-07.4-1-
644-1/16 12.4.2016. 11.4.2021.

u zdravstve-
nim ustano-

vama i speci-
jalizovanim 

prodavnicama

KUSCHALL AG
Benkenstrasse 

260
4108 Witterswil, 

Švajcarska

ORTOPEDI-
JA INTER-
NATIONAL 

d.o.o.,
Salke La-

gumdžije 12,
Sarajevo
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22.

VITAL CIC
CIC slušni aparati
VITAL ITE 
ITE slušni aparat
VITAL BTE 
BTE slušni aparat
RC4 REMOTE CONTROL 
daljinski upravljač za slušni 
aparat
RC-DEX REMOTE CONTROL 
daljinski upravljač za slušni 
aparat
Napomena: Svi modeli i katalo-
ški brojevi medicinskog sredstva 
navedeni su u dodatku potvrde i 
čine njen sastavni dio.

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
651-1/16 12.4.2016. 11.4.2021.

u zdravstve-
nim ustano-

vama i speci-
jalizovanim 

prodavnicama

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
3540 Lynge, 

Danska

WIDEX 
SLUŠNI 

APARATI 
d.o.o.,

Gradačačka 
29a,

Sarajevo

23.

DRAGON ELECTRICAL 
WHEELCHAIR
elektromotorna kolica
BORA
elektromotorna kolica

Klasa I 06-07.4-1-
645-1/16 13.4.2016. 12.4.2021.

u zdravstve-
nim ustano-

vama i speci-
jalizovanim 

prodavnicama

INVACARE DE-
UTSCHLAND 

GmbH
Kleistrstrasse 49
D- 32457 Porta 
Westfalica, Nje-

mačka

ORTOPEDI-
JA INTER-
NATIONAL 

d.o.o.,
Salke La-

gumdžije 12,
Sarajevo

24.

ICE POWER COLD/HOT PACK
kompresa za tretman povreda, za 
hlađenje i grijanje
ICE POWER COLD GEL
(tuba 20 ml, 75 ml, 150 ml, 400 
ml)
gel za tretman povreda sa mento-
lom i uljem eukaliptusa
ICE POWER SPORT SPRAY
sprej za tretman povreda sa men-
tolom
ICE POWER PLUS COLD GEL
gel za tretman povreda sa mento-
lom i uljem eukaliptusa
ICE POWER INSTANT COLD 
PACK
kompresa za tretman povreda, za 
hlađenje

Klasa I 06-07.4-1-
801-1/16 13.4.2016. 12.4.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama i 

specijalizova-
nim prodavni-

cama

FYSIOLINE OY
Arvionkatu 2, 

FIN-33840
Tampere, Finska

MEDICO-
PHARM 

d.o.o.,
Kralja Dra-
gutina 35,
Bijeljina

25.

ARCHITECT c4000 PROCE-
SSING MODULE
analizator za biohemiju
ARCHITECT c4000 PROCE-
SSING MODULE INTEGRA-
TED
analizator za biohemiju s pripre-
mom za integraciju
ARCHITECT c8000 PROCE-
SSING MODULE
analizator za biohemiju
ARCHITECT c16000 PROCE-
SSING MODULE
analizator za biohemiju
Napomena: Svi kataloški brojevi 
medicinskih sredstava navedeni 
su u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Lista 
D

06-07.4-1-
5056-4/15 14.4.2016. 13.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

ABBOTT LA-
BORATORIES

100 and 200 Ab-
bott Park Road, 

Abbott Park
60064 Illinois, 

Sjedinjene Ame-
ričke Države

HERCEGO-
VINALIJEK 
d.o.o. Mostar,
Muje Pašića 

br. 4,
Mostar

26.

STERILE LANCET FOR SIN-
GLE USE
(33G, 32G, 31G, 30G, 28G,26G, 
23G)
sterilne lancete

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
6170-2/15 14.4.2016. 13.4.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama i 

specijalizova-
nim prodavni-

cama

SHANDONG 
LIANFA MEDI-
CAL PLASTIC 

PRODUCTS Co. 
Ltd.

No.1, Shuan-
gshan Sanjian 
Road, 250200 
Zhangqui City, 

Jinan
Shandong, Kina

I C M d.o.o.,
Vojvode 

Putnika 12,
Bijeljina

27.

HOLDEX SINGLE USE HOL-
DER
plastični držač za vakuum iglu 
prilikom vađenja krvi
Napomena: Svi modeli i katalo-
ški brojevi medicinskog sredstva  
navedeni su u dodatku potvrde i 
čine njen sastavni dio.

