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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 5. став 2. Закона о извршењу 
Буџета Републике Српске за 2013. годину (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 116/12), Влада Републи-
ке Српске, на 15. сједници, одржаној 13.06.2013. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ НЕРАЗВИЈЕНИМ И 

ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ОПШТИНАМА

I
Овом одлуком одобрава се исплата аконтације новчане 

помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, 
у износу од 250.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се како 

слиједи:

Неразвијене општине
Братунац 9.010,00
Власеница 8.987,50
Доњи Жабар 5.512,50
Кнежево 9.677,50
Костајница 8.510,00
Лопаре 8.987,50
Љубиње 7.227,50
Невесиње 8.060,00
Пелагићево 5.987,50
Петрово 9.510,00
Рибник 7.110,00
Рогатица 6.010,00
Сребреница 8.537,50
Хан Пијесак 6.735,00
Шековићи 9.060,00
Шипово 6.077,50
Изразито неразвијене општине
Берковићи 7.212,50
Вукосавље 9.487,50
Источни Дрвар 5.512,50
Источни Мостар 7.862,50

Источни Стари Град 7.862,50
Језеро 9.362,50
Калиновик 7.512,50
Крупа на Уни 8.182,50
Купрес 6.462,50
Ново Горажде 7.512,50
Осмаци 8.907,50
Оштра Лука 7.682,50
Петровац 6.512,50
Рудо 9.312,50
Трново 7.432,50
Чајниче 8.182,50

III
Средства из ове одлуке исплатиће се са буџетске пози-

ције 481300 - трансфери неразвијеним општинама, у окви-
ру Министарства управе и локалне самоуправе (организа-
циони код 1141001), за период 01.01 - 30.06.2013. године, у 
износу од 250.000,00 КМ.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1208/13  Предсједница
13. јуна 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 133. став 1. тачка г. и члана 137. став 

4. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 37/12), члана 43. став 3. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одр-
жаној 13.06.2013. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

УТРОШКА СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава за те-

куће помоћи са позиције 416300 - дознака социјалним ин-
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ституцијама, у оквиру Министарства здравља и социјалне 
заштите (организациони код 1344001), за период 01.01 - 
30.06.2013. године, у износу од 375.230,00 КМ, сљедећим 
установама социјалне заштите:

Р. 
бр.

Назив установе Износ

1. Дом за дјецу и омладину без роди-
тељског старања „Рада Врањешевић“ 
Бања Лука

159.800,00 КМ

2. Дом за лица са инвалидитетом Приједор  79.500,00 КМ
3. Дом за лица са инвалидитетом Више-

град
 46.800,00 КМ

4. Дом за старија лица Приједор 35.850,00 КМ
5. Дом за старија лица Источно Сарајево  9.300,00 КМ
6. Дом за старија лица Бања Лука 37.680,00 КМ
7. Центар за дјецу и омладину са сметња-

ма у развоју „Будућност“ Дервента
 6.300,00 КМ

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке дозначиће се 

на жиро рачуне наведених установа социјалне заштите, 
према динамици коју утврди Министарство здравља и со-
цијалне заштите Републике Српске.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1214/13 Предсједница
13. јуна 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на 15. 
сједници, одржаној 13.06.2013. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Народној скупштини Републике 

Српске (организациони код 02020001) на План утрошка 
средстава, за период 01.01 - 30.06.2013. године, у износу од 
140.764,00 КМ, и то са позиција:

- 511200 - издаци за инвестиционо одржавање, ре-
конструкцију и адаптацију зграде и објекта, у износу од 
50.000,00 KM,

- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме, у 
износу од 90.764,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Народна 

скупштина Републике Српске и Министарство финансија 
Републике Српске.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1232/13 Предсједница
13. јуна 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на 15. 
сједници, одржаној 13.06.2013. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине 

и спорта (организациони код 3710001) на План утрошка 
средстава, за период 01.01 - 30.06.2013. године, у укупном 
износу од 4.800,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сље-

дећи начин:
- 415200 - тeкући грантови за пројекте 

 подршке међународне сарадње и 
 мобилности младих  ...................................4.800,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1235/13 Предсједница
13. јуна 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одржа-
ној 13.06.2013. године,  д o н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ

I
Усваја се Програм контроле туберкулозе Републике 

Српске од 2013. до 2017. године.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите, јавне институције и органи-
зације, као и друге приватне организације, у мјери у којој 
у оквиру своје надлежности могу предузимати активности 
за реализацију Програма контроле туберкулозе Републике 
Српске од 2013. до 2017. године.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1215/13 Предсједница
13. јуна 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Служ-

бени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08 и 
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
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да Републике Српске, на 14. сједници, одржаној 07.06.2013. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња при-

кључног далековода 10 КV за СТС 10/0,4 КV, стубне тра-
фостанице СТС 10 (20) 0,4 КV, 50 КV А и нисконапонске 
мреже трафо подручја у насељу Изгори, општина Гацко, па 
се у ту сврху може извршити непотпуна експропријација 
некретнина означених као:

- дио к.ч. бр. 2494/6 зв. “Бијели поток” ораница по 
култури њива у површини 2580 м², уписана у зк. ул. бр. 
1023 КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 
1/4 дијела, Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена 
са 1/16 дијела, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић 
Драгица са 1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена 
Ивана) Спасенија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 100/1 КО 
Дражљево, у посједу Дубљевић Љубица, удова Владимира 
са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2496/1 зв. “Ражиште” косаница по култури 
њива у површини 7704 м², уписана у зк. ул. бр. 1023 КО 
Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/4 дијела, 
Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена са 1/16 дије-
ла, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић Драгица са 
1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена Ивана) Спа-
сенија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО Дражљево, 
у посједу Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2496/5 зв. “Ражиште” ораница по култури 
ливада у површини 15896 м², уписана у зк. ул. бр. 1023 КО 
Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/4 дијела, 
Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена са 1/16 дије-
ла, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић Драгица са 
1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена Ивана) Спасе-
нија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 100/1 КО Дражљево, у 
посједу Дубљевић Љубица удова Владимира са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2496/3 зв. “Бреза” шума по култури шума у 
површини 28700 м², уписана у зк. ул. бр. 1023 КО Дражље-
во, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/4 дијела, Будалић 
Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена са 1/16 дијела, Голу-
бовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић Драгица са 1/16 дије-
ла, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена Ивана) Спасенија са 
1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 100/1 КО Дражљево, у посједу 
Дубљевић Љубица удова Владимира са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2530/9 зв. “Пачи селиште” шума по кул-
тури шума у површини 39250 м², уписана у зк. ул. бр. 1058 
КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић (Симо) Стана са 
1/6 дијела, Дубљевић (уд. Саве) Риста са 2/3 дијела, Дубље-
вић (Перо) Обрад са 1/6 дијела, уписана у Пл. бр. 81/17 КО 
Дражљево, у посједу Д. С. Општина Гацко са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2526/1 зв. “Занос” ораница по култури 
шума у површини 10800 м², уписана у зк. ул. бр. 1058 КО 
Дражљево, сувласништво: Дубљевић (Симо) Стана са 1/6 
дијела, Дубљевић (уд. Саве) Риста са 2/3 дијела, Дубље-
вић (Перо) Обрад са 1/6 дијела, уписана у Пл. бр. 102/0 КО 
Дражљево, у посједу Дубљевић Пера Обрад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2530/27 зв. “Међеђа план” шума по кул-
тури шума у површини 4070 м², уписана у зк. ул. бр. 1022 
КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/2 дије-
ла, Остојић рођ. Дубљевић (жена Славка) Драгица са 1/2 
дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО Дражљево, у посједу 
Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2530/8 зв. “Међеђа план” ораница по кул-
тури ливада у површини 3410 м², уписана у зк. ул. бр. 1022 
КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/2 дије-
ла, Остојић рођ. Дубљевић (жена Славка) Драгица са 1/2 
дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО Дражљево, у посједу 
Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2530/7 зв. “Међеђа план” косаница по 
култури ливада у површини 13210 м², уписана у зк. ул. бр. 
1022 КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/2 

