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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА ЗА КО НА 
О ПО ПИ СУ СТА НОВ НИ ШТВА, ДО МА ЋИН СТА ВА 

И СТА НО ВА У 2011. ГО ДИ НИ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма За ко на о по пи су ста -
нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у 2011. го ди ни у Ре пу -
бли ци Срп ској, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске усво ји ла на Че твр тој сјед ни ци, одр жа ној 22. фе бру а ра
2011. го ди не.

Ви је ће на ро да Ре пу бли ке Срп ске је ак том број: 03.2-
87/11, од 7. мар та 2011. го ди не, оба ви је сти ло На род ну
скуп шти ну да на ве де ни за кон спа да у пи та ње по вре де ви -
тал ног на ци о нал ног ин те ре са.

Ви је ће за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног су да Ре -
пу бли ке Срп ске је Рје ше њем број: УВ-3/11, од 19. апри ла
2011. го ди не, утвр ди ло да ни је при хва тљив за хтјев Клу ба
де ле га та бо шњач ког на ро да у Ви је ћу на ро да Ре пу бли ке
Срп ске за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње по вре де ви -
тал ног на ци о нал ног ин те ре са бо шњач ког на ро да у За ко ну
о из мје на ма За ко на о по пи су ста нов ни штва, до ма ћин ста ва
и ста но ва у 2011. го ди ни у Ре пу бли ци Срп ској.

На ве де но рје ше ње об ја вље но је у “Слу жбе ном гла сни -
ку Ре пу бли ке Срп ске”, број 46/11, од 28. апри ла 2011. го ди -
не.

Број: 01-020-1139/11 Предсједник
4. маја 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА ЗА КО НА О ПО ПИ СУ СТА НОВ НИ ШТВА,
ДО МА ЋИН СТА ВА И СТА НО ВА У 2011. ГО ДИ НИ 

У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ

Члан 1.

У За ко ну о по пи су ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но -
ва у 2011. го ди ни у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 109/10) у чла ну 2. у ста ву 1. ри је чи:
“у пе ри о ду од 1. до 15. апри ла 2011. го ди не” бри шу се.

У истом чла ну став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће од лу ком утвр ди ти пе -
ри од у ко ме ће се спро ве сти по пис и од ре ди ти кри тич ни
мо ме нат по пи са.”.

Члан 2.

У чла ну 9. у ста ву 3. ри је чи: “до 15. апри ла 2011. го ди -
не” за мје њу ју се ри је чи ма: “нај ка сни је на по сљед њи дан
по пи си ва ња”.

Члан 3.

У чла ну 18. у ста ву 4. ри је чи: “до 25. мар та 2011. го ди -
не” за мје њу ју се ри је чи ма: “се дам да на при је да на утвр ђе -
ног за по че так спро во ђе ња по пи са”, а ри је чи: “до 31. мар -
та 2011. го ди не” за мје њу ју се ри је чи ма: “је дан дан при је
да на утвр ђе ног за по че так спро во ђе ња по пи са”.

Члан 4.

У чла ну 21. у ста ву 3. ри је чи: “до 30. но вем бра 2010”
за мје њу ју се ри је чи ма: “че ти ри мје се ца при је да на утвр ђе -
ног за по че так спро во ђе ња по пи са”.

Члан 5.

У чла ну 23. у ста ву 1. ри је чи: “до 30. сеп тем бра 2010”
за мје њу ју се ри је чи ма: “шест мје се ци при је да на утвр ђе -
ног за по че так спро во ђе ња по пи са”.

Члан 6.

У чла ну 27. у ста ву 1. ри је чи: “у пе ри о ду од 2010. до
2013. го ди не” за мје њу ју се ри је чи ма: “и то за го ди ну при -
пре ме спро во ђе ња по пи са, у го ди ни спро во ђе ња по пи са за
го ди ну и на ред не дви је го ди не на кон го ди не спро во ђе ња
по пи са”.

У истом чла ну у ста ву 2. у тач ки а) ри је чи: “2010. го ди -
не” за мје њу ју се ри је чи ма: “за го ди ну при пре ме спро во ђе -
ња по пи са”, у тач ки б) ри је чи: “2011. го ди не” за мје њу ју се
ри је чи ма: “за го ди ну спро во ђе ња по пи са”, у тач ки в) ри је -
чи: “2012. го ди не” за мје њу ју се ри је чи ма: “за пр ву го ди ну
на кон спро во ђе ња по пи са”, и у тач ки г) ри је чи: “2013. го -
ди не” за мје њу ју се ри је чи ма: “за дру гу го ди ну на кон спро -
во ђе ња по пи са”.

У чла ну 29. у ста ву 2. ри је чи: “до 31. мар та 2011. го ди -
не” за мје њу ју се ри је чи ма: “че ти ри мје се ца на кон за вр шет -
ка по сло ва про пи са них овим за ко ном”.

Члан 8.

У чла ну 33. у ста ву 2. ри је чи: “у пе ри о ду од 1. ја ну а ра
2012. го ди не до 31. де цем бра 2013. го ди не” за мје њу ју се
ри је чи ма: “у на ред не дви је го ди не на кон го ди не у ко јој је
спро ве ден по пис”.

Члан 9.

У чла ну 36. у ста ву 1. ри је чи: “овог за ко на” за мје њу ју
се ри је чи ма: “од лу ке Вла де”.
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Члан 10.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске.”

Број: 01-222/11 Предсједник
22. фебруара 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 60. став 1., чла на
182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је
за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

У Од бор за устав на пи та ња На род не скуп шти не Ре пу -
бли ке Срп ске за спољ ног чла на Од бо ра иза бра на је:

1. Сне жа на Са вић.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-707/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 62. став 2., чла на
182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је
за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

У За ко но дав ни од бор На род не скуп шти не Ре пу бли ке
Српске за спољ ног чла на Од бо ра изабран је:

1. Го ран Бран ко вић.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-708/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 62. став 2., чла на
182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је
за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

У За ко но дав ни од бор На род не скуп шти не Ре пу бли ке
Српске за спољ ног чла на Од бо ра изабрана је:

1. Сми ља на Ба бић Мо ра вац.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-709/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 76. став 2., чла на
182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је
за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

У Од бор за европ ске ин те гра ци је и ре ги о нал ну са рад -
њу На род не скуп шти не Ре пу бли ке Српске за спољ ног чла -
на Од бо ра изабрана је:

1. Са ња Жу нић.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-710/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 80. став 2., чла на
182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је
за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

У Од бор за обра зо ва ње, на у ку, кул ту ру и ин фор ми са ње
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Српске за спољ ног чла на
Од бо ра изабран је:

1. Јо ван Цвјет ко вић.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-711/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 88. став 2., чла на
182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је
за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е д е ћ у
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ОД Л У К У

I

У Од бор за по љо при вре ду, шу мар ство и во до при вре ду
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Српске за спољ ног чла на
Од бо ра изабрана је:

1. Ва ња Ба јић.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-712/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 69. став 2., чла на
182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је
за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

У Од бор за при вре ду На род не скуп шти не Ре пу бли ке
Српске за спољ ног чла на Од бо ра изабран је:

1. Ми ле Ма тић.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-713/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 96. став 2., чла на
182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је
за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

У Од бор за тр го ви ну и ту ри зам На род не скуп шти не Ре -
пу бли ке Српске за спољ ног чла на Од бо ра изабран је:

1. Сло бо дан Ћур чић. 

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-715/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чл. 94. и 182. и чла на 186.
ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а
на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је за из бор и име но -
ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Ше стој
сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не, до ни је ла је
с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

У Од бор за ло кал ну са мо у пра ву На род не скуп шти не
Ре пу бли ке Српске за чла на Од бо ра изабран је:

1. Са во Ми нић. 

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-714/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 92. став 2., чла на
182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми си је
за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го ди не,
до ни је ла је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У  

I

У Од бор за здрав ство, рад и со ци јал ну по ли ти ку На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Српске за спољ ног чла на Од -
бо ра изабран је:

1. Сло бо дан Пр ти ло. 

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-716/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 183., чла на 188. ст. 1. и 2. По слов ни ка На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске - Пре чи шће ни текст
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 79/07), а на -
кон раз ма тра ња При је дло га за ко на о из мје на ма За ко на о
по пи су ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у 2011. го -
ди ни у Ре пу бли ци Срп ској, На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске, на Че твр тој сјед ни ци, одр жа ној 22. фе бру а ра 2011.
го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске оба ве зу је

Вла ду Ре пу бли ке Срп ске да, уко ли ко Пар ла мен тар на скуп -
шти на Бо сне и Хер це го ви не не усво ји За кон о по пи су ста -
нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у Бо сни и Хер це го ви -
ни до 1. сеп тем бра 2011. го ди не, из вр ши по пис ста нов ни -
штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у Ре пу бли ци Срп ској до 30.
но вем бра 2011. го ди не.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-232/11 Предсједник
22. фебруара 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чл. 204, 205. и 206. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња На цр та за ко на о ин -
фор ма ци о ној без бјед но сти, На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске, на Ше стој сјед ни ци, одр жа ној 28. апри ла 2011. го -
ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и
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З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске од лу чи ла је

да се На црт за ко на о ин фор ма ци о ној без бјед но сти упу ти
на јав ну рас пра ву, јер се на ве де ним на цр том за ко на уре ђу -
ју пи та ња ко ја су од по себ ног зна ча ја за гра ђа не и о ко ји ма
је нео п ход но да се нај ши ре кон сул ту ју за ин те ре со ва ни ор -
га ни и ор га ни за ци је, на уч не и струч не ин сти ту ци је.

2. На црт за ко на об ја вљен је на ин тер нет стра ни ци На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске www.na rod na skup sti -
nars.net.

3. Јав на рас пра ва ће се спро ве сти у ро ку од 30 да на.

4. За ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње јав не рас пра ве за ду -
жу је се Ми ни стар ство на у ке и тех но ло ги је, ко је се исто вре -
ме но оба ве зу је да до ста ви На род ној скуп шти ни, уз при је -
длог за ко на, из вје штај о ре зул та ти ма јав не рас пра ве са ми -
шље њи ма и при је дло зи ма из не се ним у ис тој.

5. Овај за кљу чак сту па на сна гу да ном до но ше ња, а
обја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”,
јед ним днев ним но ви на ма и на веб стра ни ци На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске.

Број: 01-718/11 Предсједник
28. априла 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Српске, на сједници од 20. апри-
ла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О ОВЛА ШЋЕ ЊУ ЗА ПО ВЛА ЧЕ ЊЕ КРЕ ДИТ НИХ 

И ДО НА ТОР СКИХ СРЕД СТА ВА ОДО БРЕ НИХ БУ ЏЕ ТУ

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ОД СТРА НЕ МЕ ЂУ НА РОД НИХ

ФИ НАН СИЈ СКИХ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА И 

РАС ПО ЛА ГА ЊА ИСТИМ

I

Вла да Ре пу бли ке Срп ске овла шћу је ми ни стра фи нан -
си ја др Зо ра на Те гел ти ју за по вла че ње сред ста ва са под ра -
чу на Ре пу бли ке Срп ске, отво ре них код Цен трал не бан ке
Бо сне и Хер це го ви не, за кре дит на и до на тор ска сред ства
одо бре на бу џе ту Ре пу бли ке Срп ске од стра не ме ђу на род -
них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и рас по ла га ње истим.

II

За ду жу је се Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Срп -
ске да, у скла ду са тач ком I ове од лу ке, де по ну је спе ци мен
пот пи са у Цен трал ној бан ци Бо сне и Хер це го ви не.

III

Овом од лу ком ста вља се ван сна ге Од лу ка Вла де Ре пу -
бли ке Срп ске, број: 04/1-012-959/06, од 13. апри ла 2006. го -
ди не.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-813/11 Предсједник
20. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у ве зи са чла ном 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и чла ном 28. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
20. априла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА 

ПРА ВИЛ НИК О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ 

ПРА ВИЛ НИ КА О УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ 

И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ МЈЕ СТА У 

AГЕНЦИЈИ ЗА ВО ДЕ ОБ ЛА СНОГ РИ ЈЕЧ НОГ 

СЛИ ВА ТРЕ БИ ШЊИ ЦЕ

I

Да је се са гла сност на Пра вил ник о из мје на ма о до пу ни
Пра вил ни ка о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци -
ји рад них мје ста у Аген ци ји за во де об ла сног ри јеч ног сли -
ва Тре би шњи це.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-809/11 Предсједник
20. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 13. и 14. априла
2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У  

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ ИН ТЕ РЕ СА

I

Утвр ђу је се да је од оп штег ин те ре са из град ња окрет -
ни це јав ног град ског са о бра ћа ја у Ба њој Лу ци, па се у ту
свр ху мо же из вр ши ти пот пу на екс про при ја ци ја не по крет -
но сти, и то:

- к.ч. бр. 440/13 “Оба ла” па шњак 3. кла се у по вр. од
1039 м², упи са на у Пл. бр. 912/5 КО Па вло вац, на име Јо -
вић Стој ка Ми лу тин са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје -
ру од го ва ра к.ч. бр. 123/49 “Па шњак Оба ла”, па шњак у пв.
од 1039 м², упи са на у Зк. ул. бр. 298 КО Па вло вац, на име
Јо вић Стој ка Ми лу тин са 1/1 ди је ла.

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Град Ба ња Лу ка.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-799/11 Предсједник
13. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

792

На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 118/08)
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 13. и 14. априла
2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У  

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ ИН ТЕ РЕ СА

I

Утвр ђу је се да је од оп штег ин те ре са из град ња при -
ступ ног пу та - са о бра ћај ни це на ло ка ци ји но ва бол ни ца
“Све ти Вра че ви” Би је љи на, па се у ту свр ху мо же из вр ши -
ти пот пу на екс про при ја ци ја не по крет но сти, и то:

4 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 49 11.05.2011.



- дио к.ч. бр. 4545, у на ра ви дво ри ште по вр ши не 499
м², стам бе на згра да по вр ши не 89 м² и ци је ла по моћ на згра -
да по вр ши не 13 м², упи са на у Пл. бр. 2739 КО Би је љи на 2,
а ко јим не крет ни на ма по зк. ста њу од го ва ра ју не крет ни не
бли же озна че не као к.ч. бр. 4545 Е 1 у на ра ви стам бе на
згра да по вр ши не 89 м² и по моћ на згра да по вр ши не 13 м²,
упи са не у ета жни уло жак бр. 7966 КО Би је љи на 2, упи са -
не у Зк. ул. бр. 2641 КО Би је љи на 2, у ко рист но си о ца
распо ла га ња Оп шти не Би је љи на и но си о ца трај ног пра ва
ко ри шће ња: Шо вић Ду шан Бог дан са ди је лом 1/1;

- дио к.ч. бр. 4546 у на ра ви шу ма 3. кла се укуп не по вр -
ши не 2355 м², упи са на у Пл. бр. 4705 КО Би је љи на 2, ко -
јим не крет ни на ма по зк. ста њу од го ва ра ју не крет ни не бли -
же озна че не као к.ч. бр. 4546, упи са не у Зк. ул. бр. 4395 КО
Би је љи на 2, упи са не у ко рист но си о ца пра ва рас по ла га ња
Оп шти не Би је љи на са 1/1 ди је ла и но си о ца пра ва при вре -
ме ног ко ри шће ња: Шо вић Ду шан Бог дан из Би је љи не са
1/1 ди је ла;

- дио к.ч. бр. 4547 у на ра ви дво ри ште стам бе но-по слов -
не згра де по вр ши не 423 м² и стам бе но по слов на згра да по -
вр ши не 324 м², упи са но у Пл. бр. 3588/3 КО Би је љи на 2,
ко јим не крет ни на ма по зк. ста њу од го ва ра ју не крет ни не
бли же озна че не као к.ч. бр. 4547, упи са не у Зк. ул. бр. 3453
КО Би је љи на 2, у ко рист но си о ца пра ва рас по ла га ња Оп -
шти не Би је љи на са ди је лом 1/1 и но си о ца трај ног пра ва ко -
ри шће ња: Шо вић Ду шан Бог дан из Би је љи не са 1/1 ди је ла;

- дио к.ч. бр. 4543/0 у на ра ви по моћ на згра да по вр ши -
не 24 м², дво ри ште по вр ши не 497 м² и стам бе на згра да по -
вр ши не 18 м², упи са на у Пл. бр. 2948/0, а ко јим не крет ни -
на ма по ста ром ста њу од го ва ра ју не крет ни не бли же озна -
че не као к.ч. бр. 4543/0 упи са не у ета жни уло жак бр. 8128
КО Би је љи на 2, из гра ђе не на к.ч. бр. 4543 све упи са но у Зк.
ул. бр. 2835 КО Би је љи на 2, у ко рист но си о ца пра ва рас по -
ла га ња: Са вић Ми тар Цви је тин из Би је љи не са 1/1 ди је ла.

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Ре пу бли ка Срп ска.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-800/11 Предсједник
13. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Српске, на сједници од 20. априла 2011.
го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ ИН ТЕ РЕ СА

I

Утврђује се да је од општег интереса изградња топло-
водне инфраструктуре, топловода у Добоју у ул. Браће Ју-
говића, Видовданска и Милоша Обилића, па се у ту сврху
може извршити непотпуна експропријација непокретно-
сти, и то: 

- к.ч. бр. 6448 у по вр ши ни од 341 м², упи са не у Пл. бр.
1743/3 КО До бој, као по сјед Шкор ња (Јо ва на) Дра ги ца са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 30/20
упи са не у Зк. ул. бр. 357 КО Ораш је, зе мљи ште др жав на
сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-стам бе на згра -
да на к.ч. бр. 30/20 Шкор ња (Ха сан) Ме суд са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6446/1 у по вр ши ни од 286 м², упи са не у Пл.
бр. 1460/2 КО До бој, као по сјед Ју си чић (Оме ра) Са и да са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч бр. 30/2
упи са не у Зк. ул. бр. 201 КО Ораш је, зе мљи ште др жав на

сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч. бр.
30/2 Ју си чић р. Хр ња до вић (Омер) Са и да са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6458/1 у по вр ши ни од 189 м², упи са не у Пл.
бр. 189/1 КО До бој, као по сјед Тр гић (Пе ре) Бла го је са 1/1
ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 30/1
упи са не у Зк. ул. бр. 407 КО Ораш је, зе мљи ште др жав на
сво ји на удио 1/1 док је вла сник ЗК ти је ла II-ку ћа к.ч. бр.
30/1 Бам па (Со ња ) Бру но са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6453 у по вр ши ни од 281 м², упи са не у Пл. бр.
941/2 КО До бој, као по сјед Го сти ми ро вић (Те о до ра) За гор -
ка р. Ву ко је вић са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од -
го ва ра к.ч. бр. 30/11 упи са не у Зк. ул. бр. 206 КО Ораш је,
као сво ји на Го сти ми ро вић р. Ву ко је вић ( ) За гор ка са 1/1
удје ла; 

- к.ч. бр. 6461 у по вр ши ни од 190 м², упи са не у Пл. бр.
2943/0 КО До бој, као по сјед Зу бак (Ма тин) Зво ни мир са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
30/16, упи са на у Зк. ул. бр. 38 КО Ораш је, зе мљи ште
држав на сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-стам -
бе на згра да на к.ч. бр. 30/16 Зу бак (Ма то) Зво ни мир са 1/1
удје ла и к.ч. бр. 30/30 упи са не у Зк. ул. бр. 38 КО Ораш је
као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6463 у по вр ши ни од 208 м², упи са не у Пл. бр.
2939/1 КО До бој, као по сјед Ђур ко вић (Пе тра) Бо ри слав са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
30/15, упи са на у Зк. ул. бр. 7 КО Ораш је, зе мљи ште др жав -
на сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-стам бе на
згра да на к.ч. бр. 30/15 Ђур ко вић (Пе тар) Бо ри слав са 1/1
удје ла; 

- к.ч. бр. 6471/2 у по вр ши ни од 183 м², упи са не у Пл.
бр. 2652/1 КО До бој, као по сјед Стој нић (Аде ма) Са фе та р.
Бе шла гић са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва -
ра к.ч. бр. 30/14, упи са на у Зк. ул. бр. 395 КО Ораш је, зе -
мљи ште др жав на сво ји на удио 1/1 док су вла сни ци Зк.
тије ла II-стам бе на згра да на к.ч. бр. 30/14 Стој нић (Ра де)
Бран ко са 1/2 удје ла и др жав на сво ји на са 1/2 удје ла; 

- к.ч. бр. 6471/1 у по вр ши ни од 91 м², упи са не у Пл. бр.
739/1 КО До бој, као по сјед Стој нић (Аде ма) Са фе та р. Бе -
шла гић са 1/2 ди је ла и Тр го вин ско пред у зе ће “Из бор” са
1/2 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
30/14, упи са на у Зк. ул. бр. 395 КО Ораш је, зе мљи ште др -
жав на сво ји на док су вла сни ци Зк. ти је ла II- стам бе на згра -
да на к.ч. бр. 30/14 Стој нић (Ра де) Бран ко са 1/2 удје ла и
др жав на сво ји на са 1/2 удје ла; 

- к.ч. бр. 6469 у по вр ши ни од 460 м², упи са не у Пл. бр.
4423/2 КО До бој, као по сјед Ча брић (Ша ба на) Се ид са 1/1
ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 30/9,
упи са не у Зк. ул. бр. 408 КО Ораш је, зе мљи ште др жав на
сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч бр.
30/9 Ча брић (Ша бан) Се ид са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6466/1 у по вр ши ни од 160 м², упи са не у Пл.
бр. 5038/0 КО До бој, као по сјед Ча брић (Ша ба на) Ах мет са
1/2 ди је ла и Ча брић (Ша ба на) Фе рид са 1/2 ди је ла, а што
по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 30/13, упи са не у Зк.
уло жак 424 КО Ораш је, зе мљи ште др жав на сво ји на удио
1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-стам бе на згра да на к.ч. бр.
30/13 Ча брић (Ша бан) Ах мет са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6481 у по вр ши ни од 754 м², упи са не у Пл. бр.
755/11 КО До бој, као по сјед Во де До бој са 1/1 ди је ла а што
по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 30/8, упи са не у Зк. ул.
бр. 393 КО Ораш је као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6110/1 у по вр ши ни од 462 м², упи са не у Пл.
бр. 2843/3 КО До бој. као по сјед Ни ко лић (Ста но ја) Дра ган
са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
265/18 упи са не у Зк. ул. бр. 736 КО До бој као др жав на сво -
ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6116 у по вр ши ни од 294 м², упи са не у Пл. бр.
2211/3 КО До бој, као по сјед Јев тић (Сре те на) Ди ја на р. Ни -
ко лић са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч.
бр. 265/30, упи са не у Зк. ул. бр. 1484 КО До бој, као сво ји -
на Јев тић (Сре те на) Ди ја на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6117 у по вр ши ни од 174 м², упи са не у Пл. бр.
2653/0 КО До бој као по сјед Сто ли ца (Мла ђан) Ср ђан са 1/1
ди је ла а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/22,
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упи са не у Зк. ул. бр. 2580 КО До бој, као др жав на сво ји на
са 1/1 ди је ла; 

- к.ч. бр. 6112/1 у по вр ши ни од 317 м², упи са не у Пл.
бр. 2927/0 КО До бој као по сјед Зе ле но вић (Пе ре) Шће пан
са 1/2 ди је ла и Бор чак (Шће па на) Бран ка р. Зе ле но вић, а
што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/15, упи са не у
Зк. ул. бр. 704 КО До бој, зе мљи ште др жав на сво ји на удио
1/1 док су вла сни ци Зк. ти је ла II-ку ћа к.ч. бр. 265/15 Бор -
чак р. Зе ле но вић ( ) Бран ка са 1/2 удје ла и Зе ле но вић (Шће -
пан) Зо ран са 1/2 удје ла; 