Klasa 
Is

06-07.4-1-
8069-2/15 14.4.2016. 13.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

GREINER BIO-
ONE GmbH

Bad Haller Stra-
sse 32

4550 Kremsmun-
ster, Austrija

BROMA 
BEL d.o.o.,

Branka Popo-
vića 39,

Banja Luka
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28.

SYPHILIS TEST DEVICES
test trake za sifi lis
ADENO/ROTA VIRUS TEST 
DEVICES
test trake za Adeno/Rota virus 
FECAL OCCULT BLOOD 
TEST DEVICES
test trake za fekalno okultno 
testiranje krvi
CARDIAC MARKER TEST 
DEVICES
test trake za srčane markere
HCG TEST DEVICES
test trake za određivanje HCG 
(humani horionski gonadotropin)
SALMONELLA ANTIGEN/AN-
TIBODY TEST
test trake za određivanje salmo-
nele
H.PYLORI AB/AG TEST DE-
VICES
test trake za određivanje heliko-
bakter pilori 
DRUGS OF ABUSE TEST DE-
VICES
testovi za određivanje droga
Napomena: Svi modeli i katalo-
ški brojevi medicinskih sredstava 
navedeni su u dodatku potvrde i 
čine njen sastavni dio.

Lista 
D

06-07.4-1-
5664-3/15 15.4.2016. 14.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

LUMIQUICK 
DIAGNOSTICS 

Inc
2946 Scott Blvd, 

Santa Clara
California 95054, 
Sjedinjene Ame-

ričke Države

SANAM 
STYRKA 

d.o.o.,
Antuna Han-

gija 35,
Sarajevo

29.
SCHOLL ATHLETE‘S FOOT 
COMPLETE PEN&SPRAY KIT
set za atletsko stopalo

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
7614-2/15 15.4.2016. 14.4.2021.

u apotekama i 
specijalizova-
nim prodavni-

cama

MEDICAL 
BRANDS DE-

VELOPMENTS 
B.V.

Piet Heinkade 
199

1019 HC Amster-
dam, Holandija

ATACO 
d.o.o. Mostar, 

Podružnica 
Banja Luka,
Ramići b.b.,
Banja Luka

30.

VACUETTE MULTIPLE USE 
DRAWING NEEDLES
vakuum igla za uzorkovanje krvi 
u više vakuum tuba
SAFETY BLOOD COLLECTI-
ON SETS + BLOOD CULTURE 
HOLDER 
sigurnosni set za uzorkovanje 
krvi
SAFETY BLOOD COLLECTI-
ON SETS + BLOOD CULTURE 
HOLDER ( NON-DEHP) 
sigurnosni set za uzorkovanje 
krvi
SAFETY BLOOD COLLECTI-
ON SETS
sigurnosni set za uzorkovanje 
krvi
Napomena: Svi modeli, veličine 
i kataloški brojevi medicinskog 
sredstva navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastavni dio.

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
8096-2/15 15.4.2016. 14.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

GREINER BIO-
ONE GmbH

Bad Haller Stra-
sse 32

4550 Kremsmun-
ster, Austrija

BROMA 
BEL d.o.o.,

Branka Popo-
vića 39,

Banja Luka

31.

BIOTRUE MULTI-PURPOSE 
SOLUTION FLIGHT PACK
(45870)
višenamjenski rastvor za održa-
vanje mekih kontaktnih sočiva

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
7006-2/15 18.4.2016. 17.4.2021.

u apotekama i 
specijalizova-
nim prodavni-

cama

BAUSCH & 
LOMB INCOR-

PORATED
1400 North Go-

odman Street
Roschester NY 
14609, Sjedi-

njene Američke 
Države

PHAR-
MASWISS 
BH d.o.o.,
Fra Anđela 
Zvizdovića 

1/B7,
Sarajevo

32. NAILNER olovka protiv gljivica 
na noktima

Klasa 
IIa

06-07.4-2-
6134-2/15 18.4.2016. 12.10.2020.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama i 

specijalizova-
nim prodavni-

cama

YOUMEDICAL 
B.V

Rijnsburgstraat 
9-11

Amsterdam, 
Holandija

MEDIS IN-
TERNATIO-
NAL d.o.o.,
Ahmeta Mu-
ratbegovića 

br. 2,
Sarajevo
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33.

EXTRAVASATION DETEC-
TION PATCH WITH ACCESS 
SLOT
patch za detektovanje ekstravaza-
cije kontrasta

Klasa I 06-07.4-1-
811-1/16 19.4.2016. 18.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

BRACCO INJE-
NEERING S.A.
Avenue de Seve-

lin 46
CH-1004 Lau-

sanne, Švajcarska

MARK 
MEDICAL 

d.o.o.,
Radenka 

Abazovića 5,
Sarajevo

34.