дијела, Остојић рођ. Дубљевић (жена Славка) Драгица са 
1/2 дијела уписана у Пл. бр. 104/0 КО Дражљево, у посједу 
Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2530/5 зв. “Међеђа план” ораница по кул-
тури ливада у површини 9755 м², уписана у зк. ул. бр. 1022 
КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/2 дије-
ла, Остојић рођ. Дубљевић (жена Славка) Драгица са 1/2 
дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО Дражљево, у посједу 
Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2530/23 зв. “Међеђа план” ораница по 
култури ливада у површини 3280 м², уписана у зк. ул. бр. 
1022 КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/2 
дијела, Остојић рођ. Дубљевић (жена Славка) Драгица са 
1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО Дражљево, у посједу 
Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2571 зв. “Пут у Суху” пут по култури при-
лазни пут у површини 73700 м², уписана у зк. ул. бр. 1069 
КО Дражљево у својини држава - јавно добро са 1/1 дијела, 
уписана у Пл. бр. 95/3 КО Дражљево, у посједу Д. С. Путе-
ви са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2236/1 зв. “Цијепац” ораница по култу-
ри пашњак у површини 9220 м², уписана у зк. ул. бр. 657 
КО Дражљево, сувласништво: Мастиловић (Трифко) Јован 
са 1/4 дијела, Бајовић рођ. Мајдов (жена Рада) Милица са 
1/24 дијела, Мајдов (Тадија) Видак са 1/24 дијела, Мајдов 
(Тадија) Обрад са 1/24 дијела, Мастиловић (Бошко) Јово 
са 1/8 дијела, Шупић (Трифко) Глигор зв. Рако са 1/8 дије-
ла, Вуковић (Трифко) Милорад са 1/8 дијела, Држава РС, 
Орган располагања СО Гацко са 1/8 дијела, Шупић (Ми-
тар) Милорад са 1/40 дијела, Шупић (Митар) Милимир са 
1/40 дијела, Шупић (Митар) Обрад са 1/40 дијела, Шупић 
(Митар) Васиљ са 1/20 дијела, уписана у Пл. бр. 81/17 КО 
Дражљево, у посједу Д. С. Општина Гацко са 1/1 дијела и 
Пл. бр. 406/0 КО Дражљево, у посједу Шупић Трифка Гли-
гор зв. Рако са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2198/1 зв. “Градилиште са двориштем” 
градилиште по култури пашњак у површини 420 м², упи-
сана у зк. ул. бр. 556 КО Дражљево, сувласништво: Шупић 
(рођ. Мастиловић) Божана са 1/6 дијела, Гузина (рођ. Мас-
тиловић) Стана са 1/6 дијела, Ђојић рођ. Мастиловић (уд. 
Милована) Јања са 1/8 дијела, Шупић (Пеко) Његослава са 
1/6 дијела, Мастиловић (Бошко) Јово са 1/8 дијела, Мас-
тиловић (Бошко) Петар са 1/8 дијела, Мастиловић (Бошко) 
Светозар са 1/8 дијела, уписана у Пл. бр. 179/0 КО Дражље-
во, у посједу Мастиловић Бошка Јово са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2198/2 зв. “Учића орница” ораница по кул-
тури њива у површини 180 м² уписана у зк. ул. бр. 556 КО 
Дражљево, сувласништво: Шупић (рођ. Мастиловић) Бо-
жана са 1/6 дијела, Гузина (рођ. Мастиловић) Стана са 1/6 
дијела, Ђојић рођ. Мастиловић (уд. Милована) Јања са 1/8 
дијела, Шупић (Пеко) Његослава са 1/6 дијела, Мастило-
вић (Бошко) Јово са 1/8 дијела, Мастиловић (Бошко) Петар 
са 1/8 дијела, Мастиловић (Бошко) Светозар са 1/8 дијела, 
уписана у Пл. бр. 179/0 КО Дражљево, у посједу Мастило-
вић Бошка Јово са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2199 зв. “Уличица” пашњак по култури 
пашњак у површини 1030 м², уписана у зк. ул. бр. 1204 КО 
Дражљево, власништво: држава - ерар са 1/1 дијела, уписа-
на у Пл. бр. 95/3 КО Дражљево у посједу Д. С. Путеви са 
1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2196/1 зв. “Уличица” пашњак по култу-
ри прилазни пут у површини 2280 м², уписана у зк. ул. бр. 
1204 КО Дражљево, власништво: држава - ерар са 1/1 дије-
ла, уписана у Пл. бр. 95/3 КО Дражљево у посједу Д. С. 
Путеви са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2186/1 зв. “Страна” косаница по култури 
пашњак у површини 10200 м², уписана у зк. ул. бр. 269 КО 
Дражљево, власништво: Шупић ( Лазар ) Петар са 1/1 дије-
ла, уписана у Пл. бр. 391/0 КО Дражљево, у посједу Шупић 
Видака Гојко са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2184/2 зв. “Равнички гај” шума по култу-
ри шума у површини 232900 м², уписана у зк. ул. бр. 527 
КО Дражљево, сувласништво: Шупић (Лале) Симо са 1/21 
дијела, Шупић (Благоје) Обрен са 5/216 дијела, Шупић 
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(Михајло) Пеко са 1/48 дијела, Шупић (Михајло) Мило-
рад са 1/48 дијела, Шупић (Михајло) Госпава (Милица) са 
1/48 дијела, Шупић (Лазар) Петар са 1/12 дијела, Шупић 
(Трифко) Глигор зв. Рако са 1/24 дијела, Трајковић (Але-
кса) Обренија са 1/12 дијела, Шупић (Видак) Гојко са 1/12 
дијела, Вуковић (Трифко) Милорад са 7/32 дијела, Шупић 
(Трифко) Зора са 5/810 дијела, Шупић (Трифко) Босиљка са 
5/810 дијела, Шупић (Алекса) Аћим са 1/18 дијела, Вујичић 
(Милош ) Никола са 1/36 дијела, Шупић рођ. Недић (уд. 
Васиља) Јагода са 1/96 дијела, Држава РС, орган распола-
гања СО Гацко са 1/21 дијела, држава РС, орган распола-
гања СО Гацко са 1/36 дијела, Шупић (Трифко) Слободан 
са 95/5184 дијела, Шупић (Милутин) Вукосава са 51/1728 
дијела, Шупић (Глигор) Милорад са 1/24 дијела, Шупић 
(Васиљ) Данило са 5/96 дијела, Прелић Бранко са 9/1008 
дијела, Шупић (Митар) Бориша са 10/504 дијела, Шупић 
(Митар) Новка са 17/1008 дијела, Шупић Миланка са 
17/1008 дијела, Шупић (Мирко) Милинко са 5/1008 дијела, 
Шупић (Мирко) Љубомир са 33/1008 дијела, Шупић Љепо-
сава са 33/1008 дијела, уписана у Пл. бр. 18/0 КО Дражље-
во у посједу Атељевић Петра Радоје са 1/1 дијела, Пл. бр. 
19/0 КО Дражљево, у посједу Атељевић Сава удова Риста 
са 1/1 дијела, Пл. бр. 391/0 КО Дражљево, у посједу Шупић 
Видака Гојко са 1/1 дијела, Пл. бр. 406/0 КО Дражљево, у 
посједу Шупић Трифка Глигор зв. Рако са 1/1 дијела и Пл. 
бр. 521/0 КО Дражљево, у посједу Шупић Сима Јела са 1/1 
дијела,

- дио к.ч. бр. 2187/3 зв. “Јечмиште” косаница по кул-
тури ливада у површини 2370 м², уписана у зк. ул. бр. 479 
КО Дражљево, сувласништво: Шупић (Глигор) Милорад са 
1/2 дијела и Шупић (Васиљ) Данило са 1/2 дијела уписана 
у Пл. бр. 410/0 КО Дражљево, у супосједу Шупић Глиго-
ра Милорад са 1/2 дијела и Шупић Васиља Данило са 1/2 
дијела,

- дио к.ч. бр. 2191/1 зв. “Боровно” ораница по култури 
ливада у површини 2020 м², уписана у зк. ул. бр. 473 КО 
Дражљево, сувласништво: Шупић (Лале) Симо са 1/7 дије-
ла, држава РС, орган располагања СО Гацко са 19/94 дијела, 
Прелић Бранко са 18/126 дијела, Шупић (Митар) Бориша 
са 23/126 дијела, Шупић (Митар) Новка са 14/126 дијела, 
Шупић Миланка са 8/126 дијела, Шупић (Мирко) Милинко 
са 3/126 дијела, Шупић (Мирко) Љубомир са 14/126 дијела, 
Шупић Љепосава са 14/126 дијела уписана у Пл. бр. 521 КО 
Дражљево у посједу Шупић Сима Јела са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2192/2 зв. “Боровно” ораница по култу-
ри пашљак у површини 1340 м², уписана у зк. ул. бр. 286 
КО Дражљево, власништво: Шупић (Трифко) Глигор зв. 
Рако са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 406/0 КО Дражљево, у 
посједу Шупић Трифка Глигор зв. Рако са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2189/1 зв. “Караула” ораница по култу-
ри њива у површини 4740 м², уписана у зк. ул. бр. 473 КО 
Дражљево, сувласништво: Шупић (Лале) Симо са 1/7 дије-
ла, држава РС, Орган располагања СО Гацко са 19/94 дије-
ла, Прелић Бранко са 18/126 дијела, Шупић (Мита) Бориша 
са 23/126 дијела, Шупић (Митар) Новка са 14/126 дијела, 
Шупић Миланка са 8/126 дијела, Шупић (Мирко) Милинко 
са 3/126 дијела, Шупић (Мирко) Љубомир са 14/126 дије-
ла, Шупић Љепосава са 14/126 дијела, уписана у Пл. бр. 
386/0 КО Дражљево, у посједу Шупић Митра Бориша са 
1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2190/1 зв. “Караула” ораница по култу-
ри њива у површини 3350 м², уписана у зк. ул. бр. 758 КО 
Дражљево, сувласништво: Трајковић (Алекса) Обренија са 
1/2 дијела и Шупић (Видак) Гојко са 1/2 дијела, уписана у 
Пл. бр. 391/0 у посједу Шупић Видака Гојко са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2408/1 зв. “Алексина њива” ораница по 
култури шума у површини 10000 м², уписана у зк. ул. бр. 
954 КО Дражљево, сувласништво: Шупић (Глигор) Мило-
рад са 1/2 дијела и Шупић (Васиљ) Данило са 1/2 дијела, 
уписана у Пл. бр. 410/0 КО Дражљево у супосједу Шупић 
Глигора Милорад са 1/2 дијела и Шупић Васиља Данило са 
1/2 дијела,

- дио к.ч. бр. 2408/2 зв. “Алексина њива” пашњак по 
култури пашњак у површини 1700 м², уписана у зк. ул. бр. 