- к.ч. бр. 6114 у по вр ши ни од 215 м², упи са не у Пл. бр.
2611/0 КО До бој као по сјед Спа со је вић (Ни ко ле) Пе тар са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
265/14, упи са не у Зк. ул. бр. 706, зе мљи ште др жав на сво ји -
на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч. бр.
265/14 Спа со је вић (Ни ко ла) Пе тар са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6153 у по вр ши ни од 369 м², упи са не у Пл. бр.
935/0 КО До бој као по сјед Гој ко вић (Стје пан) Ма рин ко са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/24,
упи са не у Зк. ул. бр. 2535 КО До бој, зе мљи ште држав на сво -
ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-стам бе на згра да на
к.ч. 265/24 Гој ко вић ( ) Ма рин ко са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6151 у по вр ши ни од 139 м², упи са не у Пл. бр.
737/177 КО До бој као по сјед Оп шти на До бој са 1/1 ди је ла,
а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/1 упи са не у
Зк. уло жак 736 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6152/2 у по вр ши ни од 400 м², упи са не у Пл.
бр. 2986/0 КО До бој као по сјед Ди зда ре вић (Му ха ме да)
Али ри зах са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва -
ра к.ч. бр. 265/1 упи са не у Зк. ул. бр. 736 као др жав на сво -
ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6152/3 у по вр ши ни од 145 м², упи са не у Пл.
бр. 935/0 КО До бој као по сјед Гој ко вић (Стје па на) Ма рин -
ко са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч.
265/1, упи са не у Зк. уло жак 736 КО До бој као др жав на сво -
ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6152/1 у по вр ши ни од 2030 м², упи са не у Пл.
бр. 737/180 КО До бој као по сјед Оп шти не До бој, а што по
ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/1, упи са не у Зк. ул.
бр. 736, КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла, к.ч.
бр. 265/13 упи са не у Зк. ул. бр. 736 КО До бој као др жав на
сво ји на са 1/1 удје ла, к.ч. бр. 265/16 упи са не у Зк. ул. бр.
341 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла и к.ч. бр.
265/23 упи са не у Зк. ул. бр. 2931 КО До бој као др жав на
сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6121 у по вр ши ни од 181 м², упи са не у Пл. бр.
4795/1 КО До бој као по сјед Са ра че вић (Еса да) Един са 1/1
ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/40
упи са не у Зк. ул. бр. 1797 КО До бој, зе мљи ште др жав на
сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-стам бе на згра -
да на к.ч. бр. 265/40, Са ра че вић (Есад) Един са 1/1 удје ла и
к.ч. бр. 265/56 упи са не у Зк. ул. бр. 1797 КО До бој као др -
жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6130 у по вр ши ни од 187 м², упи са не у Пл. бр.
4984/1 КО До бој као по сјед Ка та џић (Хај ру ди на) Се јад са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
265/11 упи са не у Зк. ул. бр. 2555 КО До бој, зе мљи ште
држав на сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-ку ћа
на к.ч. бр. 265/11 Ка та џић р. Му чић ( ) Џе ва хи ра са 1/1
удје ла и к.ч. бр. 265/73 упи са не у Зк. ул. бр. 2555 КО До бој
као држав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6132 у по вр ши ни од 171 м², упи са не у Пл. бр.
2049/0 КО До бој као по сјед Му чић (Ибре) Са киб са 1/1 ди -
је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/12,
упи са не у Зк. ул. бр. 2552 КО До бој, зе мљи ште др жав на
сво ји на док је вла сник Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч. бр. 265/12
Му чић (Ибро) Са киб са 1/1 удје ла и к.ч. бр. 265/74 упи са -
не у Зк. ул. бр. 2552 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1
удје ла; 

- к.ч. бр. 6136 у по вр ши ни од 515 м², упи са не у Пл. бр.
2126 КО До бој као по сјед Му ла лић (Га ли ба) Му ха мед са
2/4 ди је ла, Му ла лић (Ха ли да) На ди ра р. Сма ил бе го вић са
1/4 ди је ла и Му ла лић (Мен су ра) Не џад са 1/4 ди је ла, а што

по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 266/9, упи са не у Зк.
ул. бр. 713 КО До бој, зе мљи ште др жав на сво ји на док су
вла сни ци Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч. бр. 266/9, Му ла лић (Му -
ха мед) Емир са 1/2 удје ла, Му ла лић р. Сма ил бе го вић (Ха -
мид) На ди ра са 1/4 удје ла и Му ла лић (Мен сур) Не џад са
1/4 удје ла; 

- к.ч. бр. 6105/1 у по вр ши ни од 2393 м² упи са не у Пл.
бр. 737/177 КО До бој, као по сјед Оп шти на До бој са 1/1
дије ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/5,
упи са не у Зк. уло жак 1030 КО До бој као др жав на сво ји на
са 1/1 удје ла; 

- к.ч . бр. 6105/3 у по вр ши ни од 1330 м² упи са не у Пл.
бр. 6048/2 КО До бој, као по сјед Вет мић (Ми хај ла) Бо шко
са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
265/79 упи са не у Зк. ул. бр. 1446 КО До бој, зе мљи ште
држав на сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-ко -
лек тив ни стам бе ни обје кат три ла ме ле на к.ч. бр. 265/79
Вет мић (Ми хај ло) Бо шко са 1/1 удје ла;

к.ч. бр. 5751/1 у по вр ши ни од 169 м² упи са не у Пл. бр.
729/137 КО До бој, као по сјед Оп шти не До бој са 1/1 ди је -
ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 269/1 упи са -
не у Зк. ул. бр. 1739 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1
удје ла; 

- к.ч. бр. 5755/1 у по вр ши ни од 515 м² упи са не у Пл. бр.
5847/0 КО До бој, као по сјед “Не шко вић оси гу ра ње” а.д.
Би је љи на са 1/1 ди је ла а што по ста ром пре мје ру од го ва ра
к.ч. бр. 269/16 упи са не у Зк. ул. бр. 413 КО До бој, зе мљи -
ште др жав на сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла 3 -
стам бе ни обје кат на к.ч. бр. 269/16 ПП ауто ек спорт До бој
са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5751/3 у по вр ши ни од 211 м², упи са не у Пл.
бр. 729/137 КО До бој, као по сјед Оп шти не До бој са 1/1 ди -
је ла а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 269/12 упи -
са не у Зк. ул. бр. 1739 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1
удје ла;

- к.ч. бр. 5756 у по вр ши ни од 253 м², упи са не у Пл. бр.
724/39 КО До бој, као по сјед Пу те ви До бој са 1/1 ди је ла, а
што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 269/9 упи са не у Зк.
ул. бр. 1739 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла;

к.ч. бр. 6100/1 у по вр ши ни од 245 м², упи са не у Пл. бр.
3098/0 КО До бој, као по сјед Мар ко вић (Осто је) Ми ро слав
са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч.
бр.266/4 упи са не у Зк. ул. бр. 2902 КО До бој као др жав на
сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6099 у по вр ши ни од 267 м² упи са не у Пл. бр.
4113/1 КО До бој, као по сјед Му ја ко вић (Али је) Ор хан са
1/2 ди је ла и Му ја ко вић (Ше ки ба) Џа на са 1/2 ди је ла, а што
по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 266/3, упи са не у Зк.
ул. бр. 1497 КО До бој, зе мљи ште др жав на сво ји на удио 1/1
док су вла сни ци Зк. ти је ла II-стам бе на згра да на к.ч. бр.
266/3 Му ја ко вић р. То пић ( ) Са фе та са 1/2 удје ла и Му ја -
ко вић (Ше киб) Џа на са 1/2 удје ла; 

- к.ч. бр. 6093 у по вр ши ни од 367 м², упи са не у Пл. бр.
552/1 КО До бој као по сјед Џе ко (Рад ми ле) Нар цис са 1/2
ди је ла и Џе ко (Мир ка) На да р. Бо снић са 1/2 ди је ла, а што
по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 266/12, упи са не у Зк.
ул. бр. 725 КО До бој, зе мљи ште др жав на сво ји на док су
вла сни ци Зк. ти је ла II-стам бе на згра да на к.ч. бр. 266/12
Џе ко р. Бо снић ( ) На да са 1/2 удје ла и Џе ко (Рад ми ла) Нар -
цис са 1/2 удје ла и к.ч. бр. 266/2 упи са не у Зк. ул. бр. 725
КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6096 у по вр ши ни од 156 м², упи са не у Пл. бр.
1618/0 КО До бој, као по сјед Еле зо вић (Му је) Ха лид са 1/2
ди је ла и Еле зо вић Са бра р. Шах бе го вић са 1/2 ди је ла, а
што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 266/13, упи са не у
Зк. ул. бр. 708 КО До бој, зе мљи ште др жав на сво ји на удио
1/1 док су вла сни ци Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч. бр. 266/13
Еле зо вић (Му јо) Ха лид са 1/2 удје ла и Еле зо вић р. Шах бе -
го вић ( ) Са бра са 1/2 удје ла; 

- к.ч. бр. 6095/1 у по вр ши ни од 198 м², упи са не у Пл.
бр. 1618/0 КО До бој, као по сјед Еле зо вић (Му је) Ха лид са
1/2 ди је ла и Еле зо вић Са бра р. Шах бе го вић са 1/2 ди је ла, а
што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 266/13, упи са не у
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Зк. ул. бр. 708 КО До бој, зе мљи ште др жав на сво ји на
удио1/1 док су вла сни ци Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч. бр.
266/13 Еле зо вић (Му јо) Ха лид са 1/2 удје ла и Еле зо вић р.
Шах бе го вић ( ) Са бра са 1/2 удје ла; 

- к.ч. бр. 5767/2 у по вр ши ни од 126 м², упи са не у Пл.
бр. 2888/0 КО До бој, као по сјед Вла ху шић (Ан дре) Ма то са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 252/3
упи са не у Зк. ул. бр. 3156 КО До бој, као др жав на сво ји на
са 1/1 удје ла и к.ч. бр. 252/6, упи са не у Зк. ул. бр. 699 КО
До бој, зе мљи ште др жав на сво ји на удио 1/1 док су вла сни -
ци Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч. бр. 252/6 Вла ху шић (Ан дри ја)
Ма то са 1/2 удје ла, Вла ху шић (Ма то) Сло бо дан са 1/4 удје -
ла и Вла ху шић (Ма то) Ја сен ко са 1/4 удје ла; 

- к.ч. бр. 5767/3 у по вр ши ни од 80 м², упи са не у Пл. бр.
2888/0 КО До бој, као по сјед Вла ху шић (Ан дре) Ма то са 1/1
ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 252/6
упи са не у Зк. уло жак 699 КО До бој, зе мљи ште др жав на
сво ји на удио 1/1 док су вла сни ци Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч.
бр. 252/6 Вла ху шић (Ан дри ја) Ма то са 1/2 удје ла, Вла ху -
шић (Ма то) Сло бо дан са 1/4 удје ла и Вла ху шић (Ма то) Ја -
сен ко са 1/4 удје ла; 

- к.ч. бр. 6097 у по вр ши ни од 186 м², упи са не у Пл. бр.
547/3 КО До бој, као по сјед Ко за ре вић (Бо шка) Здрав ко са
1/1 ди је ла а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
266/17, упи са не у Зк. ул. бр. 1502 КО До бој, као сво ји на
Ко за ре вић (Бо шко) Здрав ко са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6084 у по вр ши ни од 256 м², упи са не у Пл. бр.
41/1 КО До бој, као по сјед Али бе го вић (Му ста фе) Му фа р.
Ха џи ђул бић са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го -
ва ра к.ч. бр. 266/10 упи са не у Зк. ул. бр. 709 КО До бој, зе -
мљи ште др жав на сво ји на удио1/1 док је вла сник Зк. ти је ла
II-ку ћа на к.ч. бр. 266/10 Али бе го вић р. Ха џи ђул бић (Му -
ста фа) Му фа са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6086 у по вр ши ни од 325 м², упи са не у Пл. бр.
41/1 КО До бој, као по сјед Али бе го вић (Му ста фе) Му фа р.
Ха џи ђул бић са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го -
ва ра к.ч. бр. 266/10 упи са не у Зк. ул. бр. 709 КО До бој, зе -
мљи ште др жав ноа сво ји на удио1/1 док је вла сник Зк. ти је -
ла II-ку ћа на к.ч. бр. 266/10 Али бе го вић р. Ха џи ђул бић
(Му ста фа) Му фа са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6081 у по вр ши ни од 357 м², упи са не у Пл. бр.
1868/0 КО До бој, као по сјед Мар ко вић (Дим ше) Ми лош са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
266/43 упи са не у Зк. ул. бр. 427 КО До бој као др жав на сво -
ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6088/1 у по вр ши ни од 205 м² упи са не у Пл. бр.
2101/2 КО До бој, као по сјед Муј ка но вић (Ху се) Су ад са 5/8
ди је ла, Муј ка но вић (Ху се) Се ад са 1/8 ди је ла, Ди дић (Ху -
се) Са ли ха р. Муј ка но вић са 1/8 ди је ла и Ха џи ка ду нић (Ху -
се) Аси ја р. Муј ка но вић са 1/8 ди је ла, а што по ста ром пре -
мје ру од го ва ра к.ч. бр 266/38 упи са не у Зк. уло жак 427 КО
До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла и к.ч. бр. 266/25
упи са не у Зк. ул. бр. 427 КО До бој као др жав на сво ји на са
1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6087/1 у по вр ши ни од 160 м² упи са не у Пл. бр.
1026/0 КО До бој, као по сјед Ха џи ка ду нић (Осма на) Џе мал
са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
266/18 упи са не у Зк. ул. бр. 304 КО До бој као др жав на сво -
ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6077/1 у по вр ши ни од 464 м², упи са не у Пл.
бр. 2405/2 КО До бој, као по сјед Пре шић (То до ра) Вој ка р.
Јо ва но вић са 1/2 ди је ла и Пре шић (Бог да на) Бран ко са 1/2
ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 254/7,
упи са не у Зк. ул. бр. 1740 КО До бој, као сво ји на Пре шић
(Бог дан) Бран ко са 1/2 удје ла и Пре шић р. Јо ва но вић (То -
дор) Вој ка са 1/2 удје ла;  

- к.ч. бр. 5813/3 у по вр ши ни од 367 м², упи са не у Пл.
бр. 619/3 КО До бој, као по сјед То па ло вић (Ива на) Ани ца р.
Вр ка ше вић са 1/2 ди је ла и Ву ке љић (Пе тра) Ми ли ца р. Га -
врић са 1/2 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч.
бр. 254/23, упи са не у Зк. ул. бр. 217 КО До бој, као др жав -
на сво ји на са 1/1 удје ла и к.ч. бр. 254/21 пи са не у Зк. ул. бр.
2595 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5813/4 у по вр ши ни од 454 м², упи са не у Пл.
бр. 1651/0 КО До бој, као по сјед Ко жо (Еју ба) Исмет са 1/1
ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 254/24
упи са не у Зк. ул. бр. 2981 КО До бој као др жав на сво ји на са
1/1 удје ла и к.ч. бр. 254/31 упи са не у Зк. ул. бр. 602 КО До -
бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5813/5 у по вр ши ни од 362 м², упи са не у Пл.
бр. 1948/1 КО До бој, као по сјед Ду ја ко вић (Дра гу ти на)
Мир ја на р. Бол фек са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру
од го ва ра к.ч. бр. 254/22 упи са не у Зк. ул. бр. 2619 КО До -
бој, зе мљи ште др жав на сво ји на удио 1/1 док је вла сник Зк.
ти је ла II-стам бе на згра да на к.ч. бр. 254/22 Ду ја ко вић р.
Бол фек ( ) Мир ја на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5814/2 у по вр ши ни од 300 м², упи са не у Пл.
бр. 3528/0 КО До бој, као по сјед Ми шић (Бо шка) Са во са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 253/5
упи са не у Зк. ул. бр. 698 као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5812/4 у по вр ши ни од 350 м², упи са не у Пл. бр.
3273/2 КО До бој, као по сјед Ми тро вић (Ду ша на) Ири на са
1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 253/5
упи са не у Зк. ул. бр. 698 КО До бој, као др жав на сво ји на са
1/1 удје ла, к.ч. бр. 251/10 упи са не у Зк. ул. бр. 736 КО До бој
као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла и к.ч. бр. 253/3 упи са не у
Зк. уло жак 698 као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5810 у по вр ши ни од 190 м² упи са не у Пл. бр.
762/24 КО До бој, као по сјед Же ље зни це Ре пу бли ке Срп ске
А.Д. До бој са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва -
ра к.ч. бр. 250/3 упи са не у Зк. ул. бр. 697 КО До бој, као
држав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6073 у по вр ши нои од 286 м² упи са не у Пл. бр.
368/0 КО До бој, као по сјед Бр кић (Ха са на) Џе хва р. Ме ми -
ше вић са 1/6 ди је ла, Ах ме та ше вић (Фе хи ма) Са би ха р. Бр -
кић са 1/6 ди је ла, Ду гај ли ја (Фе хи ма) Се на р. Бр кић са 1/6
ди је ла, Бр кић (Фе хи ма) Се ад са 1/6 ди је ла, Бр кић (Фе хи ма)
Нер ми на са 1/6 ди је ла и Бр кић (Фе хи ма) Ма и да са 1/6 дије -
ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 255/6 упи са -
не у Зк. ул. бр. 3347 КО До бој, као др жав на сво ји на са 1/1
ди је ла;

к.ч. бр. 6457 у по вр ши ни од 372 м², упи са не у Пл. бр.
189/1 КО До бој, као по сјед Тр гић (Пе ре) Бла го је са 1/1
дије ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 30/1
упи са не у Зк. ул. бр. 407 КО Ораш је, зе мљи ште др жав на
сво ји на удио 1/1, док је вла сник Зк. ти је ла II-ку ћа на к.ч.
бр. 30/1 Бам па (Со ња) Бру но са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5812/2 у по вр ши ни од 368 м², упи са не у Пл.
бр. 2734/0 КО До бој као по сјед Шка пур (Ри сте) На да р.
Жи ва но вић са 1/1 ди је ла а што по ста ром пре мје ру од го ва -
ра к.ч. бр. 250/8 упи са не у Зк. ул. бр. 3633 КО До бој, зе -
мљи ште др жав на сво ји на удио 1/1, док је вла сник Зк. ти је -
ла II-стам бе на згра да на к.ч. бр. 250/8 Шка пур р. Жи ва но -
вић ( ) На да са 1/1 удје ла и к.ч.бр. 250/11 упи са не у Зк. ул.
бр. 1172 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 8255/1 у по вр ши ни од 8762 м², упи са не у Пл.
бр. 724/39 КО До бој као по сјед Пу те ви До бој са 1/1 ди је ла,
а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/6 упи са не у
Зк. ул. бр. 736 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5811/1 у по вр ши ни од 359 м², упи са не у Пл.
бр. 592/3 КО До бој, као по сјед Дељ кић (Ха ки је) Амир са
3/12 ди је ла, Дељ кић (Хам зе) Мах мо са 6/12 ди је ла и Ху -
скић (Ха ки је) Ин ди ра р. Дељ кић са 3/12 ди је ла, а што по
ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 237/5 упи са не у Зк. ул.
бр. 705 КО До бој, зе мљи ште др жав на сво ји на удио 1/1, док
су вла сни ци Зк. ти је ла II-стам бе ни обје кат на к.ч. бр. 237/5
Дељ кић(Хам за)Мах мо са 1/2 удје ла, Дељ кић р. Мах му то -
вић ( ) Бе га је та са 1/6 удје ла, Дељ кић (Ха ки ја) Амир са 1/6
удје ла и Ху скић р. Дељ кић ( ) Ин ди ра са 1/6 удје ла; 

- к.ч. бр. 5780/1 у по вр ши ни од 479 м², упи са не у Пл.
бр. 737/177 КО До бој, као по сјед Оп шти на До бој са 1/1
дије ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 253/8
упи са не у Зк. ул. бр. 2960 КО До бој као др жав на сво ји на са
1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5804 у по вр ши ни од 189 м², упи са не у Пл. бр.
687/4 КО До бој, као по сјед Ми ни стар ства од бра не Ре пу -
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бли ке Срп ске са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го -
ва ра к.ч. бр. 251/31 упи са не у Зк. ул. бр. 3746 КО До бој, као
др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5805 у по вр ши ни од 264 м², упи са не у Пл. бр.
687/4 КО До бој, као по сјед Ми ни стар ства од бра не Ре пу -
бли ке Срп ске са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го -
ва ра к.ч. бр. 253/24 упи са не у Зк. ул. бр. 3746 КО До бој, као
др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5809 у по вр ши ни од 191 м², упи са не у Пл. бр.
687/4 КО До бој, као по сјед Ми ни стар ства од бра не Ре пу -
бли ке Срп ске са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го -
ва ра к.ч. бр. 251/30 упи са не у Зк. ул. бр. 3746 КО До бој, као
др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5775 у по вр ши ни од 119 м², упи са не у Пл. бр.
737/177 КО До бој као по сјед, Оп шти не До бој са 1/1 ди је -
ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 252/3 упи са -
не у Зк. ул. бр. 3156 КО До бој, као др жав на сво ји на са 1/1
удје ла;

к.ч. бр. 5776 у по вр ши ни од 118 м² упи са не у Пл. бр.
687/4 КО До бој, као по сјед Ми ни стар ства од бра не Ре пу -
бли ке Срп ске са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го -
ва ра к.ч. бр. 252/3 упи са не у Зк. ул. бр. 3746 КО До бој, као
др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5777 у по вр ши ни од 120 м², упи са не у Пл. бр.
687/4 КО До бој, као по сјед Ми ни стар ства од бра не Ре пу -
бли ке Срп ске са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го -
ва ра к.ч. бр. 252/3 упи са не у Зк. ул. бр. 3746 КО До бој, као
др жав на сво ји на са 1/1 удје ла 

- к.ч. бр. 5778 у по вр ши ни од 119 м², упи са не у Пл. бр.
687/4 КО До бој, као по сјед Ми ни стар ства од бра не Ре пу -
бли ке Срп ске са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го -
ва ра к.ч. бр. 252/3 упи са не у Зк. ул. бр. 3746 КО До бој, као
др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6480/1 у по вр ши ни од 1262 м² упи са не у Пл.
бр. 724/39 КО До бој, као по сјед Пу те ви До бој са 1/1 ди је -
ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 30/8 упи са -
не у Зк. ул. бр. 393 КО Ораш је као др жав на сво ји на са 1/1
удје ла; 

- к.ч. бр. 6468 у по вр ши ни од 148 м² упи са не у Пл. бр.
724/39 КО До бој, као по сјед Пу те ви До бој, а што по ста ром
пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 30/37 упи са не у Зк. ул. бр. 424
као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6455 у по вр ши ни од 314 м², упи са не у Пл.
1170/1 КО До бој, као по сјед Јо вић (Стје па на) Пе тар са 1/1
ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 30/19
упи са не у Зк. ул. бр. 352 КО Ораш је, зе мљи ште др жав на
сво ји на удио 1/1, док је вла сник Зк. ти је ла II-стам бе на згра -
да на к.ч. бр. 30/19 Јо вић (Стје пан) Пе тар са 1/1 удје ла; 

- к.ч бр. 8264 у по вр ши ни од 24811 м², упи са не у Пл.
бр. 724/41 КО До бој, као по сјед Пу те ви До бој са 1/1 ди је -
ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 267/1 упи са -
не у Зк. ул. бр. 696 КО До бој као јав но до бро; 