EmpowerCTA®
injektor kontrasnog sredstva sa 
priborom
EmpowerMR® System
injektor kontrasnog sredstva

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
1408-1/16 19.4.2016. 18.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

BRACCO INJE-
NEERING S.A.
Avenue de Seve-

lin 46
CH-1004 Lau-

sanne, Švajcarska

MARK 
MEDICAL 

d.o.o.,
Radenka 

Abazovića 5,
Sarajevo

35.

VACUETTE TUBES 
vakuum epruvete
ESR RACK 
stalak za očitavanje vrijednosti 
sedimentacije krvi
ESR PIPETTE
pipete graduisane za sedimen-
taciju
VACUETTE URINE TUBES
vakuum epruvete za urin
MINICOLLECT TUBE
mikro epruvete za kolekciju 
uzoraka
URINE BEAKER
urinski kolektori
URINE TRANSFER DEVICE
urinski kontejneri za transport
SED RATE DEVICES 
aparati za sedimentaciju
Napomena: Svi modeli, veličine 
i kataloški brojevi medicinskog 
sredstva navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastavni dio.

Lista 
D

06-07.4-1-
8068-2/15 20.4.2016. 19.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

GREINER BIO-
ONE GmbH

Bad Haller Stra-
sse 32

4550 Kremsmun-
ster, Austrija

BROMA 
BEL d.o.o.,

Branka Popo-
vića 39,

Banja Luka

36.

AQUA MARIS CLEAN
(50 ml, 100 ml, 125 ml)
sprej za nos sa izotoničnom mor-
skom vodom

Klasa 
IIa

06-07.4-2-
7382-2/15 22.4.2016. 8.3.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama i 

specijalizova-
nim prodavni-

cama

JADRAN GA-
LENSKI LABO-

RATORIJ d.d.
Svilno 20

Rijeka, Republi-
ka Hrvatska

FARMIS 
d.o.o.,

Igmanska 
b.b., Vogošća

Sarajevo

37.

ARTIS ONE
sistem za interventu radiologiju
Napomena: Svi kataloški brojevi 
medicinskog sredstva navedeni 
su u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
762-1/16 25.4.2016. 24.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

SIEMENS 
SHENZHEN 
MAGNETIC 

RESONANCE 
Ltd

Siemens MRI 
Center, Gaoxin 

C. Ave., 2nd, Hi-
Tech Industrial 

Park
Shenzhen 

518057, Kina

SIEMENS 
MEDICINA 

d.o.o.,
Milana Prelo-

ga 12b,
Sarajevo

38.

SYMBIA EVO
aparat za kompjuterizovanu 
tomografi ju i gama kamera, hi-
bridni sistem
SYMBIA EVO EXCEL
aparat za kompjuterizovanu 
tomografi ju i gama kamera, hi-
bridni sistem
Napomena: Svi kataloški brojevi 
medicinskih sredstava navedeni 
su u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
761-1/16 26.4.2016. 25.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

SIEMENS ME-
DICAL SOLU-
TIONS USA Inc

2501 
N.Barrington 

Road Hoffman 
Estates

Illinos 60192, 
Sjedinjene Ame-

ričke Države

SIEMENS 
MEDICINA 

d.o.o.,
Milana Prelo-

ga 12b,
Sarajevo

39.
MAGNETOM AMIRA
(10836777)
magnetna rezonansa

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
767-1/16 26.4.2016. 25.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

SIEMENS 
SHENZHEN 
MAGNETIC 

RESONANCE 
Ltd

Siemens MRI 
Center, Gaoxin 

C. Ave., 2nd, Hi-
Tech Industrial 

Park
Shenzhen 

518057, Kina

SIEMENS 
MEDICINA 

d.o.o.,
Milana Prelo-

ga 12b,
Sarajevo
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40.

MISPA I2 ANALYZER
analizator specifi čnih proteina
MISPA I2 REAGENTS
reagensi za analizu specifi čnih 
proteina na analizatoru Mispa I2
Napomena: svi kataloški brojevi, 
veličine i modeli medicinskih 
sredstava navedeni su u dodatku 
potvrde i čine njen sastavni dio.

Lista 
D

06-07.4-1-
7616-1/15 27.4.2016. 26.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

AGAPPE DI-
AGNOSTICS 

SWITZERLAND 
GmbH

Knonauerstras-
se 54

6330 Cham, 
Švajcarska

MES d.o.o.,
Londža 138,

Zenica

41.