954 КО Дражљево, сувласништво: Шупић (Глигор) Мило-
рад са 1/2 дијела и Шупић (Васиљ) Данило са 1/2 дијела, 
уписана у Пл. бр. 410/0 КО Дражљево у супосједу Шупић 
Глигора Милорад са 1/2 дијела и Шупић Васиља Данило са 
1/2 дијела,

- дио к.ч. бр. 2481/10 зв. “Пустошина” по култури шума 
у површини 2250 м², уписана у зк. ул. бр. 1204 КО Дражље-
во, власништво: држава - ерар са 1/1 дијела, уписана у Пл. 
бр. 97/28 у посједу ЈПШ Шуме РС АД Соколац ШГ Ботин 
- Невесиње са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2481/2 зв. “Поткутњица” ораница по кул-
тури њива у површини 7500 м², уписана у зк. ул. бр. 953 КО 
Дражљево, сувласништво: Атељевић (Петар) Радоје са 1/4 
дијела, Атељевић (Петар) Јоксим са 1/4 дијела, Атељевић 
(Петар) Андрија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 18/0 КО 
Дражљево у посједу Атељевић Петра Радоје са 1/1 дијела 
и Пл. бр. 20/0 КО Дражљево у посједу Атељевић Видака 
Милорад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2478/1 зв. “Корита” ораница по култури 
пашњак у површини 6150 м², уписана у зк. ул. бр. 71 КО 
Дражљево, сувласништво: Атељевић (Аћим) Милан са 1/2 
дијела и Атељевић (уд. Риста) Сава са 1/2 дијела уписана у 
Пл. бр. 18/0 КО Дражљево у посједу Атељевић Петра Ра-
доје са 1/1 дијела и Пл. бр. 402/0 КО Дражљево у посједу 
Шупић Обрена Милун са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2478/4 зв. “Корита” косаница по култури 
пашњак у површини 1100 м², уписана у зк. ул. бр. 71 КО 
Дражљево, сувласништво: Атељевић (Аћим) Милан са 1/2 
дијела и Атељевић (уд. Риста) Сава са 1/2 дијела, уписана у 
Пл. бр. 402/0 у посједу Шупић Обрена Милун са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2475/1 зв. “Костина њива” косаница по 
култури пашњак у површини 1100 м², уписана у зк. ул. бр. 
317 КО Дражљево, власништво: држава РС, орган распо-
лагања СО Гацко са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 18/0 КО 
Дражљево, у посједу Атељевић Петра Радоје са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2473/2 зв. “Костине њиве” ораница по кул-
тури њива у површини 3200 м², уписана у зк. ул. бр. 1058 
КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић (Симо) Стана са 
1/6 дијела, Дубљевић (уд. Саве) Риста са 2/3 дијела, Дубље-
вић (Перо) Обрад са 1/6 дијела уписана у Пл. бр. 81/17 КО 
Дражљево у посједу Д. С. Општина Гацко са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2492/2 зв. “Бијели поток” ораница по 
култури њива у површини 4130 м², уписана у зк. ул. бр. 
1023 КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 
1/4 дијела, Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена 
са 1/16 дијела, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић 
Драгица са 1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена 
Ивана) Спасенија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 100/1 КО 
Дражљево у посједу Дубљевић Љубица удова Владимира 
са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2492/1 зв. “Бијели поток” косаница по 
култури ливада у површини 4770 м², уписана у зк. ул. бр. 
1023 КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 
1/4 дијела, Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена 
са 1/16 дијела, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић 
Драгица са 1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена 
Ивана) Спасенија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 100/1 КО 
Дражљево, у посједу Дубљевић Љубица удова Владимира 
са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2492/4 зв. “Бијели поток” ораница по кул-
тури њива у површини 860 м², уписана у зк. ул. бр. 1023 КО 
Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/4 дијела, 
Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена са 1/16 дије-
ла, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић Драгица са 
1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена Ивана) Спа-
сенија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО Дражљево, 
у посједу Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2492/6 зв. “Бијели поток” ливада по кул-
тури ливада у површини 5550 м², уписана у зк. ул. бр. 
1023 КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 
1/4 дијела, Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена 
са 1/16 дијела, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић 
Драгица са 1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена 
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Ивана) Спасенија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО 
Дражљево, у посједу Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2492/5 зв. “Бијели поток” ливада по кул-
тури ливада у површини 4980 м², уписана у зк. ул. бр. 
1023 КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 
1/4 дијела, Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена 
са 1/16 дијела, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић 
Драгица са 1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена 
Ивана) Спасенија са 1/2 дијела уписана у Пл. бр. 104/0 КО 
Дражљево у посједу Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2491/1 зв. “Зови до” пашњак по култури 
пашњак у површини 6700 м², уписана у зк. ул. бр. 963 КО 
Дражљево, сувласништво: Атељевић (Обрен) Радован са 
1/3 дијела, држава РС, орган располагања СО Гацко са 1/6 
дијела, Атељевић (Видак) Милорад са 1/2 дијела, уписана 
у Пл. бр. 20/0 КО Дражљево, у посједу Атељевић Видака 
Милорад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2487/3 зв. “Зови до” ораница по култури 
пашњак у површини 350 м², уписана у зк. ул. бр. 963 КО 
Дражљево, сувласништво: Атељевић (Обрен) Радован са 
1/3 дијела, држава РС, орган располагања СО Гацко са 1/6 
дијела, Атељевић (Видак) Милорад са 1/2 дијела, уписана 
у Пл. бр. 20/0 КО Дражљево у посједу Атељевић Видака 
Милорад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2494/2 зв. “Бијели поток” ливада по кул-
тури ливада у површини 1390 м², уписана у зк. ул. бр. 
1023 КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 
1/4 дијела, Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена 
са 1/16 дијела, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић 
Драгица са 1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена 
Ивана) Спасенија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО 
Дражљево, у посједу Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2494/4 зв. “Поткутњица” ораница по кул-
тури њива у површини 320 м², уписана у зк. ул. бр. 1023 
КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/4 дије-
ла, Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена са 1/16 
дијела, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић Драги-
ца са 1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена Ивана) 
Спасенија са 1/2 дијела уписана у Пл. бр. 100/1, у посједу 
Дубљевић Љубица удова Владимира са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2494/1 зв. “Поткутњица” ораница по култу-
ри њива у површини 2620 м², уписана у зк. ул. бр. 1023 КО 
Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/4 дијела, 
Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена са 1/16 дије-
ла, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић Драгица са 
1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена Ивана) Спа-
сенија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО Дражљево, 
у посједу Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2497/1 зв. “Подкутњица” косаница по кул-
тури ливада у површини 2100 м², уписана у зк. ул. бр. 1058 
КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић (Симо) Стана са 
1/6 дијела, Дубљевић (уд. Саве) Риста са 2/3 дијела, Дубље-
вић (Перо) Обрад са 1/6 дијела уписана у Пл. бр. 102/0 у 
посједу Дубљевић Пера Обрад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2498/6 зв. “Бијели поток” пашњак по кул-
тури пашњак у површини 3620 м², уписана у зк. ул. бр. 
1038 КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић рођ. Бје-
логрлић (жена Ивана) Спасенија са 1/3 дијела, Дубљевић 
(Симо) Стана са 1/18 дијела, Дубљевић (уд. Саве) Риста са 
2/9 дијела, Дубљевић Лазар са 1/6 дијела, Дубљевић (Перо) 
Обрад са 1/18 дијела, Будалић Новка са 1/24 дијела, Папри-
ца Јелена са 1/24 дијела, Голубовић Радојка са 1/24 дијела, 
Остојић Драгица са 1/24 дијела, уписана у Пл. бр. 102/0 КО 
Дражљево у посједу Дубљевић Пера Обрад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2498/1 зв. “Бијели поток” шум по култу-
ри шума у површини 14050 м², уписана у зк. ул. бр. 1038 
КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић рођ. Бјелогрлић 
(жена Ивана) Спасенија са 1/3 дијела, Дубљевић (Симо) 
Стана са 1/18 дијела, Дубљевић (уд. Саве) Риста са 2/9 дије-
ла, Дубљевић Лазар са 1/6 дијела, Дубљевић (Перо) Обрад 