- к.ч. бр. 5755/2 у по вр ши ни од 563 м², упи са не у Пл.
бр. 5246/6 КО До бој, као по сјед “Ауто ек спорт” До бој са
1/1 удје ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 269/3
упи са не у Зк. ул. бр. 413 КО До бој, зе мљи ште др жав на сво -
ји на удио 1/1 док је вла сник Зк. ти је ла II-стам бе но-по слов -
ни обје кат на к.ч. бр. 269/3 Не шко вић оси гу ра ње а.д. Би је -
љи на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6080 у по вр ши ни од 709 м², упи са не у Пл. бр.
997/2 КО До бој, као по сјед Ра дој чић (Гој ка) Сла ви ца р. Бу -
ла то вић са 1/2 ди је ла и По точ њак (Ми ло ша) Бран ки ца са
1/2 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 255/2
упи са не у Зк. уло жак 2701 КО До бој, зе мљи ште др жав на
сво ји на удио 1/1 док су вла сни ци Зк. ти је ла II-стам бе на
згра да на к.ч. бр. 255/2 По точ њак р. Ра дој чић (-) Бран ки ца
са 1/2 удје ла и Ра дој чић р. Бу ла то вић (Гој ко) Сла ви ца са 1/2
удје ла; 

- к.ч. бр. 5766/1 у по вр ши ни од 357 м², упи са не у Пл.
бр. 2888/0 КО До бој , као по сјед Вла ху шић (Ан дре) Ма то
са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр.
252/6 упи са не у Зк. ул. бр. 699 КО До бој, зе мљи ште др жав -
на сво ји на удио 1/1 док су вла сни ци Зк. ти је ла II - ку ћа на

к.ч. бр. 252/6 Вла ху шић (Ан дри ја) Ма то са 1/2 удје ла, Вла -
ху шић (Ма то) Сло бо дан са 1/4 удје ла и Вла ху шић (Ма то)
Ја сен ко са 1/4 удје ла; 

- к.ч. бр. 6456 у по вр ши ни од 145 м², упи са не у Пл. бр.
941/2 КО До бој, као по сјед Го сти ми ро вић (Те о до ра) За гор -
ка р. Ву ко је вић са 1/1 ди је ла, а што по ста ром пре мје ру од -
го ва ра к.ч. бр. 30/29 упи са не у Зк. уло жак 424 КО Ораш је
као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6076 у по вр ши ни од 253 м², упи са не у Пл. бр.
724/39 КО До бој, као по сјед Пу те ви До бој са 1/1 удје ла, а
што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 255/7 упи са не у Зк.
ул. бр. 3085 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5812/1 у по вр ши ни од 6647 м², упи са не у Пл.
бр. 737/180 КО До бој, као по сјед Оп шти на До бој са 1/1
удје ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 250/3
упи са не у Зк. уло жак 697 КО До бој као др жав на сво ји на са
1/1 удје ла, кч. бр. 251/3 упи са не у Зк. уло жак 736 КО До бој
као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла, к.ч. бр. 251/37 упи са не у
Зк. уло жак 1047 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје -
ла, к.ч. бр. 251/43 упи са не у Зк. ул. бр. 736 КО До бој као
др жав на сво ји на са 1/1 удје ла, к.ч. бр. 251/44 упи са не у Зк.
ул. бр. 736 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла, к.ч.
нр. 253/5 упи са не у Зк. ул. бр. 698 као др жав на сво ји на са
1/1 удје ла, 253/46 упи са не у Зк. уло жак 3746 КО До бој као
др жав на сво ји на, к.ч. бр 253/47 упи са не у Зк. ул. бр. 698
КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла и к.ч. бр.
253/48 упи са не у Зк. уло жак 3746 КО До бој као др жав на
сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 5780/3 у по вр ши ни од 935 м², упи са не у Пл.
бр. 737/181 КО До бој, као по сјед Оп шти не До бој са 1/1
дије ла, а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 252/3
упи са не у Зк. ул. бр. 3156 КО До бој као др жав на сво ји на са
1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6119/1 у по вр ши ни од 296 м², упи са не у Пл.
бр. 724/41 КО До бој као по сјед Пу те ви До бој са 1/1 ди је ла,
а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 265/1 упи са не у
Зк. ул. бр. 736 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла; 

- к.ч. бр. 6101 у по вр ши ни од 297 м², упи са не у Пл. бр.
737/177 КО До бој као по сјед Оп шти не До бој са 1/1 ди је ла,
а што по ста ром пре мје ру од го ва ра к.ч. бр. 266/5 упи са не у
Зк. уло жак 736 КО До бој као др жав на сво ји на са 1/1 удје ла.

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Оп шти на До бој. 

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-808/11 Предсједник
20. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

794

На осно ву чла на 33. став 2. За ко на о екс про при ја ци ји
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Српске, на сједници од 13. и 14.
априла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Вла да Ре пу бли ке Срп ске са гла сна је да се ко ри сни ку

екс про при ја ци је, при је ис пла те на кна де ра ни јем вла сни ку,
а у свр ху из град ње по ти сног цје во во да од Фа бри ке за пре -
ра ду во де “Крем на” до Са бир ног ба зе на “Цер”, до зво ли
сту па ње у по сјед не по крет но сти озна че них као:

- дио к.ч. бр. 158/3 зва на “Ме таљ ка”, њи ва 5. кла се,

- дио к.ч. бр. 159 зва на “Ме таљ ка”, воћ њак 2. кла се,

упи са них у Пл. бр. 500 КО До ња Мра ви ца, а што се по ста -
ром пре мје ру од но си на дио к.ч. бр. 328/3 упи са не у Зк. ул.
бр. 100 КО Мра ви ца Срп ска, вла сни штво Ђу кић (Бо жи дар)
Ви то са 1/1 ди је ла и дио к.ч. бр. 345/6 упи са не у Зк. ул. бр.
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113 КО Мра ви ца Срп ска, вла сни штво Ђу кић (Ви то) То ми -
слав, све у фак тич ком вла сни штву Ђу кић То ми сла ва, си на
Ви те из Д. Мра ви це у сје вер ном ди је лу пар це ле, и то на
ме ђи пред мет ног зе мљи шта и пу та на ди је лу пар це ле к.ч.
бр. 158/3 у ду жи ни од 45 м и ши ри ни од 2 м и дије лу пар -
це ле к.ч. бр. 159 у ду жи ни од 20 м и ши ри ни од 1 м од
искол  че не тра се на ли цу мје ста, а у укуп ној по вр ши ни од
115 м², екс про при са не Рје ше њем Ре пу блич ке упра ве за ге -
о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве, Под руч на је ди ни ца
Пр ња вор, број 21.36/473-15-16/09, од 10. де цем бра 2009.
го ди не.

2. При је пре да је у по сјед екс про при са них не по крет но -
сти пр во сте пе ни ор ган ће обез би је ди ти све до ка зе ко ји су
по треб ни за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са не не по -
крет но сти.

3. Ту жба под не се на про тив овог рје ше ња не од ла же ње -
го во из вр ше ње.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-805/11 Предсједник
13. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

795

На осно ву чла на 33. став 2. За ко на о екс про при ја ци ји
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Српске, на сједници од 13. и 14.
априла 2011. го ди не,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Вла да Ре пу бли ке Срп ске са гла сна је да се ко ри сни ку

екс про при ја ци је, при је ис пла те на кна де ра ни јем вла сни ку,
а у свр ху из град ње по ти сног цје во во да од Фа бри ке за пре -
ра ду во де “Крем на” до Са бир ног ба зе на “Цер”, до зво ли
сту па ње у по сјед не по крет но сти озна че не као:

- дио к.ч. бр. 1474/3 (н.п. 667/1), у пов. од 663 м², упи -
са не у Зк. ул. бр. 558 КО Пр ња вор, као су вла сни штво Ка та -
на рођ. Пан џа Ха фи зе са 1/40 ди је ла и др. и Пл. бр. 294 КО
Око ли ца, као по сјед Пет ко вић (Са во) Но ва ка са 1/1 ди је ла,
а ствар но и фак тич ко пра во вла сни штва Пет ко вић (Са во)
Но вак са 1/1 ди је ла, у ду жи ни од 79 м и про сјеч не ши ри не
8 м, екс про при са не Рје ше њем Ре пу блич ке упра ве за ге о -
дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве, Под руч на је ди ни ца
Пр ња вор, број: 21.36/473-16-3/09, од 10. де цем бра 2009. го -
ди не.

2. При је пре да је у по сјед екс про при са них не по крет но -
сти пр во сте пе ни ор ган ће обез би је ди ти све до ка зе ко ји су
по треб ни за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са не не по -
крет но сти.

3. Ту жба под не се на про тив овог рје ше ња не од ла же ње -
го во из вр ше ње.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-804/11 Предсједник
13. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

796

На осно ву чла на 33. став 2. За ко на о екс про при ја ци ји
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Српске, на сједници од 13. и 14.
априла 2011. го ди не, д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Вла да Ре пу бли ке Срп ске са гла сна је да се ко ри сни ку

екс про при ја ци је, при је ис пла те на кна де ра ни јем вла сни ку,

а у свр ху из град ње по ти сног цје во во да од Фа бри ке за пре -
ра ду во де “Крем на” до Са бир ног ба зе на “Цер”, до зво ли
сту па ње у по сјед не по крет но сти озна че них као:

- дио к.ч. бр. 256/1 у пов. од 61 м²,

- дио к.ч. бр. 256/2 у пов. од 61 м²,

- дио к.ч. бр. 982 у пов. од 134 м²,

- дио к.ч. бр. 937/1 у пов. од 181 м²,

- дио к.ч. бр. 937/2 у пов. од 366 м²,

- дио к.ч. бр. 937/3 у пов. од 73 м²,

упи са них у Пл. бр. 163 КО Д. Мра ви ца, у по сје ду Мо ра вац
Јо ве Вељ ко са 1/1 ди је ла, пре ма ста ром пре мје ру озна че не
као дио к.ч. бр. 79/3 у пов. од 61 м², дио к.ч. бр. 79/3 у пов.
од 61 м², дио к.ч. бр. 32 у пов. од 134 м², упи са не у Зк. ул.
бр. 308 КО Мра ви ца Срп ска, као вла сни штво Мо ра вац Јо -
ве Вељ ко са 1/1 ди је ла и дио к.ч. бр. 106/12 у пов. од 181
м², дио к.ч. бр. 106/12 у пов. од 366 м² и дио к.ч. бр. 106/12
у пов. од 73 м², све упи са не у Зк. ул. бр. 91 КО Мра ви ца
Срп ска, вла сни штво Мо ра вац Пе тра Ђу рађ са 1/2 ди је ла и
Пе шић рођ. Мо ра вац Ксе ни ја са 1/2 ди је ла, ствар но и фак -
тич ко вла сни штво Мо ра вац Вељ ка, си на Јо ве из До ње
Мра ви це, а ко је се по ста вља сје вер ном стра ном пар це ла ма
256/1 и 256/2 у ду жи ни од 80 м и про сјеч ној ши ри ни од 1,5
м, за пад ном стра ном пар це ле к.ч. бр. 937/1, за пад ном и ју -
жном стра ном пар це ле к.ч. бр. 937/2 и сје вер ном стра ном
пар це ле 937/3, укуп ном ду жи ном од 127 м и про сјеч ном
ши ри ном од 4,9 м и за пад ном стра ном пар це ле к.ч. бр. 982
у ду жи ни од 22 м и про сјеч не ши ри не од 6 м, екс про при са -
не Рје ше њем Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-
прав не по сло ве, Под руч на је ди ни ца Пр ња вор, број:
21.36/473-15-31/09, од 10. де цем бра 2009. го ди не.

2. При је пре да је у по сјед екс про при са них не по крет но -
сти пр во сте пе ни ор ган ће обез би је ди ти све до ка зе ко ји су
по треб ни за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са не не по -
крет но сти.

3. Ту жба под не се на про тив овог рје ше ња не од ла же ње -
го во из вр ше ње.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-803/11 Предсједник
13. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 33. став 2. За ко на о екс про при ја ци ји
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Српске, на сједници од 13. и 14.
априла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Вла да Ре пу бли ке Срп ске са гла сна је да се ко ри сни ку

екс про при ја ци је, при је ис пла те на кна де ра ни јем вла сни ку,
а у свр ху из град ње по ти сног цје во во да од Фа бри ке за пре -
ра ду во де “Крем на” до Са бир ног ба зе на “Цер”, до зво ли
сту па ње у по сјед не по крет но сти озна че не као:

- дио кч. бр. 1490/5, 1493 и 1492/2 (н.п. 635), у пов. од
37 м² (н.п. 639/2) у пов. од 52 м² и (н.п. 639/6) у пов. од 70
м², све упи са не у Зк. ул. бр. 652 КО Пр ња вор, су вла сни -
штво Би лек Мил ке са 1/4 ди је ла и др. и Пл. бр. 8. КО Око -
ли ца, као су по сјед Би лек Ма ри ца са 1/4 ди је ла, Јо јић Ан -
ки ца рођ. Би лек са 1/4 ди је ла, Би лек Ива на Ни ко ле са 1/4
ди је ла и Би лек Мил ке са 1/4 ди је ла, а ствар но и фак тич ко
вла сни штво Би лек Ма ри це са 1/4 ди је ла, Јо јић Ан ки ца рођ.
Би лек са 1/4 ди је ла, Би лек Ива на Ни ко ле са 1/4 ди је ла и
Би лек Мил ке са 1/4 ди је ла, у ду жи ни од 63 м и про сјеч не
ши ри не од 2,5 м, екс про при са не Рје ше њем Ре пу блич ке
упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве, Под руч -
на је ди ни ца Пр ња вор, број: 21.36/473-16-9/09, од 10. де -
цем бра 2009. го ди не.

11.05.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 49 9



2. При је пре да је у по сјед екс про при са них не по крет но -
сти пр во сте пе ни ор ган ће обез би је ди ти све до ка зе ко ји су
по треб ни за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са не не по -
крет но сти.

3. Ту жба под не се на про тив овог рје ше ња не од ла же ње -
го во из вр ше ње.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-802/11 Предсједник
13. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

798

На осно ву чла на 33. став 2. За ко на о екс про при ја ци ји
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07
и 110/08) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број:
118/08), Вла да Ре пу бли ке Српске, на сједници од 13. и 14.
априла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Вла да Ре пу бли ке Срп ске са гла сна је да се ко ри сни ку

екс про при ја ци је, при је ис пла те на кна де ра ни јем вла сни ку,
а у свр ху из град ње по ти сног цје во во да од Фа бри ке за пре -
ра ду во де “Крем на” до Са бир ног ба зе на “Цер”, до зво ли
сту па ње у по сјед не по крет но сти озна че них као:

- дио к.ч. бр. 1474/1 (н.п. 667/2) упи са не у Зк. ул. бр.
558 КО Пр ња вор, као су вла сни штво Ка та на рођ. Пан џа Ха -
фи зе са 1/40 ди је ла и др.

- дио к.ч. бр. 1474/2 (н.п. 667/2), упи са не у Зк. ул. бр.
2893 КО Пр ња вор, вла сни штво Ма ле ше вић Гли ге Дра гу -
тин са 1/1 ди је ла, обе упи са не у Пл. бр. 293 КО Око ли ца,
као по сјед Пет ко вић Са ве Мла ден са 1/1 ди је ла, у укуп ној
по вр ши ни од 429 м², а ствар но и фак тич но пра во вла сни -
штва Пет ко вић (Са во) Мла ден са 1/1 ди је ла, у ду жи ни од
105 м² и про сјеч не ши ри не 4 м², екс про при са не Рје ше њем
Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по -
сло ве, Под руч на је ди ни ца Пр ња вор, број: 21.36/473-16-
2/09, од 10. де цем бра 2009. го ди не.

2. При је пре да је у по сјед екс про при са них не по крет но -
сти пр во сте пе ни ор ган ће обез би је ди ти све до ка зе ко ји су
по треб ни за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са не не по -
крет но сти.

3. Ту жба под не се на про тив овог рје ше ња не од ла же ње -
го во из вр ше ње.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-801/11 Предсједник
13. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

799

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 20. апри-
ла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА СА ВЈЕ ТА ЗА РЕ ФОР МУ 
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

1. Име ну ју се чла но ви Са вје та за ре фор му ло кал не са -
мо у пра ве, у са ста ву: 

1) Леј ла Ре шић, Ми ни стар ство упра ве и ло кал не са мо -
у пра ве - пред сјед ник,

2) Ми лан ка Шо пин, Ми ни стар ство упра ве и ло кал не
са мо у пра ве - члан,

3) Ран ко Ка ра пе тро вић, На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске - члан, 

4) Ми ли а на Дра го је вић, Ми ни стар ство упра ве и ло кал -
не са мо у пра ве,

5) доц. др Го ран Мар ко вић, Прав ни фа кул тет Па ле -
члан,

6) Дра го љуб Да ви до вић, Са вез оп шти на и гра до ва Ре -
пу бли ке Срп ске - члан,

7) др Ра до ван Ро дић, Еко ном ски ин сти тут а.д. Ба ња Лу -
ка - члан,

8) Бра но Јо ви чић, Са вез оп шти на и гра до ва Ре пу бли ке
Срп ске - члан,

9) Ди ја на Мр шић, Ми ни стар ство за еко ном ске од но се
и ре ги о нал ну са рад њу - члан,

10) Сла во љуб Сто ја но вић, Ми ни стар ство фи нан си ја -
члан, 

11) Ђу ро Гр бић, Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке
и ру дар ства - члан.

2. За да так Са вје та за ре фор му ло кал не са мо у пра ве је да
пру жа са вје то дав ну по моћ за спро во ђе ње, пра ће ње и ажу -
ри ра ње Стра те ги је раз во ја ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли -
ци Срп ској за пе ри од 2009-2015. го ди на. 

3. Ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за по тре бе Са вје -
та оба вља ће Ми ни стар ство упра ве и ло кал не са мо у пра ве.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-816/11 Предсједник
20. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

800

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 20. апри-
ла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ РАД НЕ ГРУ ПЕ ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ 

СТА ЊА И ДА ВА ЊЕ ПРИ ЈЕ ДЛО ГА РЈЕ ШЕ ЊА НА ПЛА ТЕ

ИРАЧ КОГ ДУ ГА ОД СТРА НЕ “ХИ ДРО ГРАД ЊА” АД ПА ЛЕ

1. Име ну је се Рад на гру па за утвр ђи ва ње ста ња и да ва -
ње при је дло га рје ше ња на пла те ирач ког ду га од стра не
“Хи дро град ња” а.д. Па ле са ста вље на од пред став ни ка Ин -
ве сти ци о но-раз вој не бан ке Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња
Лу ка, “Хи дро град ња” а.д. Па ле и Ми ни стар ства фи нан си -
ја, у сље де ћем са ста ву:

1) Пу ха ло Да ли бор, Ин ве сти ци о но-раз вој на бан ка а.д.
Ба ња Лу ка - пред сјед ник,

2) Ан то ни ја Ду лић, Ин ве сти ци о но-раз вој на бан ка а.д.
Ба ња Лу ка - члан,

3) Ве сна Ка у рин, Ин ве сти ци о но-раз вој на бан ка а.д. Ба -
ња Лу ка - члан,

4) Не вен ка Лу бу рић, Ми ни стар ство фи нан си ја - члан,

5) Ду шан ка Сту пар, Ми ни стар ство фи нан си ја - члан,

6) Свје тла на Грам зов, Пра во бра ни ла штво Ре пу бли ке
Срп ске - члан,

7) Ман дић Ра до ји ца, “Хи дро град ња” а.д. Па ле - члан.

2. За да так Ко ми си је из тач ке 1. овог рје ше ња је да утвр -
ди та чан из нос сред ста ва по осно ву не на пла ће ног ирач ког
ду га у об ве зни ца ма са при па да ју ћом ка ма том ко је се на ла -
зе код Јум бес бан ке а.д. Бе о град, на дан 31. де цем бар 2010.
го ди не. За тим, да утвр ди основ и та чан из но с ис пла ће них
сред ста ва од стра не “Хи дро град ња” д.д. Са ра је во по ди зво -
ђа чи ма Ли то строј ПТС д.о.о. Љу бља на и Ме тал ни - СРМ
д.о.о. Ма ри бор, да утвр ди ти из нос тро шко ва по ступ ка ко ји
се во ди пред Тр го вин ским су дом у Бе о гра ду и при ку пи сву
нео п ход ну до ку мен та ци ју за са ста вља ње суд ског по рав на -
ња из ме ђу “Хи дро град ња” а.д. Па ле и “Хи дро град ња” д.д.
Са ра је во са при је длогом ко нач не рас по дје ле сред ста ва.
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3. Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”

Број: 04/1-012-2-771/11 Предсједник
20. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

801

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и Од лу ке Вла де Ре пу бли ке Срп ске о фор ми ра њу
ти ма за упра вља ње про јек ти ма во до вод не и ка на ли за ци о не
ин фра струк ту ре, по др жа ним кре дит ним и до на тор ским
сред стви ма ме ђу на род них ин сти ту ци ја, број: 04/1-012-2-
376/11 (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
26/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 20. априла
2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. Име ну је се Тим за упра вља ње про јек ти ма во до -

вод не и ка на ли за ци о не ин фра струк ту ре, по др жа ним кре -
дит ним и до на тор ским сред стви ма ме ђу на род них ин сти ту -
ци ја (у да љем тек сту: Тим), у са ста ву:

1) Рад ми ла Ми хић, Ми ни стар ство фи нан си ја - пред -
сјед ник,

2) Жељ ко Дра гић, Ми ни стар ство фи нан си ја - члан,

3) Гор да на Пра шта ло, Ми ни стар ство фи нан си ја - члан,

4) Не над Ђу кић, Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар -
ства и во до при вре де - члан,

5) Да вид Ла ти но вић, Аген ци ја за во де об ла сног ри јеч -
ног сли ва Са ве - члан,

6) Мо мир Рон даш, Ми ни стар ство за просторно уре ђе -
ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју - члан.

2. За да так Ти ма из тач ке 1. је да спро ве де ре а ли за ци ју
про је ка та во до вод не и ка на ли за ци о не ин фра струк ту ре, по -
др жа них кре дит ним и до на тор ским сред стви ма ме ђу на -
род них ин сти ту ци ја, сход но Пра вил ни ку о ре а ли за ци ји
про је ка та во до вод не и ка на ли за ци о не ин фра струк ту ре у
Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 6/11).

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-812/11 Предсједник
20. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

802

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 9. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), Од лу ке о рас пи си ва њу
Јав ног кон кур са за из бор и име но ва ње ди рек то ра и за мје -
ни ка ди рек то ра Аген ци је за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске,
број: 04/1-012-2-382/11, од 9. марта 2011. го ди не, и Од лу ке
о утвр ђи ва њу усло ва и кри те ри ју ма за из бор и име но ва ње
ди рек то ра и за мје ни ка ди рек то ра Аген ци је за бан кар ство
Ре пу бли ке Срп ске, број: 04/1-012-2-384/11, од 9. марта
2011. го ди не, Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 13.
и 14. априла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ИЗ БОР ДИ РЕК ТО РА 
И ЗА МЈЕ НИ КА ДИ РЕК ТО РА АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА 

БАН КАР СТВО РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Име ну је се Ко ми си ја за из бор ди рек то ра и за мје ни ка
ди рек то ра Аген ци је за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске у са -
ста ву:

1) Сње жа на Ру дић,

2) Да ли бор То маш,

3) Сла во љуб Сто ја но вић,

4) Рад ми ла Ми хић и

5) Бо жи дар Пла вља нин.

2. За да так Ко ми си је је да раз мо три при спје ле при ја ве
на Јав ни кон курс, са чи ни ли сту кан ди да та ко ји ис пу ња ва ју
кри те ри ју ме за име но ва ње, по по тре би при ку пи до дат не
ин фор ма ци је о кан ди да ти ма, оба ви ин тер вју са кан ди да ти -
ма ко ји су ушли у ужи из бор и у скла ду са утвр ђе ним усло -
ви ма и кри те ри ју ми ма пред ло жи Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
ли сту кан ди да та на раз ма тра ње и да ље по сту па ње.