AVISO S
ehograf i dodaci za ehograf (son-
de) za oftalmološku primjenu
AVISO 
ehograf i dodaci za ehograf (son-
de) za oftalmološku primjenu
AXIS NANO
ehograf i dodaci za ehograf (son-
de) za oftalmološku primjenu
COMPACT TOUCH
ehograf i dodaci za ehograf (son-
de) za oftalmološku primjenu
COMPACT TOUCH STS/UBM
ehograf i dodaci za ehograf (son-
de) za oftalmološku primjenu
POCKET II
ehograf i dodaci za ehograf (son-
de) za oftalmološku primjenu
Napomena: Svi modeli medi-
cinskih sredstava navedeni su 
u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
7615-2/15 27.4.2016. 26.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

QUANTEL ME-
DICAL

11 Rue du Bois 
Joli, CS 40015
63808 Cournon 
d’Auvergne Ce-
dex, Francuska

MES d.o.o.,
Londža 138,

Zenica

42.

ANAFTIN GEL
(8 ml)
gel za zaštitu, ublažavanje bola, 
pospješenje zacjeljivanja ošte-
ćenog tkiva usne šupljine (PVP, 
hijaluronska kiselina, aloe vera)
ANAFTIN RASTVOR ZA ISPI-
RANJE USTA
(120 ml)
rastvor za zaštitu, ublažavanje 
bola, pospješenje zacjeljivanja 
oštećenog tkiva usne šupljine 
(PVP, hijaluronska kiselina, aloe 
vera)
ANAFTIN SPREJ
(15 ml)
sprej za zaštitu, ublažavanje bola, 
pospješenje zacjeljivanja ošte-
ćenog tkiva usne šupljine (PVP, 
hijaluronska kiselina, aloe vera)

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
7350-3/15 27.4.2016. 26.4.2021.

u zdrav-
stvenim 

ustanovama, 
apotekama i 

specijalizova-
nim prodavni-

cama

SINCLAIR 
PHARMA Srl

Viale Restelli 5
20124 Milano, 

Italija

BERLIN-
CHEMIE 

MENARINI 
BH d.o.o.,

Hasana Brki-
ća 27II,
Sarajevo

43.

HEATER-COOLER UNIT HCU 
40
aparat za grijanje/hlađenje perfu-
zionih tečnosti/krvi i pacijenta
HEART LUNG MACHINE HL 
20
aparat za preuzimanje funkcija 
rada srca i pluća kod operacija
Napomena: Svi modeli medicin-
skog sredstva i kataloški brojevi 
navedeni su u tabeli koja se na-
lazi u prilogu ove potvrde i čini 
njen sastavni dio.

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
7245-2/15 28.4.2016. 27.4.2021. u bolničkim 

apotekama

MAQUET CAR-
DIOPULMO-
NARY GmbH
Kehler Str.31
Rastatt, Nje-

mačka

PROMA 
d.o.o.,

Kasindolska 
33,

Sarajevo

44.

TRACHEAL METAL CANNU-
LAE
endotrahealne metalne kanile
Napomena: Svi modeli i katalo-
ški brojevi medicinskog sredstva 
naveden su i u dodatku potvrde i 
čine njen sastavni dio.

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
7403-1/15 28.4.2016. 27.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

L.A.S. SNC 
LABORATORIO 
ARTICOLI SA-

NITARI
Via Monte Pe-

nice 9
Siziano, Italija

Sarafon 
d.o.o., 

Ferhadija 19/
III,

Sarajevo

45.

AMINAL®-CD 0,50/3-1,50
(5L, 6L, 10L)
koncentrovani rastvor za bikarbo-
natnu hemodijalizu

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
941-1/16 28.4.2016. 27.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

ALKALOID AD
Bul. Aleksandar 
Makedonski 12
1000 Skoplje, 

Republika Make-
donija

ALKALOID 
d.o.o. Sara-

jevo
Isevića sokak 

4b,
Sarajevo
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46.

AMINAL®-CD 0,50/3-1,25
(5L, 6L, 10L)
koncentrovani rastvor za bikarbo-
natnu hemodijalizu

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
940-1/16 28.4.2016. 27.4.2021.

u bolničkim 
apotekama / 

zdravstvenim 
ustanovama

ALKALOID AD,
Bul. Aleksandar 
Makedonski 12,
1000 Skoplje, 

Republika 
Makedonija

ALKALOID 
d.o.o. Sara-

jevo,
Isevića sokak 

4b,
Sarajevo

47.