са 1/18 дијела, Будалић Новка са 1/24 дијела, Паприца Јеле-
на са 1/24 дијела, Голубовић Радојка са 1/24 дијела, Остојић 
Драгица са 1/24 дијела уписана у Пл. бр. 102/0 КО Дражље-
во у посједу Дубљевић Пера Обрад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2498/5 зв. “Коњопљишта” ораница по кул-
тури њива у површини 2250 м², уписана у зк. ул. бр. 1058 
КО Дражљево, сувласништво: Дубљевић (Симо) Стана са 
1/6 дијела, Дубљевић (уд. Саве) Риста са 2/3 дијела, Дубље-
вић (Перо) Обрад са 1/6 дијела, уписана у Пл. бр. 81/17 КО 
Дражљево, у посједу Д.С. Општина Гацко са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2578/2 зв. “Кућиште са кућом” по култури 
пашњак у површини 2110 м², уписана у зк. ул. бр. 799 КО 
Дражљево, власништво: Шупић (Раде) Томо са 1/1 дијела 
уписана у Пл. бр. 399/0 КО Дражљево у посједу Шупић Но-
вице Милош са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2578/1 зв. “Пут” пут по култури прилаз-
ни пут у површини 4800 м² уписана у зк. ул. бр. 1069 КО 
Дражљево у својини држава - јавно добро са 1/1 дијела, 
уписана у Пл. бр. 95/3 КО Дражљево у посједу Д. С. Путе-
ви са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2577/1 зв. “Граб” пашњак по култури па-
шњак у површини 2250 м², уписана у зк. ул. бр. 788 КО 
Дражљево, сувласништво: Јанковић (Маринко) Миливоје 
са 1/2 дијела и Јанковић (Благота) Јанко са 1/2 дијела упи-
сана у Пл. бр. 399/0 у посједу Шупић Новице Милош са 
1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2521/2 зв. “Букова раван” шума по култу-
ри пашњак у површини 3550 м², уписана у зк. ул. бр. 657 
КО Дражљево, сувласништво: Мастиловић (Трифко) Јован 
са 1/4 дијела, Бајовић рођ. Мајдов (жена Рада) Милица са 
1/24 дијела, Мајдов (Тадија) Видак са 1/24 дијела, Мајдов 
(Тадија) Обрад са 1/24 дијела, Мастиловић (Бошко) Јово са 
1/8 дијела, Шупић (Трифко) Глигор зв. Рако са 1/8 дијела, 
Вуковић (Трифко) Милорад са 1/8 дијела, држава РС, ор-
ган располагања СО Гацко са 1/8 дијела, Шупић (Митар) 
Милорад са 1/40 дијела, Шупић (Митар) Милимир са 1/40 
дијела, Шупић (Митар) Обрад са 1/40 дијела, Шупић (Ми-
тар) Васиљ са 1/20 дијела уписана у Пл. бр. 490/0 у посједу 
Вуковић Трифка Милорад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2520/1 зв. “Букова раван” ораница по кул-
тури пашњак у површини 3400 м² уписана у зк. ул. бр. 657 
КО Дражљево, сувласништво: Мастиловић (Трифко) Јован 
са 1/4 дијела, Бајовић рођ. Мајдов (жена Рада) Милица са 
1/24 дијела, Мајдов (Тадија) Видак са 1/24 дијела, Мајдов 
(Тадија) Обрад са 1/24 дијела, Мастиловић (Бошко) Јово са 
1/8 дијела, Шупић (Трифко) Глигор зв. Рако са 1/8 дијела, 
Вуковић (Трифко) Милорад са 1/8 дијела, држава РС, ор-
ган располагања СО Гацко са 1/8 дијела, Шупић (Митар) 
Милорад са 1/40 дијела, Шупић (Митар) Милимир са 1/40 
дијела, Шупић (Митар) Обрад са 1/40 дијела, Шупић (Ми-
тар) Васиљ са 1/20 дијела, уписана у Пл. бр. 490/0 у посједу 
Вуковић Трифка Милорад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2522/1 зв. “Букова раван” косаница по кул-
тури ливада у површини 14650 м², уписана у зк. ул. бр. 657 
КО Дражљево, сувласништво: Мастиловић (Трифко) Јован 
са 1/4 дијела, Бајовић рођ. Мајдов (жена Рада) Милица са 
1/24 дијела, Мајдов (Тадија) Видак са 1/24 дијела,Мајдов 
(Тадија) Обрад са 1/24 дијела, Мастиловић (Бошко) Јово са 
1/8 дијела, Шупић (Трифко) Глигор зв. Рако са 1/8 дијела, 
Вуковић (Трифко) Милорад са 1/8 дијела, држава РС, ор-
ган располагања СО Гацко са 1/8 дијела, Шупић (Митар) 
Милорад са 1/40 дијела, Шупић (Митар) Милимир са 1/40 
дијела, Шупић (Митар) Обрад са 1/40 дијела, Шупић (Ми-
тар) Васиљ са 1/20 дијела уписана у Пл. бр. 490/0 у посједу 
Вуковић Трифка Милорад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2522/4 зв. “Наслонина” ораница по кул-
тури шума у површини 3950 м², уписана у зк. ул. бр. 657 
КО Дражљево, сувласништво: Мастиловић (Трифко) Јован 
са 1/4 дијела, Бајовић рођ. Мајдов (жена Рада) Милица са 
1/24 дијела, Мајдов (Тадија) Видак са 1/24 дијела, Мајдов 
(Тадија) Обрад са 1/24 дијела, Мастиловић (Бошко) Јово са 
1/8 дијела, Шупић (Трифко) Глигор зв. Рако са 1/8 дијела, 
Вуковић (Трифко) Милорад са 1/8 дијела, држава РС, ор-
ган располагања СО Гацко са 1/8 дијела, Шупић (Митар) 
Милорад са 1/40 дијела, Шупић (Митар) Милимир са 1/40 
дијела, Шупић (Митар) Обрад са 1/40 дијела, Шупић (Ми-
тар) Васиљ са 1/20 дијела уписана у Пл. бр. 490/0 у посједу 
Вуковић Трифка Милорад са 1/1 дијела,
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- дио к.ч. бр. 2522/8 зв. “Наслонина” шума по култури 
шума у површини 1970 м², уписана у зк. ул. бр. 657 КО 
Дражљево, сувласништво: Мастиловић (Трифко) Јован са 
1/4 дијела, Бајовић рођ. Мајдов (жена Рада) Милица са 1/24 
дијела, Мајдов (Тадија) Видак са 1/24 дијела, Мајдов ( Та-
дија ) Обрад са 1/24 дијела, Мастиловић ( Бошко ) Јово са 
1/8 дијела, Шупић (Трифко) Глигор зв. Рако са 1/8 дијела, 
Вуковић (Трифко) Милорад са 1/8 дијела, држава РС, ор-
ган располагања СО Гацко са 1/8 дијела, Шупић (Митар) 
Милорад са 1/40 дијела, Шупић (Митар) Милимир са 1/40 
дијела, Шупић (Митар) Обрад са 1/40 дијела, Шупић (Ми-
тар) Васиљ са 1/20 дијела уписана у Пл. бр. 490/0 у посједу 
Вуковић Трифка Милорад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2523/3 зв. “Букова раван” шума по култу-
ри шума у површини 3000 м², уписана у зк. ул. бр. 64 КО 
Дражљево, сувласништво: Мастиловић удата Бабић (жена 
Миркова) Јања са 1/4 дијела, Вукајловић (уд. Драгутина) 
Јела са 3/20 дијела, Вукајловић (Драгутин) Радославка 
са 3/20, Вукајловић (Драгутин) Љубо са 3/20, Вукајловић 
(Драгутин) Ратко са 3/20, Вукајловић (Драгутин) Мирјана 
са 3/20 уписана у Пл. бр. 484/2 КО Дражљево, у посједу 
Вукајловић Јела уд. Драгутина са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2506/2 зв. “Пољана” косаница по култури 
ливада у површини 3600 м², уписана у зк. ул. бр. 953 КО 
Дражљево, сувласништво: Атељевић (Петар) Радоје са 1/4 
дијела, Атељевић (Петар) Јоксим са 1/4 дијела, Атељевић 
(Петар) Андрија са 1/2 дијела уписана у Пл. бр. 18/0 КО 
Дражљево у посједу Атељевић Петра Радоје са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2535/3 зв. “Осоје” косаница по култури 
ливада у површини 14200 м², уписана у зк. ул. бр. 953 КО 
Дражљево, сувласништво: Атељевић (Петар) Радоје са 1/4 
дијела, Атељевић (Петар) Јоксим са 1/4 дијела, Атељевић 
(Петар) Андрија са 1/2 дијела уписана у Пл. бр. 81/17 КО 
Дражљево у посједу Д. С. Општина Гацко са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2535/1 зв. “Осоје” косаница по култури 
шума у површини 16300 м², уписана у зк. ул. бр. 317, влас-
ништво: држава РС, орган располагања СО Гацко са 1/1 
дијела уписана у Пл. бр. 81/17 КО Дражљево, у посједу 
Д.С. Општина Гацко са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2513/1 зв. “Славигора” шума по култури 
шума у површини 1860150 м², уписана у зк. ул. бр. 713 КО 
Дражљево, власништво: држава - ерар са 1/1 дијела, уписа-
на у Пл. бр. 97/28 КО Дражљево, у посједу ЈПШ Шуме РС 
АД Соколац ШГ Ботин - Невесиње са 1/1 дијела, Пл. бр. 
145/1 КО Дражљево, у супосједу Јанковић Благоте Јанко са 
1/2 дијела и Јанковић Благоте Радул са 1/2 дијела, Пл. бр. 
171/0 КО Дражљево у посједу Марковић Обрена Петар са 
1/1 дијела и Пл. бр. 503/0 КО Дражљево, у посједу Јанковић 
Маринка Миливоје са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2536/5 зв. “Падалиште” шума по култу-
ри шума у површини 500 м², уписана у зк. ул. бр. 655 КО 
Дражљево, власништво: Јанковић (рођ. Мастиловић) Илин-
ка са 1/1 дијела, уписана у Пл. бр. 503/0 КО Дражљево, у 
посједу Јанковић Маринка Миливоје са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2536/6 зв. “Падалиште” косаница по кул-
тури ливада у површини 1330 м², уписана у зк. ул. бр. 657 
КО Дражљево, сувласништво: Мастиловић ( Трифко ) Јо-
ван са 1/4 дијела, Бајовић рођ. Мајдов (жена Рада) Милица 
са 1/24 дијела, Мајдов (Тадија) Видак са 1/24 дијела,Мајдов 
(Тадија) Обрад са 1/24 дијела, Мастиловић (Бошко) Јово са 
1/8 дијела, Шупић (Трифко) Глигор зв. Рако са 1/8 дијела, 
Вуковић (Трифко) Милорад са 1/8 дијела, држава РС, ор-
ган располагања СО Гацко са 1/8 дијела, Шупић (Митар) 
Милорад са 1/40 дијела, Шупић (Митар) Милимир са 1/40 
дијела, Шупић (Митар) Обрад са 1/40 дијела, Шупић (Ми-
тар) Васиљ са 1/20 дијела, уписана у Пл. бр. 490/0 у посједу 
Вуковић Трифка Милорад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2536/7 зв. “Падалиште” ораница по кул-
тури њива у површини 1440 м², уписана у зк. ул. бр. 796 
КО Дражљево, власништво: Каришик (Лука) Ђорђо са 1/1 
дијела уписана у Пл. бр. 147/0 КО Дражљево у посједу Ка-
ришик Луке Ђорђо са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2536/9 зв. “Падалиште” косаница по кул-
тури ливада у површини 4450 м², уписана у зк. ул. бр. 796 