3. Ко ми си ја је ду жна по сту пак из бо ра из тач ке 2. овог
рје ше ња спро ве сти у скла ду са За ко ном о ми ни стар ским,
вла ди ним и дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске, као и
Од лу ком о рас пи си ва њу Јав ног кон кур са за из бор и име но -
ва ње ди рек то ра и за мје ни ка ди рек то ра Аген ци је за бан кар -
ство Ре пу бли ке Срп ске и Од лу ком о утвр ђи ва њу усло ва и
кри те ри ју ма за из бор и име но ва ње ди рек то ра и за мје ни ка
ди рек то ра Аген ци је за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-791/11 Предсједник
14. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

803

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 12. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске” , број 41/03), а у ве зи са чла ном 7.
За ко на о сту дент ском стан дар ду (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 34/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 13. и 14. априла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА ПРЕД СТАВ НИ КА 
СТУ ДЕ НА ТА У УПРАВ НОМ ОД БО РУ ЈАВ НЕ 

УСТА НО ВЕ СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР “НИ КО ЛА 
ТЕ СЛА” БА ЊА  ЛУ КА

1. Ра зр је ша ва ју се ду жно сти чла но ви пред став ни ци
сту де на та у Управ ном од бо ру Јав не уста но ве Сту дент ски
цен тар “Ни ко ла Те сла” Ба ња Лу ка:

1) Са ша Стан ко вић и

2) Ра до мир Јер кић.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-796/11 Предсједник
14. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

804

На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 12. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и
дру гим име но ва њи ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 41/03), а у ве зи са чла ном 7.
За ко на о сту дент ском стан дар ду (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 34/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 13. и 14. априла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ПРЕД СТАВ НИ КА 
СТУ ДЕ НА ТА У УПРАВ НИ ОД БОР ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ

СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР “НИ КО ЛА ТЕ СЛА” 
БА ЊА ЛУ КА

1. Име ну ју се чла но ви Управ ног од бо ра Јав не уста но ве
Сту дент ски цен тар “Ни ко ла Те сла” Ба ња Лу ка из ре да сту -
де на та:
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1) Си ни ша Ки ли бар да и

2) Дра жен ко Гон чин.

2. Ман дат чла но ва Управ ног од бо ра из тач ке 1. овог
рје ше ња тра је јед ну го ди ну.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-797/11 Предсједник
14. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з), чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08 ), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни -
ци од 13. и 14. априла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ ПО МОЋ НИ -

КА МИ НИ СТРА ЗА РЕ СОР ЗА МА КРО Е КО НОМ СКУ 

АНА ЛИ ЗУ И ПО ЛИ ТИ КУ У МИ НИ СТАР СТВУ 

ФИ НАН СИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Да ли бор То маш, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста -
вља се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за Ре сор
за ма кро е ко ном ску ана ли зу и по ли ти ку на пе ри од до 90 да -
на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-794/11 Предсједник
14. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

На осно ву чла на 266. За ко на о при вред ним дру штви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08 и
58/09) и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), а
у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став ни ка Ак -
циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци ју
Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру шта ва ка пи та ла из
порт фе ља фон до ва и на чи на њи хо вог по сту па ња (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07 и
45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 13. и 14.
априла 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА 

ЗА РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА 

ЛУ КА У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА 

“ВЕ ТЕ РИ НАР СКА СТА НИ ЦА” АД КО ЗАР СКА ДУ БИ ЦА

1. Име ну је се Вла ди мир Бу ла то вић, ЈМБГ
0202978100033, са пре би ва ли штем у Ба њој Лу ци, ул. Бра -
ће Ју го ви ћа број 5, за пред став ни ка Фон да за ре сти ту ци ју
Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка у Скуп шти ни дру штва
ка пи та ла “Ве те ри нар ска ста ни ца” а.д. Ко зар ска Ду би ца.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 19.780 ре дов -
них ак ци ја, кла се А, Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни је ду жан да за сту па ин те ре се Фон да у
Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје ше ња, а у
скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред став ни ка
Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске у скуп шти на ма дру шта ва ка пи та ла из
порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње се сма тра пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скуп шти ни ак ци о на ра, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 04/1-012-2-1319/09, од 9. ју ла 2009. го ди не.

6. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-810/11 Предсједник
14. априла 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 207. За ко на о оп штем управ ном по -
ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 13/02,
87/07 и 50/10), ге не рал ни се кре тар Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске  д о  н о  с и

З А  К Љ У  Ч А К

О И СПРАВ ЦИ ТЕХ НИЧ КЕ ГРЕ ШКЕ У РЈЕ ШЕ ЊУ 

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ИЗ БОР ЧЛА НО ВА 

НАД ЗОР НОГ ОД БО РА ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО 

И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

СРП СКЕ, БИ ЈЕ ЉИ НА

У Рје ше њу Вла де Ре пу бли ке Срп ске, број: 04/1-012-2-
761/11, од 14. апри ла 2011. го ди не, у тач ки 1. Рје ше ња под
ред ним бро јем 5. умје сто: “Ми ла Це ро ви на, Фонд ПИО Ре -
пу бли ке Срп ске - члан” тре ба да сто ји: “Ми лен ка Це ро ви -
на, Фонд ПИО Ре пу бли ке Срп ске - члан”.

Број: 04/1.3.1-2012/11 Ге не рал ни се кре тар
6. ма ја 2011. го ди не Владе,
Ба ња Лу ка Вла до Бла го је вић, с.р.
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На осно ву чла на 207. За ко на о оп штем управ ном по -
ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 13/02,
87/07 и 50/10), ге не рал ни се кре тар Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске  д о  н о  с и

З А  К Љ У  Ч А К

О И СПРАВ ЦИ ТЕХ НИЧ КЕ ГРЕ ШКЕ У РЈЕ ШЕ ЊУ 

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ИЗ БОР ЧЛА НО ВА

УПРАВ НОГ ОД БО РА ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО 

И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ 

СРП СКЕ, БИ ЈЕ ЉИ НА

У Рје ше њу Вла де Ре пу бли ке Срп ске, број: 04/1-012-2-
762/11, од 14. апри ла 2011. го ди не, у тач ки 1. Рје ше ња под
ред ним бро јем 5. умје сто: “Ми ла Це ро ви на, Фонд ПИО Ре -
пу бли ке Срп ске - члан” тре ба да сто ји: “Ми лен ка Це ро ви -
на, Фонд ПИО Ре пу бли ке Срп ске - члан”.

Број: 04/1.3.1-2010/11 Ге не рал ни се кре тар
6. ма ја 2011. го ди не Владе,
Ба ња Лу ка Вла до Бла го је вић, с.р.
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На осно ву чла на 207. За ко на о оп штем управ ном по -
ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 13/02,
87/07 и 50/10), ге не рал ни се кре тар Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске  д о  н о  с и

З А  К Љ У  Ч А К

О И СПРАВ ЦИ ТЕХ НИЧ КЕ ГРЕ ШКЕ У РЈЕ ШЕ ЊУ 

О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА ИЗ БОР ДИ РЕК ТО РА

ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО 

ОСИ ГУ РА ЊЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ, 

БИ ЈЕ ЉИ НА

У Рје ше њу Вла де Ре пу бли ке Срп ске, број: 04/1-012-2-
765/11, од 14. апри ла 2011. го ди не, у тач ки 1. Рје ше ња под
ред ним бро јем 5. умје сто: “Ми ла Це ро ви на, Фонд ПИО Ре -
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пу бли ке Срп ске - члан” тре ба да сто ји: “Ми лен ка Це ро ви -
на, Фонд ПИО Ре пу бли ке Срп ске - члан”.

Број: 04/1.3.1-2011/11 Ге не рал ни се кре тар
6. ма ја 2011. го ди не Владе,
Ба ња Лу ка Вла до Бла го је вић, с.р.
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На осно ву чла на 10. став 3. и чла на 69. став 1. тач ка а)
За ко на о пре во зу у друм ском са о бра ћа ју Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 111/08 и
50/10) и чла на 69. ст. 1. и 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар са о бра ћа ја и ве за  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НИ И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 
ИЗ ДА ВА ЊУ ЛИ ЦЕН ЦИ ПРЕ ВО ЗНИ КА И 

ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈЕ ЗА ВО ЗА ЧА МО ТОР НОГ 
ВО ЗИ ЛА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о из да ва њу ли цен ци пре во зни ка и ле ги -
ти ма ци је за во за ча мо тор ног во зи ла (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 32/09) у чла ну 3. у тач ки г) по сли -
је ри је чи: “за ку пу” бришe се за гра да и до да ју се ри је чи: “са
по сје дов ним ли стом за ку по дав ца), осим за пре во зни ка ко -
ји по сје ду је јед но мо тор но во зи ло за вр ше ње так си пре во -
за”.

Члан 2.

По сли је чла на 11. до да је се но ви члан 11а. ко ји гла си:

“Члан 11а.

Оба ве зи по сје до ва ња ли цен це Е за пре воз за вла сти те
по тре бе не под ли је жу здрав стве не уста но ве, ко му нал на
пред у зе ћа, ва тро га сне слу жбе и по греб на пред у зе ћа.”.

Члан 3.

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

Број: 13.01/345-773/11
27. апри ла 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), а у ве зи са чла ном 23. став 3. Од лу ке
о ква ли те ту теч них нафт них го ри ва (“Слу жбе ни гла сник
Бо сне и Хер це го ви не”, бр. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07,
101/08, 71/09, 58/10 и 73/10), ми ни стар ин ду стри је, енер ге -
ти ке и ру дар ства  д о  н о  с и

П Р О  Г РА М

УТВР ЂИ ВА ЊА УСКЛА ЂЕ НО СТИ КВА ЛИ ТЕ ТА 
ТЕЧ НИХ НАФТ НИХ ГО РИ ВА ЗА ЉЕТ НУ 

СЕ ЗО НУ 2011. ГО ДИ НЕ 

Члан 1.

Овим про гра мом уре ђу ју се обим и по сту пак утвр ђи ва -
ња ускла ђе но сти ква ли те та теч них нафт них го ри ва, пре ма
за хтје ви ма Од лу ке о ква ли те ту теч них нафт них го ри ва (у
да љем тек сту: Од лу ка).

Члан 2.

(1) За све вр сте теч них нафт них го ри ва ко ја се про из во -
де, ко ри сте за про из вод њу то плот не енер ги је, уво зе или
ста вља ју у про мет на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске до ба -
вља чи су ду жни обез би је ди ти из во ђе ње по ступ ка утвр ђи -
ва ња ускла ђе но сти ква ли те та теч них нафт них го ри ва у
скла ду са овим про гра мом.

(2) Број узо ра ка у се зо ни рас по ре ђу је се на до ба вља че
сра змјер но њи хо вом уче шћу у про да ји теч них нафт них го -
ри ва по струк ту ри за прет ход ну го ди ну, по оби му утвр ђе -
ном у Та бе ли 1. – Обим мо ни то рин га за љет ну се зо ну од
30. апри ла до 30. сеп тем бра 2011. го ди не, ко ја је са став ни
дио овог про гра ма.

(3) Узи ма ње узо ра ка теч них нафт них го ри ва при уво зу
вр ши се у при су ству над ле жног ре пу блич ког тех нич ког
или тр жи шног ин спек то ра на мје сти ма у тран зи ту и ца рин -
ским ис по ста ва ма.

(4) Узи ма ње узо ра ка теч них нафт них го ри ва из до ма ће
про из вод ње вр ши се у при су ству над ле жног ре пу блич ког
тех нич ког или тр жи шног ин спек то ра на бен зин ским пумп -
ним ста ни ца ма, тер ми на ли ма ве ле про да је и мје сти ма у
тран зи ту. 

Члан 3.

Ако се до ба вљач, прав но ли це или фи зич ко ли це ко је
теч на го ри ва ко ри сти за са го ри је ва ње ра ди не по сред не
про из вод ње то плот не енер ги је не на ла зи на по пи су до ба -
вља ча да том у Та бе ли 1. из чла на 2. став 2. овог про гра ма,
ду жан је, по на ло гу над ле жног ре пу блич ког тех нич ког или
тр жи шног ин спек то ра, обез би је ди ти ин спек циј ском ти је лу
из во ђе ње по ступ ка утвр ђи ва ња ускла ђе но сти ква ли те та
теч них нафт них го ри ва.

Члан 4.

(1) Оцје њи ва ње ускла ђе но сти ква ли те та го ри ва оба -
вља ју ин спек циј ска ти је ла име но ва на од стра не Ми ни стар -
ства спољ не тр го ви не и еко ном ских од но са БиХ, уз кори -
шће ње услу га не за ви сних ис пит них ла бо ра то ри ја.

(2) Тро шко ве из во ђе ња по ступ ка утвр ђи ва ња ускла ђе -
но сти ква ли те та го ри ва по овом про гра му сно си до ба вљач. 

(3) У слу ча је ви ма ка да до ба вљач од би је из во ђе ње по -
ступ ка утвр ђи ва ња или се утвр ди од сту па ње од про пи са -
ног ква ли те та, над ле жни ре пу блич ки тех нич ки или тр жи -
шни ин спек тор ду жан је да по кре не по сту пак при мје не ка -
зне них од ре да ба из Од лу ке, у скла ду са ен ти тет ским про -
пи си ма и про це ду ра ма.

Члан 5.

(1) У скла ду са чла ном 30. Од лу ке, ин спек циј ска ти је -
ла пу тем Ми ни стар ства ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар -
ства (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) из вје шта ва ју Ре пу -
блич ку упра ву за ин спек циј ске по сло ве о укуп но из ве де -
ним по сло ви ма ко ји су у ве зи са утвр ђи ва њем ускла ђе но -
сти ква ли те та теч них нафт них го ри ва за сва ко го ри во и до -
ба вља ча по себ но, нај ка сни је до пе тог у мје се цу за прет ход -
ни мје сец.

(2) Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве, у ро ку
од 30 да на, до ста вља из вје штај Ми ни стар ству о укуп но изве -
де ним по сло ви ма ко ји су у ве зи са утвр ђи ва њем ускла ђе но -
сти ква ли те та теч них нафт них го ри ва по овом про гра му.

Члан 6.

(1) На кон спро ве де не ла бо ра то риј ске ана ли зе узо ра ка
теч них го ри ва, а у скла ду са чла ном 29. и при ло гом IV
Одлу ке, ин спек циј ска ти је ла из да ју до ба вља чу увје ре ње о
ускла ђе но сти нај ка сни је се дам да на од да на узор ко ва ња.

(2) Ако ин спек циј ско ти је ло утвр ди не ус кла ђе ност ква -
ли те та го ри ва са од ред ба ма Од лу ке, ду жно је да о то ме од -
мах оба ви је сти  Ми ни стар ство и над ле жног ре пу блич ког,
тех нич ког или тр жи шног ин спек то ра.

Члан 7.

Утвр ђи ва ње ускла ђе но сти ква ли те та теч них нафт них
го ри ва по оби му мо ни то рин га из Та бе ле 1. вр ши ће се од
30. апри ла до 30. сеп тем бра 2011. го ди не.

Члан 8.

Овај про грам сту па на сна гу осмог да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 05.06/312-63-1/11
18. априла 2011. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Др Жељ ко Ко ва че вић, с.р.
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������ 1. - ���	 	
���
���� �� ����� ���
�� 2011. �
���� 
���� �����	� �� 
����� 

���� ������ ��� 95 ��� 98 ��. 
��. ��� �������� 

���� �����    
�����. ���� �����     

�����. ���� �����     
�����. 

1. "����� ����
��������" .�.�. �������� 0 2 0 0 0 0 
2. "��	
��" �.. ������ 0 3 0 2 0 0 
3. "���� ����
"  .�.�. ���� ��	� 1 0 1 0 0 0 
4. "��� ������" .�.�. ���� ��	� 1 0 1 0 0 0 
5. "!�����
" .�.�. ���� ��	� 1 0 1 0 0 0 
6. "����-	������" .�.�. ���� ��	� 1 0 1 0 0 0 
7. "������ ����
� ��#�������" .�.�. 

$������ 
1 1 0 0 0 0 

8. "��������-��#�������" �.. ��	��%� 6 2 4 3 0 1 
9. "&�������� ��%����" .�.�. $������ 0 0 0 0 0 13 

10. "&������������" �.. ���� ��	� 6 0 9 4 0 4 
11. "����	��" .�.�. ���� ��	� 3 2 1 2 1 0 
12. "��'��" .�.�. ����%	� 0 0 1 0 0 0 
13. "�3" .�.�. �
����� (������� 0 2 0 2 0 0 
14. ")�*��-����
" .�.�. +�����, 2 0 1 0 0 0 
15. ")�
��� $�����" �.. ���� ��	� 0 37 0 40 0 0 
16. ")�%	����" .�.�. �������� 0 3 0 5 0 1 
17. ")�
	������" .�.�. ��	��%� 0 3 0 0 0 0 
18. "/�-������" .�.�. ����� 7 2 3 1 0 0 
19. "/	��� ������" .�.�. �������� 1 1 1 0 1 0 
20. "/&.�:" .�.�. ����%	� 0 0 1 0 0 0 
21. "$���� ����" .�.�. ��	��%� 0 6 0 11 0 2 
22. "$��������" .�.�. ��
��
	� ��� 1 0 0 0 0 0 
23. "�������� ������" .�.�. ���� ��	� 1 0 1 0 0 0 
24. "RX" .�.�. $������ 2 0 2 0 0 0 
25. "(����-������" .�.�. ���� ��	� 0 51 0 50 0 7 
26. ";��,������� - ���
" .�.�. :������ 0 0 1 0 0 0 
27. "West šped" .�.�. ����%	� 1 0 1 0 0 0 

��/< =>/�?&?: 35 115 30 120 2 28 
=&=$?) ��/< =>/�?&?: 150 150 30 

        
���
	���: =���A����� �
	��A���
�� 	�������� �����B ��*���B ������ ��%��� 
� � �� ������
	�� ������� 
(����������), � �� �� ���� �����	 � 
����� ����� ��
�� ������, 	�� � 	� �����
������B ������
	�B ����� 	��� 
� 
����
����� ��	�� ������� ��������� $�������. 

 
�
�� ���������
� 
������� ��������� ����� 

)� �
���� ����� 49. >�	��� � ����
������ �
������� ("(��#���� ���
��	 �������	� (��
	�", ��. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 � 106/09) � ����� 17. (������ G��� ����
������ �
������� �������	� (��
	� 
("(��#���� ���
��	 �������	� (��
	�", ��. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 � 105/09), =������ ���� G��� ����
������ 
�
������� �������	� (��
	�, �� III 
����,�, ��#���� 31. ����� 2011. �����,  ���� ��  

� � � � � �  
� ��!"#"$� %���&'�( �&��( �&#(��!" 

I 
=
���� 
� ������	� ��
�� ����	���. 

II 
������	� ��
�� ����	��� 
� ������ � $������ � ���� 
�
����� �� ��� ���	�. 

III 
/�� ���	� 
���� �� 
���� �
��� ��� � ��� ����������� � "(��#����� ���
��	� �������	� (��
	�". 

IV 
(������� �� 
���� ��� ���	� ���
���� � ��#� /��	� � �
������ ������	� ��
�� �
�����B ����	��� ("(��#���� 

���
��	 �������	� (��
	�", ��. 91/07 � 19/08). 
 

����: 02/015-1612-11/11      $��
����	  
31. ����� 2011. �����     =������� �����,  
���� ��	�          ������ )��
��*, 
.�. 
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%���&'�" �&��" �&#(��!"   
    

ATC 	�      )���� ����	�           /���	 ����
A    ?���!):?�)� :�?&: � �!:?�/��>?� 
A01 (:/�?:/�/K&� $�!$?�?:�  

A01AB12 B�	
����� ��
���� �� �
������ �
�� 1mg/ml; 200 ml
A02  ��<!&/N� >? ��<!+!O! �/�!(:� &/<! (= �>?>N?)! $/�!�!P?<!� ?Q���:!:? 

A02AD01 ����������-B���	
�-����������-	�������, ���; 
���������� B���	
� ��� 

������� (450+300)mg

A02BA02 �������� ������� 150 mg
   300 mg
  ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ 2ml

A02BC02 ����������� ��
������. ������� 40mg
  ���%�	 �� ����	,��� 40 mg

A03  ��<!&/N� &/<� �!�=��K= G=)&Q�/)?�)! �?(:�/�):!(:�)?�)! $/�!�!P?<! 
A03BA01 ������� 
��*�� ��
���� �� ����	,��� 0,5mg/ml; 1 mg/ml
A03AB02 ���	���������� ����� ��
���� �� ����	,��� 0,2mg/ml
A03AB20 ���
����� ��
���� �� ����	,��� 0,2 mg/5ml
A03BB01 �����
	��������  ��
���� �� ����	,��� 20 mg/ml
A03FA01 ����	������� ������� 10 mg

  ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ 2ml
A04 ?):�!�!:�Q� � ��<!&/N� $�/:�N  )?=>!<!   

A04AA02 �����
����� ��
���� �� ����	,��� 3 mg/3ml
A06 �?&(?:�N�  

A06AG02 ��
�	��� ��#��� 5 mg
  
����������� 10 mg

A06AD65 ��	����� 4000 ���%�	  �����,� � 64 g
A06AX01 ���,���� 
����������� 1,375 g
A06AD11 ��	������  
���� 66,7 g/100ml; 250 ml, 500 

ml
A07   ?):���<?�/�Q� � �):!(:�)?�)� ?):��)G!&:�N)� ��<!&/N� 

A07AA02 ��
����� 	��� �� ������ �������� 100 000 ij/ml
  ��#��� 500 000 ij

A07BA01 carbo medicinalis ������� 19,25g/50g
A07DA03 �������� ������� 2 mg
A07EC01 
��*�
������  ������� 500 mg
A07EC02 ��
������ ��#���  500 mg

  
����������� 250 mg; 500 mg
A07AF01 laktobacilus sp. 	��
��� 1,2x107

A07FA07 saccharomyces boulardii, ������ 	��
��� 
A09  ���!(:�N�, =&\=+=<=P� !)>��!  

A09AA02 �������, ��������, ������ ��#��� 192 mg
A10   ?):�;�$!����&!��Q�  

A10AB05 ��
���� �
���� ��
���� �� ����	,��� 100 ij/ml
A10AD05 ��
���� �
���� 
�
������� �� ����	,��� 100 ij/ml
A10AE05 ��
���� ������ 
�
������� �� ����	,��� 100 ij/ml
A10BA02 ���*����� ������� 500 mg, 850 mg
A10BB12 ��������� ������� 1mg; 2 mg
A10BX02 ��������� �������  1 mg

A 11 N�:?��)�  
A11CC05 B���	��,�*���� ������ 	��� 4 000 i.j./ml
A11DA01 ������ ��
���� �� ����	,��� 100 mg /ml

A11EA �������� � 	�����	
� ��
���� �� ����	,��� 
A11GA01 �
	�����
	� 	�
����� ��
���� �� ����	,��� 500 mg / 5 ml
A11HA02 �����	
�� ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ 2 ml

A12 ��)!�?��  
A12AA02 	��,���� ��������� ��
���� �� ����	,��� 10%

A12CC ���������� 
��*�� ��
���� �� ����	,��� 20%, 40%
A16 /(:?�� ��<!&/N� >? ��<!+!O! �/�!(:� ���!(:�N)/� (�(:!�? � �!:?�/��>�? 