COBALT-CHROMIUM 
STENTS NEFRO C FOR 
RENAL VESSEL WITH DE-
LIVERY SYSTEM, RAPID 
EXCHANGE
BMS kobalt-krom stent za renal-
ne krvne sudove sa sistemom za 
isporuku, brza izmjena
Napomena: Svi kataloški brojevi 
medicinskih sredstava navedeni 
su u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa 
IIb

06-07.4-1-
999-2/16 28.4.2016. 27.4.2021. u bolničkim 

apotekama

BALTON Sp.z 
o.o.

ul. Nowy Swiat 
7/14

00-496 
Warszawa, 

Poljska

OMNIA 
- MEDIC 

d.o.o.,
Kranjčeviće-

va 1,
Zenica

48.

INTRA-AORTIC BALLOON 
CATHETER SETS
balon kateter za intra-aortalnu 
pumpu (IABP)
COBALT-CHROMIUM SIRO-
LIMUS ELUTING CORONARY 
STENTS ALEX PLUS WITH 
DELIVERY SYSTEM, RAPID 
EXCHANGE
Co-Cr koronarni stent sa lijekom 
Sirolimus, sa sistemom za isporu-
ku, brza izmjena
Napomena: Svi kataloški brojevi 
medicinskih sredstava navedeni 
su u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa 
III

06-07.4-1-
1000-2/16 28.4.2016. 27.4.2021. u bolničkim 

apotekama

BALTON Sp.z 
o.o.

ul. Nowy Swiat 
7/14

00-496 
Warszawa, 

Poljska

OMNIA 
- MEDIC 

d.o.o.,
Kranjčeviće-

va 1,
Zenica

49.

INTRODUCERS-SETS TO IN-
TRODUCE AND EXCHANGE 
CATHETERS AND ENDOCA-
VITARY ELECTRODES WITH 
HEMOSTASIS VALVE 
uvodnice-set za uvođenje i 
zamjenu katetera i endokavitar-
nih elektroda sa hemostatskim 
ventilom
ONE WAY STOPCOCKS, 
THREE WAY STOPCOCKS
skretnica toka za regulaciju i 
usmjeravanje protoka tečnosti i 
medikamenata
TWO STOPCOCK MANIFOL-
DS
skretnica toka za regulaciju i 
usmjeravanje protoka tečnosti i 
medikamenata, na nosaču
THREE STOPCOCK MANI-
FOLDS
skretnica toka za regulaciju i 
usmjeravanje protoka tečnosti i 
medikamenata, na nosaču
FIVE STOPCOCK MANIFOL-
DS
skretnica toka za regulaciju i 
usmjeravanje protoka tečnosti i 
medikamenata, na nosaču
ANGIOGRAPHIC NEEDLES
igla za punkciju kod angiograf-
skih procedura
Napomena: Svi kataloški brojevi 
medicinskih sredstava navedeni 
su u dodatku potvrde i čine njen 
sastavni dio.

Klasa 
IIa

06-07.4-1-
1001-2/16 28.4.2016. 27.4.2021. u bolničkim 

apotekama

BALTON Sp.z 
o.o.

ul. Nowy Swiat 
7/14

00-496 
Warszawa, 

Poljska

OMNIA 
- MEDIC 

d.o.o.,
Kranjčeviće-

va 1,
Zenica

Укупан број медицинских средстава за која је извршен упис и обнова уписа у Регистар од 1. априла до 30. априла 2016. године је 227.

 По овлашћењу
 в.д. директора,
Број: 10-02.3-4333/16 начелник Сектора
29. августа 2016. године за клиничка испитивања,
Бања Лука Мр Татјана Понорац, с.р.
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Проф. др Милан Благојевић

Prof. Milan Blagojevic, PhD

Бања Лука, 2016.април

Републички центар за истраживање рата,
ратних злочина и тражење несталих лица

Republic Center for Research of War,
War Crimes and Missing Persons

ПОЛИТИЧКА АНАТОМИЈА
ЈЕДНЕ ПРЕСУДЕ

POLITICAL  ANATOMY
OF ONE JUDGMENT

Banja Luka, April 2016

У издању Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење 
несталих лица Владе Републике Српске из штампе је изашла књига аутора проф. 
др Милана Благојевића, под насловом “Политичка анатомија једне пресуде - 

Ментална десупстанцијализација Републике Српске”. Ради се о првој научној 
монографији која за предмет има недавну пресуду претресног вијећа Трибунала у 

Хагу у предмету против др Радована Караџића.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро 
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-81 
код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. 
Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни уредник Драган Веселиновић. 
Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Техничко уређивање Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 
456-349, редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.
slglasnik.org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист 
је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.