КО Дражљево, власништво: Каришик (Лука) Ђорђо са 1/1 
дијела уписана у Пл. бр. 147/0 КО Дражљево у посједу Ка-
ришик Луке Ђорђо са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2536/10 зв. “Падалиште” ораница по кул-
тури њива у површини 19500 м², уписана у зк. ул. бр. 796 
КО Дражљево, власништво: Каришик (Лука) Ђорђо са 1/1 
дијела уписана у Пл. бр. 147/0 КО Дражљево у посједу Ка-
ришик Луке Ђорђо са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2552 зв. “Падалиште” шума по култури 
шума у површини 8950 м², уписана у зк. ул. бр. 796 КО 
Дражљево, власништво: Каришик (Лука) Ђорђо са 1/1 дије-
ла, уписана у Пл. бр. 147/0 КО Дражљево у посједу Кари-
шик Луке Ђорђо са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2533/1 зв. “Букова раван” косаница по кул-
тури ливада у површини 15500 м², уписана у зк. ул. бр. 677 
КО Дражљево, сувласништво: Марковић (Лазар) Госпава 
са 2/15 дијела, Марковић (Никола) Крсто са 26/75 дијела, 
Марковић (Никола) Душан са 26/75 дијела, Шупић (Нико-
ла) Обренија са 13/75 дијела уписана у Пл. бр. 169/0 КО 
Дражљево, у посједу Марковић Николе Душан са 1/1 дије-
ла,

- дио к.ч. бр. 2534 зв. “Букова раван” шума по култу-
ри шума у површини 12260 м², уписана у зк. ул. бр. 677 
КО Дражљево, сувласништво: Марковић (Лазар) Госпава 
са 2/15 дијела, Марковић (Никола) Крсто са 26/75 дијела, 
Марковић (Никола) Душан са 26/75 дијела, Шупић (Нико-
ла) Обренија са 13/75 дијела, уписана у Пл. бр. 169/0 КО 
Дражљево, у посједу Марковић Николе Душан са 1/1 дије-
ла,

- дио к.ч. бр. 2558/1 зв. “Добрч” косаница по култури 
пашњак у површини 35200 м², уписана у зк. ул. бр. 1059 КО 
Дражљево, власништво: Шупић (Тодор) Стоја са 1/1 дијела 
уписана у Пл. бр. 19/0 КО Дражљево у посједу Атељевић 
Сава удова Риста са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2560/2 зв. “Добрч” косаница по култури 
ливада у површини 16600 м², уписана у зк. ул. бр. 1058 КО 
Дражљево, сувласништво: Дубљевић (Симо) Стана са 1/6 
дијела, Дубљевић (уд. Саве) Риста са 2/3 дијела, Дубље-
вић (Перо) Обрад са 1/6 дијела уписана у Пл. бр. 102/0 КО 
Дражљево у посједу Дубљевић Пера Обрад са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2560/1 зв. “Добрч” косаница по култури 
ливада у површини 14500 м², уписана у зк. ул. бр. 1023 КО 
Дражљево, сувласништво: Дубљевић Лазар са 1/4 дијела, 
Будалић Новка са 1/16 дијела, Паприца Јелена са 1/16 дије-
ла, Голубовић Радојка са 1/16 дијела, Остојић Драгица са 
1/16 дијела, Дубљевић рођ. Бјелогрлић (жена Ивана) Спа-
сенија са 1/2 дијела, уписана у Пл. бр. 104/0 КО Дражљево 
у посједу Дубљевић Павла Лазар са 1/1 дијела,

- дио к.ч. бр. 2566 зв. “Добрч” косаница по култури ли-
вада у површини 33800 м², уписана у зк. ул. бр. 954 КО 
Дражљево, сувласништво: Шупић (Глигор) Милорад са 
1/2 дијела и Шупић (Васиљ) Данило са 1/2 дијела уписана 
у Пл. бр. 410/0 КО Дражљево у супосједу Шупић Глиго-
ра Милорад са 1/2 дијела и Шупић Васиља Данило са 1/2 
дијела,

- дио к.ч. бр. 2561/1 зв. “Слано брдо” косаница по кул-
тури ливада у површини 15600 м², уписана у зк. ул. бр. 671 
КО Дражљево, сувласништво: Марковић (Никола) Крсто 
са 2/15 дијела, Марковић (Никола) Душан са 2/15 дијела, 
Шупић (Никола) Обренија са 1/15 дијела, Јанковић (Томо) 
Душан са 1/2 дијела, Јанковић (Душан) Обрад са 1/6 дијела, 
уписана у Пл. бр. 170/0 КО Дражљево у посједу Марковић 
Николе Крсто са 1/1 дијела.