A16AX01 ��*�������
	� 	�
����� ��
���� �� ����	,��� 300 mg/ 12 ml
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B   &�N � &�N/:N/�)� /��?)�  
B01   ?):�&/?�=�?)(�  

B01AA03 ���*���� ������� 0,5mg; 1mg; 3mg; 5mg
B01AA07 �,���	������ ������� 4 mg
B01AB01 B������ ��
���� �� ��*����� 5 000 /ml

   25 000 ij/ 5 ml
B01AB04 ��������� ��
���� �� ����	,��� 2 500 ij/ 0,2 ml

   5 000 ij/ 0,2 ml
B01AB05 ���	
������ ��
���� �� ����	,��� 2 000 ij/ 0,2 ml

   4 000 ij/ 0,4 ml
   6 000 ij/ 0,6 ml
   8 000 ij/ 0,8 ml
   10 000 ij/ 1 ml

B01AB08 ��������� ��
���� �� ����	,��� 1750 i.j./0,25ml
   3436 i.j./0,6 ml

B01AC04 	��������� *��� ������� 75 mg
B01AC06 �,����
���,���� 	�
����� ������� 100 mg
B01AC11 ������
� ��
���� �� ��B���,��� 10 mcg/ml
B01AD01 
������	����� ���%�	 �� ��*����� 1 500 000 ij
B01AD02 ��������� ���%�	 �� ����	,���  50 mg

B02   ?):�;!�/�?��Q�  
B02AA02 �����	
������ 	�
����� ��
���� �� ����	,��� 500 mg
B02AA03 p-������������������� 	�
����� ��
���� �� ����	,��� 50 mg/5 ml
B02BA01 *���������� ��
���� �� ����	,��� 2mg /0,2 mg; 10 mg/ml
B02BD02 ��	���������� *�	��� 	������,��� VIII (octocog 

alfa) 
���%�	 �� ����	,��� 500 i.j.

B02BD04 	������,���� *�	��� IX ���%�	 �� ����	,��� 500 ij
B02BD06 B����� *�	��� 	������,��� VIII 
� vWf ���%�	 �� ����	,��� 450j.j.-500i.j. *�	���� VIII 

+ 250 i.j.-400 i.j. vWf
   900j.j.-1000i.j. *�	���� 

VIII + 500 i.j.-800 i.j. vWf
B02BD08 ��	���������� *�	��� 	������,��� VIIa (eptakog 

alfa) 
���%�	 �� ����	,��� 1,2 mg

B02BX01 ����
���� ��
���� �� ����	,��� 250 mg / 2 ml
B03    ��<!&/N� >? ��<!+!O! ?)!��<?  

B03AB02 	�����	
 #�����(III)B���	
�� 
� 
�B������ ��
���� �� ����	,��� 100 mg/5 ml
B03BA03 B���	
�	�������� ��
���� �� ����	,��� 2 500 mcg / 2 ml
B03BB01 *���� 	�
����� ������� 5 mg
B03XA01 ������������ ��
���� �� ����	,��� 2 000 ij/ 0,3 ml

   30000 i.j./0,6 ml
B05    >?�<!)! >? &�N � $!�G=>�/)� �?(:N/��  

B05AA01 �������  ��
���� �� ��*����� 200 g/ 1000 ml, 50 ml
   200 g/ 1000 ml, 100 ml

B05AA07 B���	
�����
	���, NaCl ��
���� �� ��*����� (60+9) g/1000 ml; 500 ml
B05BA01 �����	�
����� ��
���� �� ��*����� 10%, 500 ml

   15 %, 500 ml
   8%; 500 ml

B05BA01 glicin, L-alanin, L-arginin, L-asparginska kiselina,  
L-cistein, L-glutarna kiselina, L-histidin, L-izoleucin, 
L-leucin, L-lizin, L-metionin, L-fenilalanin, L-prolin, 
L-serin, L-taurin, L-treonin, L-triptofan, L-tirozin,  
L-valin 

������ 100 ml

B05BA02 
����� ��� �������� �� ��*����� 10%
   20%
 ������� ��������, ����	��,�*����, ��	�*����, 

*���������� 
������ 

B05BA03 ���	��� ��
���� �� ��*����� 5%
   10%
  ��
���� �� ����	,��� 25%
   50%
   40,0%
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B05BA10 �����	�
����� 
� ���	��������� ��
���� �� ��*����� 10 %, 500 ml
B05BA10 ���	���, 
����� ���, �����	�
����� �������� �� ��*����� 1000 kcal
B05BB01 �������� B����, 	������ B����, 	��,���� 

B���� 
��
���� �� ��*����� 500 ml

B05BB01 �������� B����, 	������ B����, 	��,���� 
B����, �������� ��	��� 

��
���� �� ��*����� 500 ml

B05BC01 ������� ��
���� �� ��*����� 100 g/ 1000 ml
   200 g/ 1000 ml

B05CX10 
�������, ������� ��
���� �� �����,��� 
��	. ��%�	� 

(27+5,4)g/ 1000 ml

B05XA01 	������ B����  ��
���� �� ��*����� 7,4%; 20 ml
B05XA02 �������� ��	�������  ��
���� �� ��*����� 8,4%; 20 ml
B05XA03 �������� B���� ��
���� �� ��*����� 0,9 g/ 100ml

   10%
B05XA31 ��	�� B����, ���������� B����, 	������ ���, 


����, �������� *�����, ,��	 B����  
������ 10 ml

B05XC B1, B2, B6, B12, ��	�������, ��������
	� 
	�
�����, ������� C, ������, *���� 	�
����� 

���%�	 �� ��*����� 483,365mg

C   &?���/N?(&=�?�)� (�(:!�   
C01   :!�?$�<? �/�!(:� (�Q?   

C01AA05 ���	
�� ������� 0,25 mg
  ��
���� �� ����	,��� 0,25 mg/ 2 ml

C01BA05 ������� ��
���� �� ����	,��� 50 mg
C01BB02 ��	
������ 	��
��� 200 mg
C01BC03 �����*���� ������� 150 mg, 300 mg

  ��
���� �� ����	,��� 35 mg / 10 ml
C01BD01 �������� ������� 200 mg

  ��
���� �� ����	,��� 150 mg/ 3ml
C01CA01 �����*��� ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ml
C01CA06 *�����*��� ��
���� �� ����	,��� 10 mg
C01C?03 ����������� ��
���� �� ����	,��� 2 mg/ml
C01C?04 ������ ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ 5 ml, 200 mg/ 10 ml
C01C?07 �������� 	��,������ �� ��*����� 150 mg/ 20 ml
C01C?24 �������� ��
���� �� ����	,��� (iv; 

im) 
1 mg/ml

C01CE02 �������� ��
���� �� ����	,��� 1 mg/ml
C01D?02 ���,������������� 
����������� ������� 0,5 mg

  ��
���� �� ����	,��� 1 mg/ml
C01D?14 ���
���� ���������� ������� 20 mg, 40 mg, 60 mg
C01EB10 ����
�� ��
���� �� ����	,��� 3 mg/ml

C02   ?):�;�$!�:!)>�N�   
C02?B01 �������� *��� ������� 250 mg
C02C?06 ������� ��
���� �� ����	,��� 25 mg / 5 ml

   50 mg / 10 ml
C02DD01 ��������
� �������� ��
���� �� ����	,��� 25 mg/ml
C02KX01 ��
����� ������� 125 mg

C03   ��=�!:�Q�   
C03??03 B���B�������� ������� 25 mg
C03C?01 *���
��� ������� 40 mg

   500 mg
  ��
���� �� ����	,��� 20 mg / 2 ml
    250 mg/10 ml

C03D?01 
��������	��� ������� 25 mg
   50 mg
   100 mg

C04   $!��G!�)� N?>/���?:?:/��   
C04?D03 �����	
�*���� ��
���� �� ����	,��� 100 mg / 5 ml

C07   ��/&?:/�� �!:?-?��!)!���+&�; �!Q!$:/�?  
C07??05 ����������� ������� 40 mg
C07?B02 ���������� *��� ������� 100 mg

  ��
���� �� ����	,��� 5 mg / 5 ml
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C07?B03 �������� ������� 100 mg 
C07?B07 ��
������� *��� ������� 5 mg

   10 mg
C07?G01 ��������� ��
���� �� ����	,��� 5 mg/ml
C07?G02 	�������� ������� 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg

C08   ��/&?:/�� &?�Q�<=�(&�; &?)?�?   
C08C?01 �������� ������� 5 mg, 10 mg
C08C?05 ��*����� �������  20 mg
C08C?06 �������� ��
���� �� ��*����� 10 mg/ 50 ml

  ������� 30 mg
C08D?01 ��������� ������� 40 mg, 80 mg

  ��
���� �� ����	,��� 5 mg / 2 ml
C08DB01 �������� ������� 90 mg

C09   ?CE �);���:/��   
C09??01 	�������� ������� 25 mg
C09??02 ��������� ������� 5 mg, 10 mg, 20 mg

  ��
���� �� ����	,��� 1,25 mg/ml
C09??05 �������� ������� 2,5 mg

   5 mg
   10 mg

C09??09 *�
������� ������� 10 mg
   20 mg

C09C?01 ��
����� *��� ������� 50 mg
C10 ?):�;�$!���$!��Q�   

C10??05 ������
����� *��� ������� 10 mg
   20 mg

D   &/w? � $/:&/w)/ :&�N/   
D01 ?):���&/:�Q� >? �!��?:/�/K&= $���<!)=  

D01?C01 	���������� 	��� 1%
D04 ?):�$�=��:�Q�, =&\=+=<=P� ?):�;�(:?��)�&! � ?)!(:!:�&!  

D04?B01 ���	��� 
���� 100 mg/ml, 50 ml
D06   ?):���/:�Q� � ;!��/:!�?$!=:�Q� >? �!��?:/�/K&= $���<!)= 

D06?X01 *�
���
	� 	�
����� 	�����
� 30mg/ 1,5g, 10x10
D06?X ��,����,��, �����,�� 
���� (165000 i.e. + 12500 i.e.); 

150 ml
   (825+62,5) i.j./g; 200 g 

D06?X07 �������,��  ��
� 1 mg/g, 15 g
D06?X09 ������,�� ��
� 2%
D06B?01 
�����
��*������ 	��� 1 % , 50 g
D06BB03 �,�	����� 	��� 50 mg/g 

D07   &/�:�&/(:!�/���, �!��?:/�/K&� $�!$?�?:�  
D07?C04 *���,������ �,����� ��
�, 	��� 0,25 mg/g, 15 g
D07C?01 B���	�������+�	
������,�	��� ��
� (10+30)mg/ g, 20 g 
D07CC01 �����������+�������,�� ��
�, 	��� (0.5+1)mg/g, 15 g

D08 ?):�(!$:�Q� � �!>�)G�Q�<!)(�   
D08?G02 �������� ��� �����  7,50%

  ��
���� �� ���
	� 
�������� 

10%

G   �!)�:/=��)?�)� (�(:!� � $/�)� ;/��/)�    
G01   ��)!&/�/K&� ?):��)G!&:�N� � ?):�(!$:�Q�  

G01??01 ��
����� ��������� ������� 100 000 ij 
G01?F01 ����������� ���������� 500 mg

G02   /(:?�� ��)!&/�/K&� ��<!&/N�   
G02?B01 ��������������� ��
���� �� ����	,��� 0,2 mg/ml
G02?D02 ������
��� ���������� 3 mg

  ���,����	���� ��� 0,5 mg/3 g
G02?D04 	�������
� ��
���� �� ����	,��� 250 μg/ml

G02C? B�	
��������� ��
���� �� ����	,��� 0,01 mg/ 4ml
G02CB01 ����	������ ������� 2,5 mg

G03   $/�)� ;/��/)� � �/�=�?:/�� �!)�:?�)/� (�(:!�?  
G03C?03 �
������ ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ml
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G03D?03 B���	
������
����� ��
���� �� ����	,��� 250 mg/ml
G03DB01 �����
����� ������� 10 mg
G03DC02 ������
����� ������� 5 mg

H   (�(:!�(&� ;/��/)(&� ��<!&/N�, �(&\=+=<=P� $/�)! ;/��/)! � �)(=��)! 
H01   ;/��/)� ;�$/G�>! � ;�$/:?�?�=(? � ?)?�/>�  

H01BB02 �	
���,�� ��
���� �� ����	,��� 5 ij/ml
   10 ij/ml

H01CB02 �	������ ���%�	 �� ����	,��� 0,1mg
   30 mg

H02   &/�:�&/(:!�/��� >? (�(:!�(&= $���<!)=  
H02?B02 �	
�������� ��
���� �� ����	,��� 4 mg/ml

  ������� 0.5 mg
H02?B04 ��������������� �,���� 
�
������� �� ����	,��� 40 mg/ml
H02?B04 ��������������� 
�	,���� ���%�	 �� ����	,��� 20 mg

   40 mg
   125 mg
   500 mg

H02?B07 �������� ������� 5 mg
   20 mg

H02?B09 B���	������� ��
���� �� ����	,��� 100 mg/ 2ml
H03 ��<!&/N� >? ��<!+!O! �/�!(:� :��!/��!<!   

H03??01 ��������	
�� ������� 0,1 mg
H03B?02 ������������,�� ������� 50 mg

   100 mg
H03BB02 �������� ������� 20 mg

H04 $?)&�!?()� ;/��/)�   
H04??01 ���	���� ���%�	 �� ����	,��� 1 mg

J   ?):��)G!&:�N)� ��<!&/N� >? (�(:!�(&= $���<!)=  
J01   ?):��?&:!��<(&� ��<!&/N�   

J01??02 �	
�,�	��� 	��
��� 100 mg
J01B?01 B�����*���	�� ���%�	 �� ����	,��� 1 g
J01C?01 ����,���� ���%�	 �� ����	,��� 500 mg, 1 g
J01C?04 ���	
�,���� 	��
���  500 mg

  
���� 250 mg/ 5ml, 100ml
  ���%�	 �� ����	,��� 500 mg, 1 g

J01CE01 ����������,���� ���%�	 �� ����	,��� 1 000 000 ij
J01CE30 ����������,����+���	��� ���%�	 �� ����	,��� 800 000 ij
J01CF02 	��	
�,���� ���%�	 �� ����	,��� 1 000 mg
J01CR02 ���	
�,����+	�������
	� 	�
. ���%�	 �� ����	,��� (500+100) mg

   (1 000+200) mg
J01CR05 ������,����+������	��� ���%�	 �� ����	,��� 2 g+0,25 g

   4 g+ 0,5 g
J01D?01 ,�*���	
�� 	��
��� 500 mg
J01D?24 ,�*���� ���%�	 �� ����	,��� 500 mg

   1 g
J01DB04 ,�*������ ���%�	 �� ����	,���  1 g
J01DC02 ,�*���	
�� ���%�	 �� ����	,��� 1,5 g

   750 mg
J01DC04 ,�*�	��� 	��
���  500 mg

  
���� 250 mg/ 5 ml
J01DD01 ,�*���	
�� ���%�	 �� ����	,��� 1 g
J01DD02 ,�*������ ���%�	 �� ����	,��� 1 g
J01DD04 ,�*����	
�� ���%�	 �� ����	,��� 1 g
J01DH02 ��������� ���%�	 �� ����	,��� 500 mg, 1 g
J01DH51 ��������+,���
����� ���%�	 �� ��*����� (500+500) mg
J01EE01 
��*�����	
����+����������� ������� (400+80) mg

  ������ (400+80) mg
  
���� (200+40) mg/5 ml

J01F?01 ��������,�� ������� 250 mg
  
���� 200 mg/ 5ml, 100ml

J01F?09 	���������,�� ���%�	 �� ����	,��� 500 mg
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J01F?10 ��������,�� ������ 500 mg
  ������� 250 mg
   500 mg
  
���� 200 mg/5 ml

J01FF01 	������,�� ��
���� �� ����	,��� 300 mg/ 2ml
J01FF02 ���	���,�� ��
���� �� ����	,��� 300 mg/ml, 600 mg/ 2ml
J01G?01 
��������,�� ���%�	 �� ����	,��� 1 g
J01GB01 �������,�� ��B���,���� ��
���� �� 

��
��%���� 
300 mg/4ml

J01GB03 �������,�� ��
���� �� ����	,��� 40 mg/2ml
J01GB03 �������,�� ��
���� �� ����	,��� 80 mg/2ml
J01GB03 �������,�� ��
���� �� ����	,��� 120 mg/2 ml
J01GB06 ���	�,�� ��
���� �� ����	,��� 100 mg/2ml, 500 mg/2ml
J01M?02 ,����*��	
�,�� *��� �������  500 mg

  ��
���� �� ����	,��� 100 mg/ 10ml
  ��
���� �� ��*����� 200 mg/ 100 ml
   400 mg/100 ml

J01M?14 ��	
�*��	
�,�� ������� 400 mg
  ��
���� �� ��*����� 400 mg/250 ml

J01X?01 ���	���,�� ���%�	 �� ��*����� 500 mg
   1 g

J01X?02 ���	������� ���%�	 �� ��*����� 200 mg
J01X?02 ���	������� ���%�	 �� ��*����� 400 mg
J01XD01 ����������� ������� 250 mg, 400 mg

  ��
���� �� ��*����� 5 mg/ml, 100ml
J02   ?):���&/:�Q� >? (�(:!�(&= $���<!)=   

J02??01 ����������� ��*�����,�� � ���%�	 �� ����	,��� 50 mg
   100 mg

J02?C01 *��	������ 	��
��� 50 mg, 150 mg
  ��
���� �� ��*����� 2 mg/ml, 100 ml

J04  ?):�:=�!�&=�/:�Q�   
J04?B02 ��*����,�� 	��
��� 300 mg
J04?C01 �������� ������� 50 mg
J04?C51 �������� 
� �����	
���� 	��
��� (400+50) mg
J04?K01 ���������� ������� 500 mg
J04?K02 ��������� ������� 400 mg

J05  ?):�N��=()� ��<!&/N� >? (�(:!�(&= $���<!)=  
J05?B01 �,�	����� ������� 200 mg

  ���%�	 �� ��*����� 250 mg
J05?B04 ��������� 	��
��� 200 mg

  *��� ������� 200 mg
J05?B06 ���,�	����� ���%�	 �� ��*����� 500 mg
J05?B14 ������,�	����� ������� 450 mg
J05?E.. ���������+��������� ������� 133.3mg+33.3 mg

   200 mg+50 mg
J05?E02 �������� 	��
��� 400 mg
J05?E04 ���*������ ������� 250 mg
J05?F01 ������� 	��
��� 100 mg
J05?F02 ������� 	��
��� 400 mg
J05?F03 ���,������ ������� 0,75 mg
J05?F04 
������ 	��
��� 40 mg
J05?F05 �������� ������� 100 mg

   150 mg
  ������ ��
���� 5 mg/ml; 240 ml

J05?F06 ���	���� ������� 300 mg
J05?F07 ����*���� �
����	
�� *������ ������� 300 mg
J05?F08 ��*���� �����	
�� ������� 10 mg
J05?F10 ����	���� ������� 0,5 mg

   1 mg
J05?G01 ��������� ������� 200 mg

  ������ 
�
������� 10 mg/ml



11.05.2011.                                SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 49                                     21 

J05?G03 �*������, ������� 600 mg
J05?H01 ��������� ���%�	 �� ��B���,���  5 mg
J05?H02 �
��������� 	��
��� 30 mg

   45 mg
   75 mg

J05?R01 �������+�������� ������� 150mg+300 mg
J05?R03 ����*���� �
����	
�� *������ + �����,������ ������� 300 mg+200 mg

J06   ��=)/(!�=�� � ��=)/��/�=��)�   
J06??03 ������������ 
���� ��
���� �� ����	,��� 100mg/ml
J06BB05 ����������� 
���� ��
���� �� ����	,��� 100i.j./ml

   150 i.j./ml
J06B?02 ������������� IV-7S ���%�	 �� ��*����� 2,5 g; 5 g; 10g
J06BB01 anti-D ������������� ��
���� �� ����	,��� 300 mcg/2ml
J06BB02 ����������
�� ������������� ��
���� �� ����	,��� 250 ij/ml
J06BB16 ����������� ��
���� �� ����	,��� 50 mg

J07 N?&Q�)!   
J07?M01 ��	,��� ������ ������
� ��
���� �� ����	,��� 40ij
J07?N01 ��	,��� ������ �����	����� ���%�	 �� ����	,��� 1mg/ml

   2 mg/ml
J07BB02 ��	,��� ������ ����� ���%�	 �� ����	,��� (15+15+15)mcg/0,5ml
J07BC01 ��	,��� ������ B�������
� - �� ��,� ���%�	 �� ����	,��� 10 mcg

 ��	,��� ������ B�������
� - �� ���
��  20 mcg
J07BG01 ����������� ��	,��� ���%�	 �� ����	,��� 2.5 ij

L ?):�)!/$�?(:�Q� � ��=)/�/�=�?:/��   
L01 ?NTINEOPL?STICI   

L01??01 ,�	��*�
*��� ��
���� �� ����	,��� 200 mg
   500 mg

L01B?01 �������	
��  ������� 2,5 mg
L01B?01 �������	
��  ��
���� �� ����	,��� 50 mg
L01C?02 ���	��
��� ��
���� �� ����	,��� 1 mg
L01DC03 ������,�� ��
���� �� ����	,��� 10 mg
L01DD07 ����	
������ ��
���� �� ����	,��� 20 mg

L03 ��=)/(:��=�?:/��  
L03??02 *�����
��� ��
���� �� ����	,��� 300 mcg
L03??10 �������
��� ��
���� �� ����	,��� 33,6Mij
L03?B04 �����*���� ��*� 2� ��
���� �� ����	,��� 3 Mij/ml

   6 Mij/ml
L03?B08 �����*���� ���� 1� ��
���� �� ����	,��� 0,25 mg
L03?B10 ��������*���� ��*� 2� ��
���� �� ����	,��� 100 mcg

   120 mcg
   150 mcg

L03?B11 ��������*���� ��*� 2� ��
���� �� ����	,��� 180 mcg
L04  ��=)/(=$�!(�N�   

L04??01 ,�	��
����� 	��
��� 25 mg
   50 mg
   100 mg
  ��
���� �� ������ 

�������� 
100 mg/ml; 50 ml

L04??04 ��������,���� ������������� (?TG) ������ 20 mg/ml-100 mg
L04??05 ��	������
 ������ 5 mg

  	��
��� 0,5 mg
   1 mg
   5 mg

L04??06 ��	�*������ ��*���� ������� 250 mg
L04??06 ��	�*������ 	�
����� ������� 180 mg
L04??10 
�������
 ������� 1 mg
L04?X01 ���������� ������� 50 mg

M   ��K�P)/-&/K:?)� (�(:!�   
M01 ?):��)G�?�?:/�)� � ?):��!=�?:(&� ��<!&/N�  

M01?B05 �	��*���	 ��
���� �� ����	,��� 75 mg/ 3ml
  ������� 50 mg
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   100 mg
M01?E01 ������*�� *��� ������� 400 mg

  
���� 20 mg/ml, 100ml
M01?E03 	������*�� ��
���� �� ����	,��� 100 mg/ 2ml

  	��
��� 50 mg
  *��� ������� 100 mg
  	��
��� 150 mg

M03   ��K�P)� �!�?&(?)(�   
M03?B01 
�	
���������� ��
���� �� ����	,��� 100 mg/ 2ml
M03?C01 ���	��������  ��
���� �� ����	,��� 4 mg/ 2ml
M03?C04 ����	������ ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ 5 ml
M03?C09 ��	�������� ����� ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ml
M03?X01 �������
	� ��	
�� - ��� ? * ��
���� �� ����	,��� 500 i.j.