II
Корисник експропријације је Општина Гацко.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1218/13 Предсједница
07. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Служ-
бени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08 и 
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 15. сједници, одржаној 13.06.2013. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса фазно измјештање 

регионалног пута Р-474 у зони површинског копа Рашковац 
- Станари, Добој, па се у ту сврху може извршити потпуна 
експропријација некретнина означених као:

- нови премјер к.ч. бр. 2523/7 “Добој Бања Лука” Желез-
ница ЈЖ површине 108 м², уписана у Пл. бр.179 КО Драга-
ловци као посјед Жељезнице Републике Српске АД Добој, 
Светог Саве бб, Добој са дијелом 1/1, а која одговара по 
старом премјеру к.ч. бр. 473/9 Бања Лука - Добој; жељезни-
ца површине 108 м², уписана у з.к. ул. бр.29 К.О.СП Драга-
ловци као Исказ 2 Жељезница;

- премјер к.ч. бр. 2523/3 “Добој Бања Лука” Железница 
ЈЖ површине 80 м², уписана у Пл. бр. 179 КО Драгаловци 
као посјед Жељезнице Републике Српске АД Добој, Светог 
Саве бб, Добој са дијелом 1/1, а која одговара по старом 
премјеру к.ч. бр. 473/5 Бања Лука - Добој; жељезница по-
вршине 80 м², уписана у з.к. ул. бр. 29 К.О.СП Драгаловци 
као Исказ 2 Жељезница;

- нови премјер к.ч. бр. 2523/4 “Добој Бања Лука” Желез-
ница ЈЖ површине 90 м², уписана у Пл. бр. 179 КО Драга-
ловци као посјед Жељезнице Републике Српске АД Добој, 
Светог Саве бб, Добој са дијелом 1/1, а која одговара по 
старом премјеру к.ч. бр. 473/6 Бања Лука - Добој; жељезни-
ца површине 90 м², уписана у з.к. ул. бр. 29 К.О.СП Драга-
ловци као Исказ 2 Жељезница;

- нови премјер к.ч. бр. 2523/5 “Добој Бања Лука” Желез-
ница ЈЖ површине 145 м², уписана у Пл. бр. 179 КО Драга-
ловци као посјед Жељезнице Републике Српске АД Добој, 
Светог Саве бб, Добој са дијелом 1/1, а која одговара по 
старом премјеру к.ч. бр. 473/7 Бања Лука - Добој; жељезни-
ца површине 145 м², уписана у з.к. ул. бр. 29 К.О.СП Драга-
ловци као Исказ 2 Жељезница;

- нови премјер к.ч. бр. 2523/6 “Добој Бања Лука” Желез-
ница ЈЖ површине 168 м², уписана у Пл. бр. 179 КО Драга-
ловци као посјед Жељезнице Републике Српске АД Добој, 
Светог Саве бб, Добој, а која одговара по старом премјеру 
к.ч. бр. 473/8 Бања Лука - Добој; жељезница површине 168 
м², уписана у з.к. ул. бр. 29 К.О.СП Драгаловци као Исказ 
2 Жељезница;

- нови премјер к.ч. бр. 2543/4 “Прњавор пут Јелах” пут 
без ознаке површине 1115 м², уписана у Пл. бр. 175 КО 
Драгаловци као посјед Путеви Драгаловци са дијелом 1/1, 
а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 24/2 Пут Јелах 
Прњавор; пут без ознаке површине 1115 м², уписана у з.к. 
ул. бр. 230 К.О.СП Драгаловци као Исказ 1 јавно добро;

- нови премјер к.ч. бр. 1550/3 “Пут у поље” пут без озна-
ке површине 15 м², уписана у Пл. бр. 175 КО Драгаловци 
као посјед Путеви Драгаловци са дијелом 1/1, а која одго-
вара по старом премјеру к.ч. бр. 94/7 пут у поље; пут без 
ознаке површине 15 м², уписана у з.к. ул. бр. 204 К.О.СП 
Драгаловци као сувласништво Врбат (Иван) Томо из Драга-
ловаца са дијелом 1/2, Врбат (Томо) Боно из Драгаловаца са 
дијелом 1/4, Врбат (Иван) Матија из Залога са дијелом 5/64, 
Барукчић р. Врбат Јеле из Драгаловаца са дијелом 1/64, Па-
вловић р. Врбат Ана из Кулаша са дијелом 1/64, Матајић р. 
Врбат Ивка, Завишја Сибин са дијелом 5/64 и Врбат рођ. 
Барукчић (Јозо) Ружа, адреса непозаната са дијелом 1/16;

- нови премјер к.ч. бр. 1550/4 “Пут у поље” пут без 
ознаке површине 100 м², уписана у Пл. бр. 175 КО Дра-
галовци као посјед Путеви Драгаловци са дијелом 1/1, а 

која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 95/19 пут у поље; 
пут без ознаке површине 100 м², уписана у з.к. ул. бр. 175 
К.О.СП Драгаловци као власништво Суботић (Ристо) Пан-
то из Драгаловаца са дијелом 1/1;

- нови премјер к.ч. бр. 1898/2 “Пут цеста Пруга” пут без 
ознаке површине 61 м², уписана у Пл. бр. 175 КО Драга-
ловци као посјед Путеви Драгаловци са дијелом 1/1, а која 
одговара по старом премјеру к.ч. бр. 137/7 пут - цеста пру-
га; пут без ознаке површине 61 м², уписана у з.к. ул. бр. 190 
К.О.СП Драгаловци као власништво Јуларић (Иво) Марко 
из Драгаловаца са дијелом 1/1;

- нови премјер к.ч. бр. 2543/3 “Прњавор пут Јелах” пут 
без ознаке површине 720 м², уписана у Пл. бр. 175 КО Дра-
галовци као посјед Путеви Драгаловци , а која одговара по 
старом премјеру к.ч. бр. 24/5 Пут Јелах Прњавор; пут без 
ознаке површине 720 м², уписана у з.к. ул. бр. 230 К.О.СП 
Драгаловци као Исказ 1 јавно добро;

- нови премјер к.ч. бр. 1849/3 “Њивак” њива 4. класе 
површине 2282 м², уписана у Пл. бр. 15 КО Драгаловци као 
посјед Барукчић Мате Андро из Драгаловаца 154 са дије-
лом 1/1, а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 94/9 
Њивак; њива 4. класе површине 2282 м², уписана у з.к. 
ул. бр. 204 К.О.СП Драгаловци као сувласништво Врбат 
(Иван) Томо из Драгаловаца са дијелом 1/2, Врбат (Томо) 
Боно из Драгаловаца са дијелом 1/4, Врбат (Иван) Матија 
из Залога са дијелом 5/64, Барукчић р. Врбат Јеле из Драга-
ловаца са дијелом 1/64, Павловић р. Врбат Ана из Кулаша 
са дијелом 1/64, Матајић р. Врбат Ивка, Завишја Сибин са 
дијелом 5/64 и Врбат рођ. Барукчић (Јозо) Ружа, адреса не-
позаната са дијелом 1/16;

- нови премјер к.ч. бр. 1838/2 “Радава” њива 4. класе 
површине 470 м², уписана у Пл. бр. 15 КО Драгаловци као 
супосјед Јеринић Јована Бранко из Рашковаца 28 са дије-
лом 1/2 и Јеринић Саве Ристо из Рашковаца 23 са дијелом 
1/2, а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 97/9 Рада-
ва; њива 4. класе површине 470 м², уписана у з.к. ул. бр. 
42 К.О.СП Драгаловци као сувласништво Јеринић (Јован) 
Саво из Драгаловаца са дијелом 1/2 и Јеринић (Јован) Бран-
ко из Драгаловаца са дијелом 1/2;

- нови премјер к.ч. бр. 1839/2 “Радава” ливада 4. класе 
површине 620 м², уписана у Пл. бр. 15 КО Драгаловци као 
супосјед Јеринић Јована Бранко из Рашковаца 28 са дијелом 
1/2 и Јеринић Саве Ристо из Рашковаца 23 са дијелом 1/2, 
а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 95/27 Радава; 
ливада 4. класе површине 620 м², уписана у з.к. ул. бр. 208 
К.О.СП Драгаловци као сувласништво Махмутагић (Заим) 
Ахмет из Стењака са дијелом 1/5, Махмутагић (Заим) Зехра 
из Стењака са дијелом 1/5, Мартиновић (Иван) Никола из 
Драгаловаца са дијелом 2/15, Мартиновић (Иван) Марко из 
Драгаловаца са дијелом 2/15, Мартиновић (Иван) Стјепан 
из Драгаловаца са дијелом 2/15 и Махмутагић р. Карабего-
вић Делва из Стењака са дијелом 1/5;

- нови премјер к.ч. бр. 1840/4 “Радава” шума 3. класе 
површине 420 м², уписана у Пл. бр. 15 КО Драгаловци као 
супосјед Јеринић Јована Бранко из Рашковаца 28 са дијелом 
1/2 и Јеринић Саве Ристо из Рашковаца 23 са дијелом 1/2, 
а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 95/25 Радава; 
шума 3. класе површине 420 м², уписана у з.к. ул. бр. 208 
К.О.СП Драгаловци као сувласништво Махмутагић (Заим) 
Ахмет из Стењака са дијелом 1/5, Махмутагић (Заим) Зехра 
из Стењака са дијелом 1/5, Мартиновић (Иван) Никола из 
Драгаловаца са дијелом 2/15, Мартиновић (Иван) Марко из 
Драгаловаца са дијелом 2/15, Мартиновић (Иван) Стјепан 
из Драгаловаца са дијелом 2/15 и Махмутагић р. Карабего-
вић Делва из Стењака са дијелом 1/5;