���	�,���* G24.2 - Distonia idipathica non familiaris; G24.3 -Torticollis spasmodica; G24.4 - Distonya orofacialis 
idiopathica; G24.5 - blepharospasmus; G24.8 - Distonia alia; G25.0 - Tremor essentiallis; G51.3 - Spasmus 
hemifacialis clonicus 

M04 ��<!&/N� >? ��<!+!O! ��;:?   
M04??01 ���������� ������� 100 mg, 300 mg

M05 ��<!&/N� >? ��<!+!O! /�/\!O? &/(:�<=   
M05B?02 	������� 	��
��� 400 mg

  ������� 800  mg
M05B?03 ��������� ���%�	 �� ��*����� 15 mg

   30 mg
   60 mg

N   ��<!&/N� &/<� �<!�=<= )? )!�N)� (�(:!�   
N01   ?)!(:!:�Q�   

N01?B06 ���*����� ��
���� �� ��B���,��� 100 ml
N01?B08 
���*����� ��
���� �� ��B���,��� 250 ml
N01?F03 ��������� �������� ��
���� �� ��������
	� 

�������� 
1 g

N01?H06 ����*������� ���%�	 �� ����	,��� 1 mg
N01?H02 	������ ��
���� �� ����	,��� 100 mg/2ml
N01?X01 �������� ��
���� �� ����	,��� 2,5 mg/10ml
N01?X10 �����*�� �������� �� ����	,��� 10 mg/ml
N01BB01 ������	��� ��
���� �� ����	,��� 5 mg/ml, 20ml
N01BB02 ���	��� ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ml

   40 mg/2ml
  ��
���� �� ��B���,��� 2%, 20 ml

N01BB10 ����������	��� ��
���� �� ��*����� 5 mg/ml
N01BB52 ���	���+�������� ��
���� �� ����	,��� (40+0.025) mg/ 2ml

N02   ?)?��!:�Q�   
N02??01 ���*�� ��
���� �� ����	,��� 20 mg/ml

  ������ ��
���� 10 mg/5ml
   30 mg/5 ml
  	��� �� ������ �������� 20 mg/ml

N02?B02 ������ ��
���� �� ����	,��� 100 mg/ 2ml
N02?B03 *������� ����
���.*��
��� 

(�����	
) 
25 μg /h

   50 μg/h
   75 μg/h
   100 μg/h
  ��
���� �� ����	,��� 50 mcg/ml

N02?X02 ������� ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ml, 100 mg/2ml
  	��
��� 50 mg, 100 mg

N02BB02 ��������� �������� ��
���� �� ����	,��� 2,5 g/ 5ml
N02BE01 ����,������ ������� 500 mg

  
���� 120 mg/ 5ml
  
����������� 80 mg
   120 mg
   150 mg
   200 mg
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   250 mg
   500 mg

N03   ?):�!$��!$:�Q�   
N03??02 *����������� ��
���� �� ����	,��� 220 mg/2ml

  �������  100 mg
N03?E01 	��������� ������� 0,5 mg, 2 mg
N03?F01 	����������� ������� 200 mg
N03?G02 �������� ��������, ��������
	� 	�
����� *��� ������� (333+145) mg

  
���� 5,764g/ 100 ml
  ��
���� �� ����	,��� 400 mg/4ml

N03?X09 ���������� ������� 25 mg, 50 mg, 100 mg
N03?X12 ���������� 	��
��� 100 mg

   300 mg
N04   ?):�$?�&�)(/)�Q�   

N04??02 �������� ��
���� �� ����	,��� 5 mg/ml
  ������� 2 mg

N04??04 ���,�	���� ������ 5mg/ml
N04B?02 ������� +��������� 	��
��� (100+25)mg, (200+50)mg
N04BC05 �������	
�� ������� 0,25 mg

   1 mg
N05   $(�;/�!$:�Q�   

N05??01 B����������� ������� 25 mg, 100 mg
N05??02 �������������� ������� 25 mg, 100 mg
N05??03 �������� ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ml, 100 mg/ml

  ������� 25 mg, 100 mg
N05?B02 *��*������ ��
���� �� ����	,��� 25 mg/ml

  ��#��� 1 mg, 2.5 mg, 5 mg
N05?B10 ������� ������� 25 mg, 100 mg

  ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ml
   100 mg/2ml

N05?C02 ��������� *��� ������� 25 mg, 100 mg
N05?D01 B��������� ��
���� �� ����	,��� 5 mg/ml, 50 mg/ml

  ������� 2 mg, 10 mg
N05?H02 	������� ������� 25 mg, 100 mg
N05?H03 ��������� ������ 10 mg
N05?L01 
������ 	��
��� 50 mg
N05?N01 ������� 	������� 	��
��� 300 mg
N05?X08 ��
������ ������� 2 mg

   4 mg
  ��
���� �� ����	,��� 25 mg
   37,5 mg
   50 mg

N05B?01 ������� ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ 2ml
  ��	��	����� 5 mg
  �������  5 mg, 10 mg

N05B?06 ��������� ������� 2.5 mg
  ��
���� �� ����	,��� 2 mg/ml

N05B?08 ���������� ������� 1,5 mg, 3 mg, 6 mg
N05B?12 ���������� ������� 0,25 mg

   0,5 mg
   1 mg

N05CD08 �������� ��
���� �� ����	,��� 15 mg
  ������� 15 mg

N06   $(�;/?)?�!$:�Q�   
N06??04 	���������� ��#��� 25 mg

  ��
���� �� ����	,��� 25 mg/ 2 ml
N06??09 ������������ *��� ������� 10 mg, 25 mg
N06??21 ���������� ������� 25 mg, 50 mg
N06?B03 *���	
���� ������� 20 mg
N06?B05 ����	
���� ������� 20 mg, 30 mg
N06?B06 
�������� ������� 50 mg, 100 mg
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N06?X03 ����
���� *��� ������� 30 mg
N06BX03 ����,���� ��
���� �� ����	,��� 1 g/ 5ml; 12g/250ml

N07   /(:?�� ��<!&/N� &/<� �<!�=<= )? )!�N)� (�(:!�  
N07??01 ���
������ ��
���� �� ����	,��� 0,5 mg/ml, 2 mg/ml
N07??02 �����
������ ��#��� 60 mg
N07BC02 ������ 	��� �� ������ ��������. 10 mg/ml; 100 ml

   10 mg/ml; 1000 ml
N07XX02 ������� *��� ������� 50 mg

P   ?):�$?�?>�:�Q�, �)(!&:�Q��� � �!$!�!):�  
P02 ?):�;!���):�Q�   

P02C?01 ��������� ������� 100 mg
  ������ 
�
������� 100 mg/ 5 ml

P02C?03 ��������� ������� 200 mg
R   �!($��?:/�)� (�(:!�   
R03   ��<!&/N� >? ��<!+!O! /$(:�=&:�N)�; $�=P)�; �/�!(:� 

R03?C02 
��������� ��B��. ��
���� 5 mg/ml
  
���� 100 mcg/���

R03BB01 ������������ ����� ��
���� �� ��B���,��� 0,25 mg/ml
R03D?05 �����*���� 
�
������� �� ����	,��� 250 mg/ 10ml

  ������� 100 mg
R05   ��<!&/N� >? ��<!+!O! &?K\? � $�!;�?�!   

R05CB02 ����B�	
�� ��
���� �� ����	,��� 4 mg/ 2ml
  ��
���� 2mg/ml
  ������� 8 mg

R05CB13 ������ ��*� ��B��. ��
���� �� 
��
��%���� 

2,5 mg/2,5 ml

R05DB13 ��������� *��� ������� 20 mg
  
���� 0.8 mg/ml, 200 ml

R06   ?):�;�(:?��)�Q� >? (�(:!�(&= $���<!)=  
R06?C03 B���������� ��
���� �� ����	,��� 20 mg/ 2ml
R06?X13 �������� ������� 10 mg

R07 /(:?�� $�!$?�?:� >? �!($��?:/�)� (�(:!� 
R07?? ����	���� ��*� �����B����� 
�
������� 120 mg

S   (!)>/�)� /��?)�  
S01 ��<!&/N�  >? ��<!+!O! �/�!(:� /&?   

S01??01 B�����*���	�� ��
� �� ��� 1%
S01??11 �������,�� 	��� �� ��� 3 mg/ml
S01??12 �������,�� 	��� �� ��� 0,3 %

  ��
� �� ��� 0,3 %
S01?X13 ,����*��	
�,�� 	��� �� ��� 3mg/ml
S01?D03 �,�	����� ��
� �� ��� 3%
S01B?02 B���	������� ��
� �� ��� 1%
S01B?04 ���������� 	��� �� ��� 0,5 %
S01C?01 �	
��������, �����,�� 	��� �� ��� (5+1)mg/ml, 5ml
S01EB01 ����	����� 	��� �� ��� 1%, 2 %
S01EC01 �,��������� ������� 250 mg
S01EC03 �������� 	��� �� ��� 20mg/ml
S01ED01 ������� 	��� �� ��� 0,5 %
S01ED02 ����	
���� 	��� �� ��� 2,5mg/ml
S01EE01 ���������
� 	��� �� ��� 50 mcg/ml
S01F?01 ������� 	��� �� ��� 0,5 %, 1 %
S01F?04 ,�	���������� 	��� �� ��� 0,5 %

   1 %
S01F?06 �����	��� 	��� �� ��� 0,5 %, 1 %
S01FB01 *�����*��� 	��� �� ��� 10%
S01H?03 �����	��� 	��� �� ��� 0,5 %
S01K?02 B���������� 	��� �� ��� 5mg/ml

  ��� 2%
V   /(:?�/   
V03  /(:?�� )!�?>N�(:?)� :!�?$�<(&� $�/�>N/��  

V03?B14 �������� 
��*��  ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ 5 ml
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V03?B15 ����	
�� ��
���� �� ����	,��� 0,4mg/ml
V03?B25 *��������� ��
���� �� ����	,��� 0,5 mg/ 5 ml
V03?F03 	��,���� *������ ��
���� �� ����	,��� 30 mg

V07 (N� /(:?�� )!:!�?$�<(&� $�/�>N/��   
V07?B ��� �� ����	,��� ��
������ �� 

������������ �������� 
5 ml, 10 ml

V08 &/):�?(:)? (�!�(:N?   
V08?B05 ������� ��
���� �� ��*����� 300mgJ/ml

   370 mgJ/ml
V08?B07 �����
�� ��
���� �� ��*����� 300mgJ/ml

   350 mgJ/ml
V08?B11 ��������� ��
���� �� ����	,��� 300mgJ/ml

   350 mgJ/ml
V08?C02 �����	
�� 	�
����� ��
���� �� ��*����� 50 mgJ/ml
V08B?01 ������� 
��*�� 
�
������� 200 ml
V08C?01 ���������
	� 	�
����� ��
���� �� ����	,��� 469 mg/ml; 10ml, 20 ml
V08C?09 ��������� ��
���� �� ����	,��� 604, 72 mg/ml; 7,5 ml

!):!�?�)? �(;�?)?   
 ��������� ��
�	�	������
	� �
B���� �� ������ 

�������� 
����,� 1,5 kcal/ml; 100 ml

 ��������� ��
�	�	������
	� �
B���� ���	� 
��� ����,� 1 kcal/ml; 100 ml
 ��������� ��
�	�	������
	� �
B���� �� ��,������ 


� Diabetes Mellitus-om 
����,� 1kcal/ml; 100 ml

 ��������� ��
�	�	������
	� �
B���� �� ����� 
���	� 
��� 

����,� 1kcal/ml; 100 ml

 ��������� ��
�	�	������
	� �
B���� �� ��,� 
���	� 
��� 

����,� 1kcal/ml; 100 ml

 
)� �
���� ����� 49. >�	��� � ����
������ �
������� ("(��#���� ���
��	 �������	� (��
	�", ��. 18/99, 51/01, 

70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 � 106/09) � ����� 17. (������ G��� ����
������ �
������� �������	� (��
	� 
("(��#���� ���
��	 �������	� (��
	�", ��. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 � 105/09), =������ ���� G��� ����
������ 
�
������� �������	� (��
	�, �� III 
����,�,  ��#���� 31. ����� 2011. �����,  ���� ��  

� � � � � �  
� ��!"#"$� �&��( �&#(��!" +" ")%��"��( ,����&'�( )(�&/&�( & ��)�!( +��"!3"  

I  
=
���� 
� ��
�� ����	��� �� ��������� �������� ���,��� � ����� ������, 	�	� 
�����: 

ATC &/� �!)!��+&� )?>�N ��<!&? /���& �/>? 
A - ?���!):?�)� :�?&: � �!:?�/��>?�  

    
A02 - ��<!&/N� >? ��<!+!O! �/�!(:� &/<! (= �>?>N?)! $/�!�!P?<!� ?Q���:!:/� 
A02BA02 �������� ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ 2 ml
A03 - ��<!&/N� &/<� �!�=��K= G=)&Q�/)?�)! �?(:�/�):!(:�)?�)! $/�!�!P?<! 
A03BA01 ������� 
��*�� ��
���� �� ����	,��� 0,5 mg/ml
   1 mg/ml
A03AB20 ���
����� ��
���� �� ����	,��� 0,2 mg/ 5 ml
A03BB01 �����
	�������� ��
���� �� ����	,��� 20 mg/ml
A03FA01 ����	������� ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ 2 ml
A07 - ?):���<?�/�Q� � �):!(:�)?�)� ?):��)G�?�?:/�)�/?):��)G!&:�N)� ��<!&/N� 
A07BA01 carbo medicinalis ������� 150 mg
   
A10 - ?):�;�$!����&!��Q�   
A10AD05 ��
���� �
���� ��
���� �� ����	,��� 100 i.j. /ml
A12 - ��)!�?��   
A12AA02 	��,���� ��������� ��
���� �� ����	,��� 10%
B - &�N � &�N/:N/�)� /��?)�   
B01 - ?):�&/?�=�?)(�   

2 500 ij/ 0,2 mlB01AB04 ��������� * ��
���� �� ����	,��� 
5 000 ij/ 0,2 ml

20 mg/ 0,2 ml
40 mg/ 0,4 ml

B01AB05 ���	
������ * ��
���� �� ����	,��� 

60 mg/ 0,6 ml
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80 mg/ 0,8 ml
100 mg/ 1 ml

B01AC04 	��������� ** *��� ������� 75 mg
B01AD07 ��������� ** ���%�	 � ��
���� �� 

����	,��� 
10 U

* - )�
����	 ������	�� �������� ���	�,���: 
** - =������� 
��� � ��� ������ 

    
B02 - ?):�;!�/�?��Q�   
B02BX01 ����
���� ��
���� �� ����	,��� 250 mg/2 ml
B03 - ?):�?)!��Q�   
B03AC01 �	
���*���� ��
���� �� ����	,��� 100 mg/ 2 ml
B03BA03 B���	
�	�������� ��
���� �� ����	,��� 2 500 μg/2 ml
B05 - >?�<!)! >? &�N � $!�G=>�/)� �?(:N/��  
B05AA05 �	
����, �������� B���� ��
���� �� ��*����� (100+9)g/1000ml
   (60+9)g/1000ml; 500 ml
B05BA03 ���	��� ��
���� �� ��*����� 50g/1000ml
   100g/1000ml
BO5BA03 ���	��� ��
���� �� ����	,��� 2,5g/ 10 ml
   50 g/ 10 ml
B05BB01 (��������, 	������, 	��,����) B���� + 

�������� -��	��� 
��
���� �� ��*����� 500 ml

B05BC01 ������� ��
���� �� ��*����� 100g/1000ml
   200g/1000ml
B05XA01 	������ B���� ��
���� �� ����	,��� 7,40%
B05XA02 �������� B������	������� ��
���� �� ��*����� 84mg/ml
B05XA03 �������� B���� ��
���� �� ��*����� 9g/1000ml
B05XA30 (��������, 	������, 	��,����) B����  ��
���� �� ��*����� 500 ml
C - &?���/N?(&=�?�)� (�(:!�   
C01 - :!�?$�<? �/�!(:� (�Q?   
C01AA05 ���	
�� ��
���� �� ����	,��� 0,25 mg/ 2 ml
C01BC03 �����*���� ��
���� �� ����	,��� 35 mg/ 10 ml
C01BD01 �������� ��
���� �� ����	,��� 150 mg/ 3ml
C01CA04 ������ ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ 5 ml
C01CA24 �������� ��
���� �� ����	,��� 1 mg/ml
C01DA02 ���,���� ��������� ���������� 0,5 mg
  
���� �� 
������. 

�������� 
0,4 mg/ ���

  ��
���� �� ����	,��� 5 mg/ml
C02 - ?):�;�$!�:!)>�N�   
C02CA06 ������� ��
���� �� ����	,��� 25 mg/ 5 ml
   50 mg/ 10 ml
C03 - ��=�!:�Q�   
C03CA01 *���
��� ��
���� �� ����	,��� 20 mg/ 2 ml
C07 - ��/&?:/�� �!:? ?��!)!���+&�; �!Q!$:/�?  
C07AA05 ����������� ������� 40 mg
C07AB02 ���������� ��
���� �� ����	,��� 5 mg/ 5 ml
C08 - ��/&?:/�� &?�Q�<=�(&�; &?)?�?  
C08DA01 ��������� ��
���� �� ����	,��� 5 mg/ 2 ml
  ������� 80 mg
C09 – ��<!&/N� &/<� �<!�=<= )? �!)�) – 
?)��/:!)>�) (�(:!� 

  

C09AA01 	�������� ������� 25 mg
   50 mg
D - &/w? � $/:&/w)/ :&�N/   
D04 - ?):�$�=��:�Q�   
D04AB01 ���	��� 
����  100 mg/ml
D06 - ?):���/:�Q� � ;!��/:!�?$!=:�Q� >? �!��?:/�/K&= $���<!)= 
D06AX01 *�
��� �������� ��
� 20mg/g
  	�����
� 30mg/ 1,5g, 10x10

D06AX ��,����,�� + �����,�� ���%�	 � ��
��%�����, 

���� �� 	�#�-���%�	 

(165 000 i.e.+12 500 i.e.), 150 
ml; (825 i.j.+62,5 i.j.)/g, 200 g

  ��
� (500+3300)ij/g
D06BA01 
��*������ 
����� 	��� 10mg/g
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D08 - ?):�(!$:�Q� � �!>�)G�Q�<!)(�  
D08AG02 ������ �� ��
���� �� 	�#� 10 g/100 ml
G - �!)�:/=��)?�)� (�(:!� � $/�)� ;/��/)�  
G02 - /(:?�� ��)!&/�/K&� ��<!&/N�  
G02AB01 ��������������� ��
���� �� ����	,��� 0,2 mg/ml
G03 - $/�)� ;/��/)� � �/�=�?:/�� �!)�:?�)/� (�(:!�?  
G03BA03 ��
��
����� ��
���� �� ����	,��� 250 mg/ml
G03CA03 �
������ ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ml
G03DA03 B���	
������
����� ��
���� �� ����	,��� 250 mg/ml
H - ;/��/)(&� $�!$?�?:� >? (�(:!�(&= $���<!)=, �(&\=+=<=P� $/�)! ;/��/)! � 
�)(=��)! 
H02 - &/�:�&/(:!�/��� >? (�(:!�(&= $���<!)=, �/)/&/�$/)!):)� 
H02AB01 ����������� 
�
������� �� ����	,��� 7mg/ml
H02AB02 �	
�������� ��
���� �� ����	,��� 4 mg/ml
H02AB04 ��������������� ���%�	 �� ����	,��� 20 mg/ml
H04 - $?)&�!?()� ;/��/)�   
H04AA01 ���	���� ���%�	 � ��
���� �� 

����	,��� 
1 mg

J - ?):��)G!&:�N)� ��<!&/N� >? (�(:!�(&= $���<!)=  
J01 - ?):��?&:!��<(&� ��<!&/N�   
J01CA01 ����,���� ���%�	 �� ����	,��� 1 g, 500 mg
J01CA04 ���	
�,���� ���%�	 �� ����	,��� 500 mg
   1 g
J01CE08 �������� ������ ����,���� ���%�	 �� ����	,��� 600 000 i.j.
   1 200 000 i.j.
   2 400 000 i.j.

800 000 i.j.J01CE30 
 

����������,���� 	������+ 
���	��� ����������,���� 

���%�	 �� ����	,��� 
 1200 000 i.j.

250 mgJ01DD04 ,�*����	
�� * ���%�	 �� ����	,��� 
1 g

300 mg/mlJ01FF02 ���	���,��* ��
���� �� ����	,��� 
600 mg/ 2ml

J01GB03 �������,�� ��
���� �� ����	,��� 40 mg/2 ml
   80 mg/ 2 ml
   120 mg/ 2 ml
���	�,���: * - )�
����	 ������	�� �������� 
J06 - ��=)/(!�=�� � ��=)/��/�=��)� 
J06AA03 ������������� 
���� (
���� ������ ����
	�� 

����) 
��
���� �� ����	,��� 100mg/ml

J06BB02 ����������
�� 
���� ��
���� �� ����	,��� 250 i.j./ml
J07 - N?&Q�)! 
J07AG01 ��	,��� ������ Haemophilus influenzae tip B** ���%�	 �� ����	,��� 10 mcg/0,5ml
J07AJ52 ��	,��� ������ �*������, ������
� � 

�����
�
�** 
���%�	 �� ����	,��� (30i.j.+40i.j.+4i.j.)/0,5ml; 

(30i.j.+60i.j.+4i.j.)/0,5ml
J07AM01 ��	,��� ������ ������
� ��
���� �� ����	,��� 40 i.j.

��	,��� ������ �*������ � ������
� - �� 
��,�** 

J07AM51 

��	,��� ������ �*������ � ������
� - �� 
���
��** 

���%�	 �� ����	,��� (30i.j.+40i.j.)/0,5ml

1 mg/mlJ07AN01 ��	,��� ������ �����	�����** ���%�	 �� ����	,��� 
2mg/ml

J07BB02 ��	,��� ������ �����** ���%�	 �� ����	,��� (15+15+15)mcg/0,5ml
B�������
 � ��	,��� - �� ��,�** 10 mcgJ07BC01 
B�������
 � ��	,��� - �� ���
��** 

���%�	 �� ����	,��� 
20 mcg

J07BD52 ��	,��� ������ �������, ���������
� � 
�������** 

���%�	 �� ����	,��� (3logCCID50+3.7logCCID50+3
logCCID50)/0,5ml

J07BF02 ������ ����� ��	,���** ������ ��
���� (40i.j.+8i.j.+32i.j.)
���	�,���: **- =������� 
��� � ��� ������ 
M - ��K�P)/-&/K:?)� (�(:!�   
M01 - ?):��)G�?�?:/�)� � ?):��!=�?:(&� ��<!&/N�  
M01AB05 �	��*���	 ��
���� �� ����	,��� 75 mg/ 3 ml
M01AE03 	������*�� ��
���� �� ����	,��� 100 mg/ 2ml
N - )!�N)� (�(:!�   
N01 - ?)!(:!:�Q�   
N01BB02 ���	��� ��
���� �� ����	,��� 1%, 2%
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N01BB52 ���	���, �������� ��
���� �� ����	,��� (40+0,025)mg/2ml
N02 - ?)?��!:�Q�   
N02AA01 ���*�� ��
���� �� ����	,��� 20 mg/ml
 N02AX02  ������� ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ml
   100 mg/ 2 ml
N02BA01 �,����
���,���� 	�
����� ������� 500 mg
N02BB02 ��������� ��
���� �� ����	,��� 2,5 g/ 5 ml
N02BE01 ����,������ 
����������� 80 mg, 120mg, 200 mg
N03 - ?):�!$��!$:�Q�   
N03AA02 *����������� ���%�	 �� ����	,��� 220mg/2ml
N04 - ?):�$?�&�)(/)�Q�   
N04AA02 �������� ��
���� �� ����	,��� 5 mg/ml
N05 - $(�;/�!$:�Q�   
N05AA01 B����������� ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ 2 ml
N05AB02 *��*������ ��
���� �� ����	,��� 25 mg/ml
N05AD01 B��������� ��
���� �� ����	,��� 5 mg/ml
   50 mg/ml
N05AX08 ��
������*** ��
���� �� ����	,��� 25 mg
   37,5 mg
   50 mg
N05BA01 ������� ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ 2 ml
  ��	��	����� 5 mg
  ������� 10 mg
���	�,���: *** - )�
����	 ������	�� �������� ��������� � &�����	�� ,����� ���� ��	� 
R - �!($��?:/�)� (�(:!� 
R03 - ��<!&/N� >? ��<!+!O! /$(:�=&:�N)�; $�=P)�; �/�!(:� 
R03AC02 
��������� ����
�� 100 mcg/ ���
  ��
���� �� ��B���,��� 5 mg/ml
R03BB01 ���������� ��
���� �� ��B���,��� 0,025%
R03DA05 �����*���� ��
���� �� ����	,��� 250 mg/ 10 ml
R06 - ?):�;�(:?��)�Q� >? (�(:!�(&= $���<!)=  
R06AC03 B���������� ��
���� �� ����	,��� 20 mg/ 2ml
R06AD03 ������������� ��
���� �� ����	,��� 6,5mg/ml
S - (!)>/�)� /��?)�   
S01 - ��<!&/N� >? ��<!+!O! �/�!(:� /&?  
S01AA01 B�����*���	�� ��
� �� ��� 10mg/g
S01AX13 ,����*��	
�,�� 	��� �� ��� 3 mg/ml
S01HA03 �����	��� 	��� �� ��� 0.5 %
V - /(:?�/   
V03 - /(:?�� )!�?>N�(:?)� :!�?$�<(&� $�/�>N/��  
V03AB15 ����	
�� ��
���� �� ����	,��� 0,4 mg/ml
V03AB23 �,����,�
���� ��
���� �� ����	,��� 300 mg/ 3 ml
V03AB25 *��������� ��
���� �� ����	,��� 0,5 mg/ 5 ml

5 mlV07AB ��� �� ����	,��� ��
������ �� 
���e�������� �������� 10 ml

II 
/�� ���	� 
���� �� 
���� �
��� ��� � ��� ����������� � "(��#����� ���
��	� �������	� (��
	�". 