- нови премјер к.ч. бр. 1840/5 “Радава” шума 3. класе 
површине 1614 м², уписана у Пл. бр. 15 КО Драгаловци као 
супосјед Јеринић Јована Бранко из Рашковаца 28 са дијелом 
1/2 и Јеринић Саве Ристо из Рашковаца 23 са дијелом 1/2, 
а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 95/26 Радава; 
шума 3. класе површине 1614 м², уписана у з.к. ул. бр. 208 
К.О.СП Драгаловци као сувласништво Махмутагић (Заим) 
Ахмет из Стењака са дијелом 1/5, Махмутагић (Заим) Зехра 
из Стењака са дијелом 1/5, Мартиновић (Иван) Никола из 
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Драгаловаца са дијелом 2/15, Мартиновић (Иван) Марко из 
Драгаловаца са дијелом 2/15, Мартиновић (Иван) Стјепан 
из Драгаловаца са дијелом 2/15 и Махмутагић р. Карабего-
вић Делва из Стењака са дијелом 1/5;

- нови премјер к.ч. бр. 1576/2 “Просна” њива 4. класе 
површине 8 м², уписана у Пл. бр. 242 КО Драгаловци као 
посјед Јуларић Иве Иво из Драгаловаца 107 са дијелом 1/1, 
а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 92/17 Просна; 
њива 4. класе површине 8 м², уписана у з.к. ул. бр. 209 
К.О.СП Драгаловци као сувласништво Јуларић (Иван) Сти-
по из Драгаловаца са дијелом 1/15, Јуларић (Иван) Манда 
из Драгаловаца са дијелом 1/15, Хрустић (Салих) Осман 
из Тузле са дијелом 1/20, Пашић р. Махмутагић Решида 
из Стењака са дијелом 7/40, Махмутагић (Ахмет) Мех-
мед из Стењака да дијелом 3/8, Барукчић р. Јуларић Ану-
ша из Драгаловаца са дијелом 1/20, Јуларић (Иван) Драго 
из Драгаловаца са дијелом 1/100, Јуларић (Иван) Адем из 
Драгаловаца са дијелом 1/100, Јуларић (Иван) Иван из Дра-
галоваца са дијелом 1/50, Барукчић (Јуре) Фрањо из Драга-
ловаца са дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Иван из Драга-
ловаца са дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Анте из Дра-
галоваца са дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Невенка из 
Драгаловаца са дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Недељко 
из Драгаловаца са дијелом 1/105, Барукчић (Илија) Андро 
из Драгаловаца са дијелом 1/210, Барукчић (Андро) Фрањо 
из Драгаловаца са дијелом 1/210, Јуларић (Иво) Стипо из 
Драгаловаца са дијелом 1/105, Јуларић р. Барукчић Марта 
из Драгаловаца са дијелом 1/200, Прањић р. Јуларић Мара 
из Драгаловаца са дијелом 1/100, Милошевић р. Јуларић 
Каја из Осијека са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) Ана из 
Драгаловаца са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) Мирослав из 
Пуле са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) Крешимир из Пуле са 
дијелом 1/200, Јуларић р. Марушић Јела из Драгаловаца са 
дијелом 1/300, Јуларић (Андро) Анте из Славонског Бро-
да са дијелом 1/300, Јуларић (Андро) Грга из Драгаловаца 
са дијелом 1/300, Јуларић (Јозо) Феликс из Драгаловаца са 
дијелом 3/200 и Мандић р. Токић Анђа из Драгаловаца са 
дијелом 1/20;

- нови премјер к.ч. бр. 1577/2 “Просна” двориште по-
вршине 9 м², уписана у Пл. бр. 242 КО Драгаловци као 
посјед Јуларић Иве Иво из Драгаловаца 107 са дијелом 1/1, 
а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 92/20 Просна; 
двориште површине 9 м², уписана у з.к. ул. бр. 209 К.О.СП 
Драгаловци као сувласништво Јуларић (Иван) Стипо из 
Драгаловаца са дијелом 1/15, Јуларић (Иван) Манда из Дра-
галоваца са дијелом 1/15, Хрустић (Салих) Осман из Тузле 
са дијелом 1/20, Пашић р. Махмутагић Решида из Стењака 
са дијелом 7/40, Махмутагић (Ахмет) Мехмед из Стењака 
да дијелом 3/8, Барукчић р. Јуларић Ануша из Драгалова-
ца са дијелом 1/20, Јуларић (Иван) Драго из Драгаловаца 
са дијелом 1/100, Јуларић (Иван) Адем из Драгаловаца 
са дијелом 1/100, Јуларић (Иван) Иван из Драгаловаца са 
дијелом 1/50, Барукчић (Јуре) Фрањо из Драгаловаца са 
дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Иван из Драгаловаца са 
дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Анте из Драгаловаца са 
дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Невенка из Драгалова-
ца са дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Недељко из Дра-
галоваца са дијелом 1/105, Барукчић (Илија) Андро из 
Драгаловаца са дијелом 1/210, Барукчић (Андро) Фрањо 
из Драгаловаца са дијелом 1/210, Јуларић (Иво) Стипо из 
Драгаловаца са дијелом 1/105, Јуларић р. Барукчић Марта 
из Драгаловаца са дијелом 1/200, Прањић р. Јуларић Мара 
из Драгаловаца са дијелом 1/100, Милошевић р. Јуларић 
Каја из Осијека са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) Ана из 
Драгаловаца са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) Мирослав из 
Пуле са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) Крешимир из Пуле са 
дијелом 1/200, Јуларић р. Марушић Јела из Драгаловаца са 
дијелом 1/300, Јуларић (Андро) Анте из Славонског Бро-
да са дијелом 1/300, Јуларић (Андро) Грга из Драгаловаца 
са дијелом 1/300, Јуларић (Јозо) Феликс из Драгаловаца са 
дијелом 3/200 и Мандић р. Токић Анђа из Драгаловаца са 
дијелом 1/20;

- нови премјер к.ч. бр. 1572/2 “Приступни пут Просно” 
пут без ознаке површине 7 м², уписана у Пл. бр. 249 КО 
Драгаловци као посјед Јуларић Јозе Карло из Драгаловаца 
104 са дијелом 1/1, а која одговара по старом премјеру к.ч. 

бр. 92/16 Просно - приступни пут; пут без ознаке повр-
шине 7 м², уписана у з.к. ул. бр. 209 К.О.СП Драгаловци 
као сувласништво Јуларић (Иван) Стипо из Драгаловаца са 
дијелом 1/15, Јуларић (Иван) Манда из Драгаловаца са дије-
лом 1/15, Хрустић (Салих) Осман из Тузле са дијелом 1/20, 
Пашић р. Махмутагић Решида из Стењака са дијелом 7/40, 
Махмутагић (Ахмет) Мехмед из Стењака да дијелом 3/8, 
Барукчић р. Јуларић Ануша из Драгаловаца са дијелом 1/20, 
Јуларић (Иван) Драго из Драгаловаца са дијелом 1/100, Ју-
ларић (Иван) Адем из Драгаловаца са дијелом 1/100, Јула-
рић (Иван) Иван из Драгаловаца са дијелом 1/50, Барукчић 
(Јуре) Фрањо из Драгаловаца са дијелом 1/105, Барукчић 
(Фрањо) Иван из Драгаловаца са дијелом 1/105, Барукчић 
(Фрањо) Анте из Драгаловаца са дијелом 1/105, Барукчић 
(Фрањо) Невенка из Драгаловаца са дијелом 1/105, Барук-
чић (Фрањо) Недељко из Драгаловаца са дијелом 1/105, 
Барукчић (Илија) Андро из Драгаловаца са дијелом 1/210, 
Барукчић (Андро) Фрањо из Драгаловаца са дијелом 1/210, 
Јуларић (Иво) Стипо из Драгаловаца са дијелом 1/105, Ју-
ларић р. Барукчић Марта из Драгаловаца са дијелом 1/200, 
Прањић р. Јуларић Мара из Драгаловаца са дијелом 1/100, 
Милошевић р. Јуларић Каја из Осијека са дијелом 1/200, Ју-
ларић (Јозо) Ана из Драгаловаца са дијелом 1/200, Јуларић 
(Јозо) Мирослав из Пуле са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) 
Крешимир из Пуле са дијелом 1/200, Јуларић р. Марушић 
Јела из Драгаловаца са дијелом 1/300, Јуларић (Андро) 
Анте из Славонског Брода са дијелом 1/300, Јуларић (Ан-
дро) Грга из Драгаловаца са дијелом 1/300, Јуларић (Јозо) 
Феликс из Драгаловаца са дијелом 3/200 и Мандић р. Токић 
Анђа из Драгаловаца са дијелом 1/20;