III 
(������� �� 
���� ��� ���	� ���
���� � ��#� /��	� � �
������ ��
�� �
�����B ����	���  �� ����� ������ � 

��������� �������� ���,��� ("(��#���� ���
��	 �������	� (��
	�", ��. 91/07 � 19/08). 
����: 02/015-1612-10/11      $��
����	  
31. ����� 2011. �����     =������� �����,  
���� ��	�          ������ )��
��*, 
.�. 

)� �
���� ����� 49. >�	��� � ����
������ �
������� ("(��#���� ���
��	 �������	� (��
	�", ��. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 � 106/09) � ����� 17. (������ G��� ����
������ �
������� �������	� (��
	� 
("(��#���� ���
��	 �������	� (��
	�", ��. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 � 105/09), =������ ���� G��� ����
������ 
�
������� �������	� (��
	�, �� III 
����,�, ��#���� 31. ����� 2011. �����,  ���� ��  

� � � � � �  
� ��!"#"$� �&��( /&����"�&�" & ,�"�(4&5 �&#(��!" ����" +��"!��!(��6 ��&6��"$"  

�(,�%�&�( ��,��( 

I 
=
���� 
� ��
�� ,���
����	� � �������B ����	��� G��� ����
������ �
������� �������	� (��
	�. 

II 
��
�� ,���
����	� � �������B ����	��� G��� ����
������ �
������� �������	� (��
	� ����: 
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- ��
�� I - ��
�� ,���
����	� 	��� 
� ���� �����
����� 
��� � 
����� ��	���%	�B / B�������%	�B 	���������� 
	�����	�B ,������ �������	� (��
	� � / ��� ��	���%	�B / B�������%	�B 	���������� �����,� � �������,� (��
	��, 
	��� 
� *�������� �� ��������,����� � 
���	����� ������� 	�����	�B ,������ �������	� (��
	�, � 

- ��
�� II - ��
�� ,���
����	� 	��� 
� ���� �����
����� 
��� � 
����� ��	���%	�� / B�������%	�� 	���������� �� 
�����
����� ,���
����	� 
� ��
�� II G���, � �� �������� ��	���%	�B / B�������%	�B  	���������� ����� �����. 

III 
���	�,��� �� �������� �������B ����	��� 
� ��,��,�����.  
$������� � ����,��,������ ���	�,�����, � 	��� 
� ������ � NCCN �������
	�� ������� ��� ��,�������� 

�������, ��#� 
� ��%��� �� �
���� ���	� ��	���%	�B � B�������%	�B 	����������. 
&���������� �������� ���� ��� 	����������B B�����������
	�B ��#��� �� 
��	� ������� ��,��,����� ��� 

����,��,����� ���	�,��� ��������������:  
- �*���
��� 
������ ����
��,  
- 
���� ��,������, 	��� ��������� �������	� NCCN ����� ��� ��,�������B �����,  
- ��	����� B�������%	� � ���B����
	� �������,  
- �����A��� ���
�
��� / �
�
��� ����
���
	� ����
�� ������������ ������
���	�� ���,������ � 
- ����������� ECOG PS 
����
 ��,������. 
/,���� �*�	�� �������� ��%��� 
� ��	�� 
��	�� III � IV ,�	��
� ��������, � ����
��
�� � �����
	� ��	�����,��� � 

����������� B�����������
	�� �����	���, �� RECIST 	������������. 
IV 

��
�� ,���
����	� � �������B ����	��� G��� ����
������ �
������� �������	� (��
	� ������ 
� � ������� � 
���� 
�
����� �� ��� ���	�. 

V 
(������� �� 
���� ��� ���	� ���
���� � ��#� /��	� � �
������ ��
�� ,���
����	� � �������B ����	��� G��� 

����
������ �
������� �������	� (��
	� (''(��#���� ���
��	 �������	� (��
	�'', ��. 52/07, 96/08 � 19/10). 
VI 

/�� ���	� 
���� �� 
���� �
��� ��� � ��� ����������� � ''(��#����� ���
��	� �������	� (��
	�''. 
����: 02/015-1612-9/11      $��
����	  
31. ����� 2011. �����     =������� �����,  
���� ��	�          ������ )��
��*, 
.�. 

� � ( : ? 
Q�:/(:?:�&? � $�?:!P�; ��<!&/N? G/)�? >��?N(:N!)/� /(��=�?O? �!$=���&! (�$(&! 
��
�� I 

ATC �)) G?��?Q!=:(&� /���& �/>? � $?&/N?O! 
A ?���!):?�)� :�?&: � �!:?�/��>?� 

A04 ?):�!�!:�Q� � ��<!&/N� $�/:�N )?=>!<! 
A04AA ?):?�/)�(:� (!�/:/)�)? (5-HT3) 

4 mg *���-������� 
 8 mg 
��
���� �� ����	,��� 2 mg/ml (2 ml; 4 ml) 

4 mg ������ ���*������ 8 mg 

���� 4 mg/5 ml 

A04AA01 ����
����� 


����������� 16 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ����� ��������B ,���
���
	�� ��������� � �������������. 

)�������: ���������� �������� �� �����,��� ,���
����	� �� ����� I ���������� �����,����� (ESMO 
	��
�*�	�,���), �� � 
������ 
��	� ���� ,���
���
	� �������� ��� ��
���� ��������� ����
 2 – 4
(v3.0 CTCAE), � �������� ����	��������� ���� �*�	�
��. 

	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 1 mg/ml (1 ml; 3 ml) 
1 mg A04AA02 �����
����� *���-������� 2 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ����� ��������B ,���
���
	�� ��������� � �������������. 
)�������: ���������� �������� �� �����,��� ,���
����	� �� ����� I ���������� �����,����� (ESMO 
	��
�*�	�,���), �� � 
������ 
��	� ���� ,���
���
	� �������� ��� ��
���� ��������� ����
 2 – 4
(v3.0 CTCAE), � �������� ����	��������� ���� �*�	�
��. 

A04AD /(:?�� ?):�!�!:�Q� 
80 mg 
125 mg A04AD12 ���������� 	��
��� 
1x125 mg + 2x80 mg 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 

�	����B � ���#���B ����� ��������B ��
�	� ���������� ,���
���
	�� ��������� 	��� �� 
�������� �� ,�
�������. 
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H ;/��/)(&� $�!$?�?:� >? (�(:!�(&= $���<!)=, �(&\=+=<=P� $/�)! ;/��/)! � 
�)(=��)! 

H01 ;/��/)� ;�$/G�>! � ;�$/:?�?�=(? � ?)?�/>� 
H01CB ?):�?)��/�!)�, �/)/&/�$/)!):)� 

0,05 mg/ml; 1 ml 
0,1 mg/ml; 1 ml 
0,2 mg/ml; 5 ml H01CB02 �	������ ��
���� �� ����	,��� 

0,5 mg/ml; 1 ml 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ��
������������	��������� ��������	����� ������ (GEP NETs) 

– *��	,�������� (	��,������ 	����, 	������� 
������� GEP NETs, �������������� 
(�������������, ���������������, ��
�����������), ����
���� ������
���	� � �������
	� 
���,���� (����
���, ���	,���, B������������...), ��
� ����� �������� �� /	������ LAR, 
����	 �������� �	������ LAR-��: „Escape“ dose),  

– ��*��	,�������� (��
�-����� �������� �� �	������ �?�). 
10 mg 
20 mg H01CB02 �	������ (LAR) ���%�	 � ��
������ �� 
�
������� �� 

����	,��� 
30 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ������������� �/��� ����
���
	�� ��
������������	��������� ��������	����� ������ (GEP 

NETs) 
��� ��	�� �������� ���� �
����A������ �	������-� 
– *��	,�������� (	������� 
������� � �����
	�� ��
��, 	�� ������������ ��� � 	������,��� 
� 

B������������� ��� �����*������) 
– ��*��	,�������� (
��������
	� ������: ���� �*����,����� ������ 	� ���
�
��� ����� ��� 

��%� � ��������: 	�����	� �������� �����
	� ��
� ��� ������
��� ������ ��� ���
�
���

������� ����	�����B ��	����� �����
	�� ��
��; �
��������
	� ������: ���� 
�*����,����� ����� 	��,����� 
� ����� ����
���
	�� ��
�� � �����, ����
�	��������). 

J �)G!&:�N)� ��<!&/N� >? (�(:!�(&= $���<!)= 
J02 ?):���&/:�Q� >? (�(:!�(&= $���<!)= 

J02AA ?):���/:�Q� 
50 mg ��*�����,�� � ���%�	 �� ��
���� �� ��*����� 100 mg 

��
���� �� ��*����� 5 mg/ml; 20 ml J02AA01 ��*�����,�� �,  
����������� (L-
AMB) ���%�	 �� ��
���� �� ��*����� 50 mg 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. 
�
���
	�B ��	��� � �����	�������������B ��,�������. 

J02AC �!��N?:� :��?>/�? 
50 mg 
150 mg 	��
��� 
200 mg 
50 mg/5 ml ������ 
�
������� 200 mg/5 ml 

J02AC01 *��	������ 

��
���� �� ��*����� 2 mg/ml (25 ml, 100 ml) 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. 
�
���
	�B ��	��� � �����	�������������B ��,�������. 
���%�	 �� ��
���� �� ��*����� 200 mg 

50 mg ������� 200 mg J02AC03 ����	������ 

������ 
�
������� 200 mg/5 ml  
(40 mg/ml) 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 

1. *��	������-����
������B 
�
���
	�B ��	��� � 
�
���
	� ��	��� ����	����� ?
�������
�� 	� 
�����	�������������B ��,�������. 

L ?):�)!/$�?(:�Q� � ��=)/�/�=�?:/�� 
L01 ?):�)!/$�?(:�Q� 

L01A ?�&����?<=P� Q�:/(:?:�Q� 
L01AA )�:�/�!) �=(:?�� ?)?�/>� 

200 mg 
500 mg ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 
1000 mg (1 g) L01AA01 ,�	��*�
*��� 

������� 50 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
L01AA02 B�������,�� ����#��� ������� 2 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ���������B ��
�� B�������%	�B ������. 
������� 2 mg L01AA03 ���*���� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 50 mg 
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�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 

500 mg (0,5 g) 
1000 mg (1 g) L01AA06 �*�
*��� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 
2000 mg (2 g) 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 

L01AB ?�&�� (=�G/)?:� 
����#��� ������� 2 mg L01AB01 ��
��*�� 	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 6 mg/ml (����,� 
� 10 ml) 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. �����������*��������� 
������. 

L01AD )�:�/>/=�!? 
���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 100 mg L01AD01 	����
��� ��������� 7,7 mg 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 

L01AD02 ����
��� 	��
��� 40 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
L01AX ?�&����?<=P� ?�!)(� – /(:?�� ?�&����?<=P� ?�!)(� 

5 mg 
20 mg 
100 mg 
140 mg 
180 mg 

L01AX03 ���������� 	��
��� 

250 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ��������� �������� ������ �����-glioblastoma multiforme - I ������ �������� ��	�� ������������ 

����������� ��B����, ��� 	��	��������� �������� 
� �������� �� ��
����	 �������� 	�� 
������������;  

2. ��	�������� �������� ������. 
100 mg 
200 mg 
500 mg 
600 mg 

L01AX04 �	������� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 

1000 mg (1 g) 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������ 
L01B ?):��!:?�/��:� 

L01BA ?)?�/>� G/�)! &�(!��)! 
2,5 mg/ml; 2 ml 
10 mg/ml (1 ml; 5 ml) ��
���� �� ����	,��� 
25 mg/ml (2 ml; 20 ml)  
50 mg/ml; 20 ml 	��,������ �� ��
���� �� 

��*�����/��
���� �� ����	,��� 100 mg/ml (5 ml; 10 ml; 50 ml) 
���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 50 mg 

2,5 mg 

L01BA01 �������	
�� 

������� 10 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������ 
L01BB ?)?�/>� $=��)? 

L01BB02 ���	��������� ������� 50 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ���������B ��
�� B�������%	�B ������. 
L01BB03 ��������� ������� 40 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ���������B ��
�� B�������%	�B ������. 
	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 1 mg/ml; 10 ml L01BB04 	������� ��
���� �� ����	,��� 2 mg/ml; 5 ml 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. ���*������*��������B ����
��. 

���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� � 
��*����� 50 mg L01BB05 *�������� 
������� 10 mg 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. B������� ���*����	� ���	����� (CLL) 	�� I ������ ��������. 
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L01BC ?)?�/>� $�������)? 
20 mg/ml (5 ml; 25 ml) ,�������� ��
���� �� ����	,��� 100 mg/ml (1 ml; 5 ml; 10 ml; 20 ml) L01BC01 

����������� 
,�������� 
�
������� �� ����	,��� 50 mg (10 mg/ml); 5 ml 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. ���������B ��
�� B�������%	�B ������. 

��
���� �� ����	,��� 25 mg/ml (10 ml; 20 ml; 100 ml) 
��
���� �� ����	,���/	��,������ �� 
��
���� �� ��*����� 

50 mg/ml  (5 ml; 10 ml; 20 ml; 50 ml; 100 
ml) L01BC02 5-*��������,�� 

	��
��� 250 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
200 mg 
1000 mg (1 g) L01BC05 ���,������ ���%�	 �� ��
���� �� 

����	,���/��*����� 
2000 mg (2 g)  

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ���������� 	��,����� ��������� ������� ��	������ ���B��� (TCC), 	�� ������������ ��� � 

	����������� B�����������
	�� ��#�����, � ���������� � 
�
���
	�� ��������;  
2. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ��%������, 	�� ������������ ��� � 

	����������� B�����������
	�� ��#�����;  
3. ��
���������
	�� 	��,����� ����� (NSCLC) 
������ ����
�� IIIA � IIIB, 	�� ������������ ��� 

� 	����������� B�����������
	�� ��#�����;  
4. � 	������,��� 
� ��	����	
���� � �,���	
���� � �������� ����
��	� 
� ����
�	�������� 

��	���� ��	�������� ��� ����
���
	�� 	��,������ ��	�, 	��� 
� ����� �����
 ��	�� 
���������/������������ B������������ (����B��� �������� �����,�	������ �� �
����� � 
��
� 	�����	� 	��������	�����);  

5. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� �����	�, 	�� ������������ ��� � 	����������� 
B�����������
	�� ��#�����, � �����
� ����
�� ��	�� ���������� �������� 	��� 
��#� 
������
	� �������.  

150 mg L01BC06 	���,������ *���-������� 500 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ������ ,������ � ��	����, 	�� ������������ 

��� � 	����������� B�����������
	�� ��#�����;  
2. 	��,����� ��	���� ��	�� �������� ������ �������� 
� ,���� ����
����������,���, 	�� 

��������� �������;  
3. ��
�	��������B ��,������� 
� 
�������� III (Dukes’ C) 	��,����� ������ ,������ � ��	���� 

	� 	���B �� ���A��� 	�������� ��
�	,��� ��������� ������, 	�� ��������� �������;  
4. ��	���� ������������� 	��,����� #���,� � 	����������� B�����������
	�� ��#����� 

��������� �� �������, 	�� � ������ ��������;  
5. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ��	�, 	�� ������������ ��� � 	����������� 

B�����������
	�� ��#�����;  
6. 	��,����� ��	� � 
������ ���������
�� �������� B�����������
	�B ��#��� ��������B �� 

�����,�	������, 	�� ��������� �������. 
L01C ��\)� ?�&?�/��� � ��=�� $���/�)� $�/�>N/�� 

L01CA ?�&?�/��� N�)&! � ��=�� ?)?�/>� 
L01CA01 ������
��� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 10 mg 
INDIKACIJE &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
��
���� �� ����	,��� � ��*����� 1 mg/ml (1 ml; 2 ml; 5 ml) 

L01CA02 ���	��
��� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� � 
��*����� 1 mg 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
 

L01CA03 ������� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 5 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 10 mg/ml (1 ml; 5 ml) 

20 mg 
30 mg L01CA04 ���������� 	��
��� 
80 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ����
���
	�� 	��,����� ��	� � III ������ 
�
���
	�� ��������, 	�� ������������ ��� � 

	����������� B�����������
	�� ��#�����;  
2. ��	���� �������������/����
���
	�� ��
���������
	�� 	��,����� ����� (NSCLC), 	�� 

������������ ��� � 	����������� B�����������
	�� ��#�����. 
L01CB �!��N?:� $/�/G��/:/&(�)? 

L01CB01 ������� 	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 20 mg/ml (2,5 ml; 5 ml; 10 ml; 25 ml; 50 
ml) 
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���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 100 mg 
50 mg 	��
��� 100 mg  

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
 

L01CD :?&(?)� 
	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 6 mg/ml (5 ml; 16,7 ml; 25 ml; 50 ml) L01CD01 ��	����	
�� ���%�	 �� ��
���� �� ��*����� 100 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. 	��,����� �����	� � ���������� ��� 
�
���
	�� ��������, 	�� ������������ ��� � 

	����������� B�����������
	�� ��#�����;  
2. 	��,����� ��	� � ���������� ��������, � 	������,��� 
� �����,�	������ 	� ��
�	� ������� 

	��������� �� ������ ����
��;  
3. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ��	� ��	�� ���
���B� �����,�	���
	� ��������, 

	�� ������������ ��� � 	����������� B�����������
	�� ��#�����;  
4. ��	���� �������������/����
���
	�� ��
���������
	�� 	��,����� ����� (NSCLC) 
������ 

����
�� IIIA � IIIB, 	�� ������������ ��� � 	����������� B�����������
	�� ��#����� – II 
������ ��������. 

	��,������ � ��
������ �� ��
���� �� 
��*����� 40 mg/ml (0,5 ml; 2 ml)  L01CD02 �,���	
�� 
	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 20 mg/ml (1 ml; 4 ml; 8 ml) 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. 	��,����� ��	� � ���������� �������� � 	������,��� 
� �����,�	������ 	� ��
�	� ������� 

	��������� �� ������ ����
��;  
2. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ��	� ��	�� ���
���B� �����,�	���
	� ��������, 

	�� ������������ ��� � 	����������� B�����������
	�� ��#�����;  
3. ��	���� �������������/����
���
	�� ��
���������
	�� 	��,����� ����� (NSCLC) 
������ 

����
�� IIIA � IIIB, 	�� ������������ ��� � 	����������� B�����������
	�� ��#����� – I � II 
������ ��������;  

4. ������������� 
	�������� �����
	�� 	��,����� ����� � �����, 	�� I ������ �������� � 
	������,��� 
� ,�
�������� � *����������������. 

5. ��	���� �������������/����
���
	�� B�����
	� ����
������� 	��,����� ���
����, 	�� 
������������ ��� � 	����������� B�����������
	�� ��#�����. 

6. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� #���,� �	�������� ��
������*������� 
��� � 
	������,��� 
� ,�
�������� � *����������������, 	�� I ������ ��������. 

L01DA Q�:/:/&(�+)� ?):���/:�Q� � (�/�)! (=$(:?)Q! – ?&:�)/��Q�)� 
L01DA01 �	������,�� 

(�	������,��-D) ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 500 mcg 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. 
��	��� � ��,� � ����
,�����. 

L01DB Q�:/:/&(�+)� ?):���/:�Q� � (�/�)! (=$(:?)Q! – ?):�?Q�&��)� � (�/�)! 
(=$(:?)Q! 

	��,������ �� ��
���� �� 
��*�����/��
���� �� ����	,��� 2 mg/ml (5 ml; 10 ml; 25 ml; 100 ml)  

10 mg L01DB01 �	
�����,�� 
���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 50 mg 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
 

	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 2 mg/ml (10 ml; 25 ml) 
L01DB01 

�	
�����,�� 
(���������� 
�����������) ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 50 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� �����	� 	�� �������� 
� ������
	�� 

��������� ���� ��� ��������� ��������, ��� 	�� ��
���� 	��������	�,��� �� �������� �
��;  
2. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ��	� 	�� ������������, ��� � 	����������� 

B�����������
	�� ��#����� 	� ����
��	� 
� ����%���� 	������%	�� ����	��.  
��������,�� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 20 mg 

L01DB02 ��������,�� 
(������ 
*������,���) 

	��,������ �� �
���� �� ��*����� 50 mg 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. ���������B ��
�� B�������%	�B ������. 

	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 2 mg/ml (5 ml; 25 ml; 50 ml;  
100 ml) 
10 mg L01DB03 �������,�� 

���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 50 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
5 mg L01DB06 ������,�� 	��
��� 10 mg 
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5 mg ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 10 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. �	���� ���	�����. 
L01DB07 ����	
������ 	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 2 mg/ml (5 ml; 10 ml; 12,5 ml; 15 ml) 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ��	� � „salvage“ B�����������
	�� ��#�����;  
2. non-Hodgkin's ���*��� (NHL);  
3. �	���� ���������
��� ���	����� (AML);  
4. ������������� B�����,��������� 	��,�����. 

L01DC /(:?�� Q�:/:/&(�+)� ?):���/:�Q� 
L01DC01 ������,�� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 15000 i.j. 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
2 mg 
10 mg 
20 mg L01DC03 ������,��-C ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 

40 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
L01X 

L01XA 
/(:?�� ?):�)!/$�?(:�Q� 

<!��O!O? $�?:�)! 
0,5 mg/ml (20 ml; 100 ml; 200 ml) 	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 1 mg/ml (10 ml; 50 ml; 100 ml) L01XA01 ,�
������ 

���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 50 mg 
INDIKACIJE &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
L01XA02 karboplatin koncentrat za rastvor za infuziju 10 mg/ml;  5 ml; 15 ml; 45 ml; 60 ml 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
 

50 mg ���%�	 �� ��
���� �� ��*����� 100 mg L01XA03 �	
��������� 
	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 5 mg/ml (10 ml; 20 ml; 40 ml) 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ��	���� �������������/�������
	�� 	��,����� ������ ,������ � ��	����, 	�� ������������ ��� 

� 	����������� B�����������
	�� ��#����� 
� *����������������;  
2. 	��,����� ������ ,������ � ��	���� 
������ III (Duke's C) � ���������� ��������, � 

	������,��� 
� *���������������� ��	�� 	�������� ��
�	,��� ��������� ������;  
L01XB �!:��;���?>�)� 

L01XB01 ���	������� 	��
��� 50 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 
L01XX /(:?�� ?):�)!/$�?(:�Q� 

L-�
���������� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 10 000 i.j. 
L01XX02 ����
�������  

(PEG-�
����������) ��
���� �� ����	,��� 750 i.j./ml; 5 ml 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. ��%� ���������B ��
�� �������B ������. 

L01XX05 B���	
����� 
(B���	
�	������) 	��
��� 500 mg 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. �����������*��������� 
������. 

	��
���  140 mg L01XX11 �
�����
��� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 300 mg 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. B�����
	� ����
������� ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ���
����, 	�� 

������������ ��� � 	����������� B�����������
	�� ��#�����. 
1 mg ���%�	 �� ��
���� �� ��*����� 4 mg 
250 mcg  (0,25 mg) L01XX17 ������	�� 

	��
��� 1 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. 	��,����� �����	�, 	�� ������������ ��� � 	����������� B�����������
	�� ��#����� ��	�� 

�������� �������� 
� ��	
����� � ������
	�� ���������;  
2. ��	�������� ��� 
������� IVB 	��,����� ������ ������,� � 	������,��� 
� ,�
��������, 

�	���	� ���� ������� ,�
������� ����B���;  
3. �����
��� 
���������
	�� 	��,����� ����� (SCLC). 

L01XX19 �������	�� 	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 20 mg/ml (2 ml; 5 ml; 15 ml; 25 ml) 
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�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. ��	���� �������������/�������
	�� 	��,����� ������ ,������ � ��	����, 	�� ������������ 

��� � 	����������� B�����������
	�� ��#����� 
� *����������������. 
L01XX35 �������� 	��
��� 500 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. �
��,������ ������,�������. 
L02 !)�/&��)? :!�?$�<? 

L02A ;/��/)� � (�/�)� ��<!&/N� 
L02AB $�/�!(:/�!)� ($�/�!(:!�/)�) 

40 mg ������� 160 mg L02AB01 ����
���� 
������ 
�
������� 40 mg/ml; 240 ml 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. B�����
	� ����
��� ����
���
	�� 	��,����� ��	�;  
2. B�����
	� ����
��� ����
���
	�� 	��,����� ������������;  
3. ������� 	�B�	
��� (
�
�������). 

100 mg 
200 mg L02AB02 ����	
������
��-

��� ������� 
400 mg 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. B�����
	� ����
��� ����
���
	�� 	��,����� ��	�;  
2. B�����
	� ����
��� 	��,����� ������������. 

L02AE ?)?�/>� �/)?�/:�/$�) /(�/�?�?<=P!� ;/��/)? 
3,75 mg + 1 ml rastvara�a 
11,25 mg + 2 ml rastvara�a 
7,5 mg 

���%�	 � ��
������ �� ��
���� �� 
����	,��� 

22,5 mg 
3,6 mg 

L02AE02 ����������� 

��������� 5,0 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ���	��������� 	�
���,��� B�����
	� ����
��� 	��,����� ���
����. 
3,6 mg L02AE03 ��
������ ���������  10,8 mg 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. ���	��������� 	�
���,��� B�����
	� ����
��� 	��,����� ���
����;  
2. ���	��������� 	�
���,��� B�����
	� ����
��� 	��,����� ��	� 	� ��� � ���� ������������B 

#���. 
L02B ?):?�/)�(:� ;/��/)? � (�/�)� ��<!&/N� 

L02BA ?):�-!(:�/�!)� 
L02BA03 *����
����� ��
���� �� ����	,��� 50 mg/ml; 5 ml 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ��	� � #��� 
 ���������� �
������
	�� 

��,�������� � ��
���������� � 
������ �����
� ����
�� ��	��, ��� ��	�� �����
������
	� 
�������� 
� ����	
�*���� � ��B��������� ���������. 

L03 ��=)/(:��=�?)(� 
LO3A ��=)/(:��=�?)(� 

L03AA G?&:/��, (:��=�?:/�� &/�/)�<? (Q�:/&�)�) 
300 mcg/ml (30 Mi.j./ml); 1 ml;  
1,6 ml (480 mcg/1,6 ml);  
600 mcg/ml (60 M i.j./ml);  
0,5 ml (300 mcg/0,5 ml)   

 
 
L03AA02 
 
 
 

*�����
��� ��
���� �� ����	,��� 
960 mcg/ml (96 M i.j./ml);  
0,5 ml (480 mcg/0,5 ml) 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. �������,��������� �������� ,���
����,���, �
����: 

– *������� ������������;  
– �������� �����%��B *�������B ������������;  
– ��������,�����. 

13,4 Mi.j. (105 mcg) L03AA10 �������
��� ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 33,6 Mi.j. (263 mcg) 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. �������,��������� �������� ,���
����,���, �
����: 

– *������� ������������;  
– �������� �����%��B *�������B ������������;  
– ��������,�����. 

L03AA13 ���*�����
��� ��
���� �� ����	,��� 10 mg/ml; 0,6 ml 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. �������,��������� �������� ,���
����,���, �
����: 

– *������� ������������;  
– �������� �����%��B *�������B ������������;  
– ��������,�����. 
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L03AB �):!�G!�/)� 
6 M i.j./ml; 0,5 ml (3 M.i.j./0,5 ml) 
9 M i.j./ml; 0,5 ml (4,5 M.i.j./0,5 ml) 
12 M i.j./ml; 0,5 ml (6 M.i.j./0,5 ml) 
18 M i.j./ml; 0,5 ml (9 M.i.j./0,5 ml) 
36 M i.j./ml; 0,5 ml (18 M.i.j./0,5 ml) 

L03AB04 �����*���� ��*�-2� ��
���� �� ����	,��� 

30 M.i.j./ml; 0,6 ml (18 M.i.j./0,6 ml) 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. �����������*��������B ����
��;  
2. �������� 
������� II-IV;  
3. 	��,����� ������� 
�������B ������ 
������ Robson III – IV. 

��
���� �� ����	,��� 10 M.i.j./ml (1 ml; 2,5 ml) 
15 M.i.j./ml; 1,2 ml 
25 M.i.j./ml; 1,2 ml L03AB05 �����*���� ��*�-2� ��
���� �� ����	,��� (��������� ���)
50 M.i.j./ml; 1,2 ml 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. ��
�	� ��������  �������� - ��������� �������;  
2. �����������*��������B ����
��. 

L03AC �):!��!=&�)� 

L03AC01 
���
���	�� 
(��	���������� 
��������	��-2) 

���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� � 
��*����� 18 M i.j. (1, 1 mg) 

�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 
1. ��	���� �������������/����
���
	�� 	��,����� ������� 
�������B ������. 

L03AX /(:?�� ��=)/(:��=�?)(� 
L03AX03 Bacillus Calmette-

Guerin (BCG) 
���%�	 � ��
������ �� 
�
������� �� 
����	,��� 81 mg; 3 ml 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� ���������	���� � ��������: 
1. ��������B ��� ��,��������B �������������B 	��,����� ��	����� ��%�	�;  
2. ��������B ��� ��,��������B ���������B, 
���� �*����,�����B 	��,����� ��	������ 

���B���;  
���
����� �	���� ���� ��
����,��� 7-9. 

L04 ��=)/(=$�!(�N)? (�!�(:N? 
L04A ��=)/(=$�!(�N� 

L04AX /(:?�� ��=)/(=$�!(�N� 
L04AX02 ������� 	��
��� 50 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � ��������: 

1. ��������� ��������. 
M ��K�P)/-&/K:?)� (�(:!� 

M05 ��<!&/N� >? ��<!+!O! /�/\!O? &/(:�<= 
M05BA ��G/(G/)?:� 

	��
��� 400 mg 
520 mg *���-������� 800 mg M05BA02 	�����
	� 	�
����� 

	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 60 mg/ml; 5 ml 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. �
��������	� ������, B����	��,������� � ���� � 	�
���� ���#��e 
� ����
������ 
	����� 	� 

��,������� 
� 	��,������ ��	� ��� �������� �������. 
15 mg 
30 mg ���%�	 � ��
������ �� ��
���� �� 

����	,��� 
90 mg 
3 mg/ml (5 ml; 10 ml; 20 ml; 30 ml) 
6 mg/ml; 10 ml 
9 mg/ml; 10 ml 

M05BA03 �������
	� 
	�
����� 

	��,������ �� ��
���� �� ����	,��� � 
��*����� 

15 mg/ml (2 ml; 4 ml; 6 ml) 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
1. �
��������	� ������, B����	��,������� � ���� � 	�
���� ���#��e 
� ����
������ 
	����� 	� 

��,������� 
� 	��,������ ��	� ��� �������� �������. 
50 mg *���-������� 150 mg 

��
���� �� ����	,��� 1 mg/ml; 3 ml M05BA06 �������
	� 
	�
����� 

	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 1 mg/ml (2 ml; 6 ml) 

�)��&?Q�<! 
&���
�� 
� � ��������: 
2. �
��������	� ������, B����	��,������� � ���� � 	�
���� ���#��e 
� ����
������ 
	����� 	� 

��,������� 
� 	��,������ ��	� ��� �������� �������. 
	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 800 mcg/ml; 5 ml (4 mg) 

M05BA08 ��������
	� 
	�
����� ���%�	 � ��
������ �� ��
���� �� 

��*����� 4 mg; 5 ml 
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�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. B����	��,������� ���,����� �������;  
2. ������,��� 	�%����B ��,������ (������%	� *��	����, 
������� 	�����
���, �����,��� ��� 

B����%	� ��������,��� �� 	�
����, B����	��,������� ���,����� �������) � ��,������� 
� 
������������� ������������;  

3. ������,��� ������ � �����	� 	�
�� � #��� � ��������� 
� ����� 
�������� ��	� ��	� (EBC) 
���������B ��������� ��B��������� (AIs). 

R �!($��?:/�)� (�(:!� 
R05CB �=&/��:�Q� 

��
���� �� ����	,��� 100 mg/ml (4 ml; 10 ml) 
400 mg R05CB05 ��
�� ������� 600 mg 

�)��&?Q�<! =�������	��� �� �*�
*���. 
V /(:?�/ 

V03AC �N/w�! ;!�?:��?<=P� (&/�$�!&(��?<=P�) ?�!)(� 
125 mg 
250 mg V03AC03 �*���
���	
 ������� �� ������ 
�
������� 
500 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
��  
� � ��������: 
1. B�������� ������������� #������ ��������� ��
��� ����
*������� 	��� (�7 ml/kg/���
�, 

	��,������ ������,���) � ����
��	� 
� �-thalassaemia major � ��� � 6 ����� � 
������B;  
2. ������B ���
��	� � ����
*����� ���������
���B ������,��� 
� �������
���� *������� ���	� 

2000 � �
���������*������, �������
���
������ 
������, ����
������ �������, �	����� 
���	�����. 

V03AF ��<!&/N� >? �!:/&(�&?Q�<= = :!�?$�<� ?):�)!/$�?(:�Q��? 
V03AF02 �	
����	
�� ���%�	 �� ��
���� �� ��*����� 500 mg 
�)��&?Q�<! &���
�� 
� � 
������ �	
�������,��� �����,�	���� �� �����
���� �������
	�� %���. 

	��,������ �� ��
���� �� ��*����� � 
����	,��� 

10 mg/ml (1 ml; 2,5 ml; 3 ml; 5 ml;  
17,5 ml; 20 ml; 30 ml) 
15 mg ���%�	 �� ��
���� �� ����	,��� 30 mg 
3 mg/ml (1 ml; 10 ml) 
7,5 mg/ml ; 2 ml 
10 mg/ml (5 ml; 10 ml; 30 ml; 35 ml) ��
���� �� ����	,��� 

50 mg/ml (2 ml; 8 ml; 18 ml) 

V03AF03 	��,����-*������ 

������� 15 mg 
�)��&?Q�<! �����������. 

 
��
�� II 

ATC �)) G?��?Q!=:(&� /���& �/>? � $?&/N?O! 
L01XE �);���:/�� $�/:!�) &�)?>! 

100 mg L01XE01 �������� *���-������� 400 mg 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. ������������� ��� ����
���
	�� ��
�������
�������� 
��������� ������ Kit (CD117)-

���������� (GIST);  
2. � ���������� �������� ��
�������
�������B 
��������B ������ (GIST) 	� ��,������� 
� 

��������� ����	�� �� �����
 ����
�� ��	�� 	�������� ��
�	,��� ��������� ������ Kit 
(CD117)-���������� (GIST);  

3. G�����*���-B�������-��������� B������� ��������� ���	����� (CML), 	�� I ������ 
��������;  

4. G�����*��� ��������� �	���� ���*����
��� ���	�����. 
L01XC �/)/&�/)(&? ?):�:�<!�? 

L01XC02 ����	
���� 	��,������ �� ��
���� �� ��*����� 10 mg/ml (10 ml; 50 ml) 

�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � ��������: 
1. non-Hodgkin's ���*��� (NHL) CD20 +++(+3) ������� �����B�
��B����
	�, 	�� I ������ 

��������, � 	������,��� 
� ,���
���
	�� ���������; �	���� 6-9 ,�	��
�; ������� 
� 
�������� � 24 ���
�,� � �������� ��#����� 	� ��
������� ���,������ ��� 	�������� 
�����
���;  

2. �������
	� ����
������B ����	� �����B��������	�B �������  � 	����	�����
������B 
������,���������;  

3. B������� ���*�,���� ���	����� (CLL), 	�� I ������ ��������;  
4. �����
��� *���	������� non-Hodgkin's ���*��� (NHL). 

L01XC03 ���
������� ���%�	 �� ��
���� �� ��*����� 150 mg 
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�)��&?Q�<! 

&���
�� 
� � �������� HER2 ���������� 	��,����� ��	� (���A��� ����� � ����� IHC 3+ ��� 
CISH ��������� ��� FISH +2): 
1. ��	���� ������������ ������������/����
���
	� 	��,���� ��	�: 

a) I ������ �������� � 	������,��� 
� ��	
�����;  
b) III ������ ��������, 	�� ������������, ��	�� ����B��� 
�������� B������������ �� 

����
���
	� ����
� 	��� 
� ������ 
��#����� �����,�	���� � ��	
���;  
c) � 	������,��� 
� ��B��������� ��������� 	� ��
�������������B #��� 
� B�����-

���������� ����
���
	�� 	��,������ ��	�, 	��� ���� ����B��� ������� 
� 
���
���������;  

1. ���� 	��,���� ��	� (EBC): 
a) ������������ �������� � 	������,��� 
� ��	
�����;  
b) ��������� �������� 	��	��������� � ��	�� B������������ 	��� �� 
��#����� 

�����,�	���� � ��	
���. 
 
(	������,� � ��	
��:  

5-FU 5-*��������,�� 
ALL  �	���� ���*����
��� ���	����� 
ANLL �	���� ���-���*����
��� ���	����� 
CLL B������� ���*�,���� ���	����� 
CLL  B������� ���*����
��� ���	����� 
CML B������� ��������� ���	����� 
CTCAE Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0 
GEP NETs ��
������������	�������� ��������	���� ����� 
GISTs ��
�������
������� 
�������� ������ 
ECOG  Eastern Cooperative Oncology Group (0 = normal activity, 1 = symptoms but ambulatory; 2 = in bed less 

than 50% of time; 3 = in bed more than 50% of time) 
EGFR ���������� *�	��� ��
��-��,����� 
EGFR-TK ���������� *�	��� ��
�� ������� - 	����� ��,����� 
eMC The electronic Medicines Compendium contains information about UK licensed medicines 
ESMO European Society for Medical Oncology 
FA *����
	� 	�
����� 
FOLFOX *����
	� 	�
����� � �	
��������� 
HER2 B����� ���������� *�	��� ��
�� - ��,����� 2 
MBC ����
���
	� 	��,���� ��	� 
MCRC ����
���
	� 	�����	������ 	��,���� 
MGC ����
���
	� 	��,���� #���,� 
NCCN National Comprehensive Cancer Network 
NHL Non-Hodgkin's ���*�� 
NSCLC ��
���������
	� (����	��,��������) 	��,���� ����� 
RECIST Respone Evaluation Critera in Solid Tumor 
TIH ����� ���	����� B����	��,������� 
TCC ��������� 	��,���� ��������� ������� ��	������ ���B��� 

 
Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку 

Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву oдредби чла на 4. став 2. тач ка ж), а у ве зи са
чла ном 7. За ко на о га су (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 86/07) и од ред би чла на 63. став 3. Пра вил ни -
ка о та риф ној ме то до ло ги ји у си сте му тран спор та, ди стри -
бу ци је, скла ди ште ња и снаб ди је ва ња при род ним га сом
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 9/09), Ре гу -
ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске, на 25.
ре дов ној сјед ни ци, одр жа ној 26. апри ла 2011. го ди не,
д о н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ТА РИФ НЕ 
СТА ВО ВЕ ЗА СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА ТА РИФ НИХ КУ ПА ЦА

ПРИ РОД НИМ ГА СОМ

I

Да је се са гла сност на та риф не ста во ве за снаб ди је ва ња
та риф них ку па ца при род ним га сом са др жа не у та бе ли “Г.2.
ПРЕД ЛО ЖЕ НА ТА РИ ФА” За хтје ва за одо бре ње та риф них
ста во ва за снаб ди је ва ње та риф них ку па ца при род ним га -

сом у Ре пу бли ци Срп ској, број: 05-81-1005/11, од 15. апри -
ла 2011. го ди не, Ак ци о нар ског дру штва за тран спорт и ди -
стри бу ци ју га са “Са ра је во - гас”, а.д. Ис точ но Са ра је во.

II

Та риф ни ста во ви за снаб ди је ва ње та риф них ку па ца
при род ним га сом из тач ке I ово г рје ше ња при мје њу ју се од
1. ма ја 2011. го ди не.

III

Ак ци о нар ско дру штво за тран спорт и ди стри бу ци ју га -
са “Са ра је во-гас” а.д. Ис точ но Са ра је во об ја вљу је акт о
одо бре ним та риф ним ста во ви ма, из тач ке 1. дис по зи ти ва
ово г рје ше ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

IV

Ово рје ше ње је ко нач но, сту па на сна гу да ном до но ше -
ња, а об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп -
ске”.

О б р а  з л о  ж е  њ е

Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске
(у да љем тек сту: Ре гу ла тор на ко ми си ја) је 15. априла 2011.



го ди не за при ми ла За хтјев за одо бре ње та риф них ста во ва за снаб ди је ва ње та риф них ку па ца при род ног га са у Ре пу бли ци
Срп ској под но си о ца “Са ра је во-гас”, а.д. Ис точ но Са ра је во, број: 05-81-1005/11. За хтје вом се тра жи да ва ње са гла сно сти
на про мје ну та риф ног ста ва са 0,79604 KM/Sm³ на 0,86604 KM/Sm³ за ка те го ри ју ко ри сни ка - “до ма ћин ства”, тј. по ве ћа -
ње та риф ног ста ва за снаб ди је ва ње та риф них ку па ца при род ним га сом из ка те го ри је “до ма ћин ства” ко је снаб ди је ва “Са -
ра је во-гас” а.д. Ис точ но Са ра је во од 8,79%, с тим да се за та риф ни став мјер но мје сто не зах ти је ва про мје на. Под но си лац
За хтје ва је пред ло жио по че так при мје не но вих та риф них ста во ва од 1. маја 2011. го ди не. 

За хтјев је под не сен на осно ву од ред бе чла на 44. став 2. Пра вил ни ка о та риф ној ме то до ло ги ји у си сте му тран спор та,
ди стри бу ци је, скла ди ште ња и снаб ди је ва ња при род ним га сом (у да љем тек сту: Пра вил ник), ко јом је про пи са но да снаб -
дје вач мо же ко ри го ва ти ци је ну при род ног га са у слу ча ју про мје не на бав не ци је не при род ног га са.

Под но си лац је обра зло жио да је пред ло же на про мје на та риф ног ста ва узро ко ва на по ве ћа њем на бав не ци је не при род -
ног га са са 650 KM/1000Sm³ на 720 KM/1000Sm³, што је по ве ћа ње од 10,77%, а у при ло гу За хтје ва до ста вље на је Од лу -
ка Над зор ног од бо ра “БХ-Гас” д.о.о. Са ра је во, број: НО-867, од 25. фе бру а ра 2011. го ди не, као до ба вља ча при род ног га -
са за БиХ. По ве ћа ње ци је не при род ног га са усли је ди ло је на кон што је Вла да Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не до ни је ла
“Од лу ку о да ва њу са гла сно сти на ци је ну при род ног га са” од 14. апри ла 2011. го ди не, пре ма ко јој ве ле про дај на ци је на при -
род ног га са из но си 720,00 KM/1000Sm³, са по чет ком при мје не од 1. ма ја 2011. го ди не. Ци је на ди стри бу ци је кроз ди стри -
бу тив ни си стем КЈКП “Са ра је во гас” Са ра је во из но си 30 KM/1000Sm³ та ко да но ва на бав на ци је на за “Са ра је во-гас” а.д.
Ис точ но Са ра је во из но си 750 KM/1000Sm³.

Ре гу ла тор на ко ми си ја је на осно ву од ред бе чла на 63. став 3. Пра вил ни ка по сту пи ла по За хтје ву у скра ће ном по ступ -
ку о че му је од мах по при је му За хтје ва из да ла оба вје ште ње за јав ност на осно ву од ред бе чла на 62. Пра вил ни ка.

Ре гу ла тор на ко ми си ја је на 25. ре дов ној сјед ни ци, одр жа ној 26. апри ла 2011. го ди не, раз мо три ла За хтјев под но си о ца
и при ло же ну до ку мен та ци ју, те је утвр ди ла да је оправ да на пред ло же на про мје на та риф ног ста ва за снаб ди је ва ње та риф -
них ку па ца при род ним га сом из ка те го ри је “до ма ћин ства” ко је снаб ди је ва “Са ра је во-гас”, а.д. Ис точ но Са ра је во, при ка -
за на у та бе ли Г.2. “ПРЕД ЛО ЖЕ НА ТА РИ ФА” из за хтје ва, и то:
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На осно ву од ред би чла на 4. став 2. тач ка ж) За ко на о га су, те од ред бе чла на 63. став 3, а у ве зи са од ред бом чла на 44.
став 2. Пра вил ни ка, Ре гу ла тор на ко ми си ја је од лу чи ла о та риф ном ста ву за снаб ди је ва ње та риф них ку па ца при род ним га -
сом из ка те го ри је “до ма ћин ства” ко је снаб ди је ва “Са ра је во-гас”, а.д. Ис точ но Са ра је во, ка ко је на ве де но у т. I и II дис по -
зи ти ва овог рје ше ња, са по чет ком при мје не од 1. ма ја 2011. го ди не. 

Тач ка III дис по зи ти ва овог рје ше ња за сни ва се на од ред би чла на 40. став 3. За ко на о га су. 

Тач ка IV дис по зи ти ва овог рје ше ња за сни ва се: 

- на од ред би чла на 25. став 1. За ко на о енер ге ти ци (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 49/09), с об зи ром на
ко нач ност Рје ше ња,

- на од ред би чла на 70. став 1. Пра вил ни ка, с об зи ром на сту па ње на сна гу,

- на од ред би чла на 20. став 3. За ко на о енер ге ти ци и чла на 70. став 2. Пра вил ни ка, с об зи ром на об ја вљи ва ње Рје ше -
ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

По у ка о прав ном ли је ку се за сни ва на од ред би чла на 7. став 3. За ко на о га су и чл. 5. i 15. За ко на о управ ним спо ро ви -
ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 109/05).

По у ка о прав ном ли је ку: Ово рје ше ње је ко нач но. Про тив овог рје ше ња  мо же се по кре ну ти управ ни спор под но ше -
њем ту жбе Окру жном су ду у Тре би њу у ро ку од 30 да на од да на при је ма Рје ше ња.

Број: 01-268-4/11
26. апри ла 2011.го ди не Пред сјед ник,
Тре би ње Ми лен ко Чо ко ри ло, с.р. 
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