- нови премјер к.ч. бр. 1390/2 “Липањ” њива 4. класе 
површине 21 м², уписана у Пл. бр. 258 КО Драгаловци као 
супосјед Јуларић Мара р. Перић из Драгаловаца са дије-
лом 2/11, Јуларић Нике Анто из Вишњевца, Раде Кончара 
бр. 11, са дијелом 1/11, Јуларић Нике Фрањо из Загреба, 
Ул. Перушићка бр. 26, са дијелом 1/11, Јуларић Нике Грга 
из Радовља, Згорње Јарше бр. 21 са дијелом 1/11, Јуларић 
Нике Ивка из Кнежевих Винограда, Ул. С. Милетића бр. 
28, са дијелом 1/11, Јуларић Нике Јозо из Драгаловаца са 
дијелом 1/11, Јуларић Нике Марко из Винковаца, Славија 
бр. 112, са дијелом 1/11, Јуларић Нике Никола из Вишње-
вца, Ул. Раде Кончара бр. 11, са дијелом 1/11, Јуларић Нике 
Стипо из Љубљане, Ул. Бавдекова бр. 1, са дијелом 1/11 и 
Јуларић Нике Маријан из Камника, Ул. Зикова бр. 10, са 
дијелом 1/11, а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 
308/6 Липањ; њива 4. класе површине 21 м², уписана у з.к. 
ул. бр. 205 К.О.СП Драгаловци као сувлаништво Гаврић р. 
Прањић Ева из Драгаловаца са дијелом 1/4, Прањић (Анте) 
Адам из Драгаловаца са дијелом 1/12, Јуларић р. Перић 
Мара из Драгаловаца са дијелом 4/33, Јуларић (Нико) Анте 
из Вишњеваца са дијелом 2/33, Јуларић (Нико) Никола из 
Вишњеваца са дијелом 2/33, Јуларић (Нико) Ивка из Кне-
жевих Винограда са дијелом 2/33, Јуларић (Нико) Јозо из 
Драгаловаца са дијелом 2/33, Јуларић (Нико) Грга из Радо-
вља са дијелом 2/33, Јуларић (Нико) Маријан из Камника са 
дијелом 2/33, Јуларић (Нико) Стипе из Љубљане са дијелом 
2/33, Јуларић (Нико) Марко из Винковаца са дијелом 2/33 и 
Јуларић (Нико) Фрањо из Загреба са дијелом 2/33;

- нови премјер к.ч. бр. 1553/4 “Липањ” њива 4. класе 
површине 2442 м², уписана у Пл. бр. 392 КО Драгаловци 
као посјед Суботић Мирослава Новак из Драгаловаца са 
дијелом 1/1, а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 
310/2 Липањ; њива 4. класе површине 2442 м², уписана у 
з.к. ул. бр. 175 К.О.СП Драгаловци као власништво Субо-
тић (Ристо) Панто из Драгаловаца са дијелом 1/1;

- нови премјер к.ч. бр. 1553/5 “Липањ” њива 4. класе 
површине 258 м², уписана у Пл. бр. 392 КО Драгаловци као 
посјед Суботић Мирослава Новак из Драгаловаца са дије-
лом 1/1, а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 310/5 
Липањ; њива 4. класе површине 258 м², уписана у з.к. 
ул. бр. 175 К.О.СП Драгаловци као власништво Суботић 
(Ристо) Панто из Драгаловаца са дијелом 1/1;

- нови премјер к.ч. бр. 1552/2 “Њивак” њива 4. класе 
површине 65 м², уписана у Пл. бр. 393 КО Драгаловци као 
посјед Суботић Панте Живко из Драгаловаца 99 са дијелом 
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1/1, а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 95/18 Њи-
вак; њива 4. класе површине 65 м², уписана у з.к. ул. бр. 
175 К.О.СП Драгаловци као власништво Суботић (Ристо) 
Панто из Драгаловаца са дијелом 1/1;

- нови премјер к.ч. бр. 1574/3 “Просна” њива 4. класе 
површине 73 м², уписана у Пл. бр. 722 КО Драгаловци као 
посјед Божић Јозе Аница из Драгаловаца са дијелом 1/1, 
а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 92/21 Просна; 
њива 4. класе површине 73 м², уписана у з.к. ул. бр. 209 
К.О.СП Драгаловци као сувласништво Јуларић (Иван) Сти-
по из Драгаловаца са дијелом 1/15, Јуларић (Иван) Манда 
из Драгаловаца са дијелом 1/15, Хрустић (Салих) Осман 
из Тузле са дијелом 1/20, Пашић р. Махмутагић Решида 
из Стењака са дијелом 7/40, Махмутагић (Ахмет) Мех-
мед из Стењака да дијелом 3/8, Барукчић р. Јуларић Ану-
ша из Драгаловаца са дијелом 1/20, Јуларић (Иван) Драго 
из Драгаловаца са дијелом 1/100, Јуларић (Иван) Адем из 
Драгаловаца са дијелом 1/100, Јуларић (Иван) Иван из Дра-
галоваца са дијелом 1/50, Барукчић (Јуре) Фрањо из Драга-
ловаца са дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Иван из Драга-
ловаца са дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Анте из Дра-
галоваца са дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Невенка из 
Драгаловаца са дијелом 1/105, Барукчић (Фрањо) Недељко 
из Драгаловаца са дијелом 1/105, Барукчић (Илија) Андро 
из Драгаловаца са дијелом 1/210, Барукчић (Андро) Фрањо 
из Драгаловаца са дијелом 1/210, Јуларић (Иво) Стипо из 
Драгаловаца са дијелом 1/105, Јуларић р. Барукчић Марта 
из Драгаловаца са дијелом 1/200, Прањић р. Јуларић Мара 
из Драгаловаца са дијелом 1/100, Милошевић р. Јуларић 
Каја из Осијека са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) Ана из 
Драгаловаца са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) Мирослав из 
Пуле са дијелом 1/200, Јуларић (Јозо) Крешимир из Пуле са 
дијелом 1/200, Јуларић р. Марушић Јела из Драгаловаца са 
дијелом 1/300, Јуларић (Андро) Анте из Славонског Бро-
да са дијелом 1/300, Јуларић (Андро) Грга из Драгаловаца 
са дијелом 1/300, Јуларић (Јозо) Феликс из Драгаловаца са 
дијелом 3/200 и Мандић р. Токић Анђа из Драгаловаца са 
дијелом 1/20;

- нови премјер к.ч. бр. 1862/4 “Подкућница” њива 5. 
класе површине 759 м², уписана у Пл. бр. 660 КО Драга-
ловци као супосјед Суботић Раденка Ивана из Драгаловаца 
са дијелом 1/3, Суботић Раденка Роберт из Драгаловаца са 
дијелом 1/3 и Суботић Слободана Бориславка из Драга-
ловаца са дијелом 1/3, а која одговара по старом премјеру 
к.ч. бр. 95/21 Подкућница; њива 5. класе површине 759 м², 
уписана у з.к. ул. бр. 208 К.О.СП Драгаловци као сувлас-
ништво Махмутагић (Заим) Ахмет из Стењака са дијелом 
1/5, Махмутагић (Заим) Зехра из Стењака са дијелом 1/5, 
Мартиновић (Иван) Никола из Драгаловаца са дијелом 
2/15, Мартиновић (Иван) Марко из Драгаловаца са дијелом 
2/15, Мартиновић (Иван) Стјепан из Драгаловаца са дије-
лом 2/15 и Махмутагић р. Карабеговић Делва из Стењака 
са дијелом 1/5;

- нови премјер к.ч. бр. 1846/2 “Њивак” њива 4. класе 
површине 2047 м² и њива 5. класе површине 881 м², упи-
сана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци као посјед “ЕФТ - Руд-
ник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари из Станара 
са дијелом 1/1, а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 
97/8 Њивак; њива 4. класе површине 2928 м², уписана у з.к. 
ул. бр. 189 К.О.СП Драгаловци као сувласништво Прањић 
(Стјепан) Стјепан из Драгаловаца са дијелом 1/3, Прањић 
(Стјепан) Илија из Драгаловаца са дијелом 1/3, Прањић 
(Анте) Ката из Драгаловаца са дијелом 1/12, Прањић (Анте) 
Ружа из Драгаловаца са дијелом 1/12, Прањић (Анте) Анто 
из Драгаловаца са дијелом 1/12, Мартиновић (Марко, унук 
Анте) Марко из Драгаловаца са дијелом 1/24, Калем (Пајо, 
праунук Анте) Боро из Драгаловаца са дијелом 1/72, Барук-
чић рођ. Калем (Пајо, праунука Анте) Иванка из Драгалова-
ца са дијелом 1/72 и Калем (Пајо, праунука Анте) Ангелина 
из Драгаловаца са дијелом 1/72;

- нови премјер к.ч. бр. 1859/2 “Њивак” њива 4. класе по-
вршине 1864 м², уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци као 
посјед “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. 
Станари из Станара са дијелом 1/1, а која одговара по ста-
ром премјеру к.ч. бр. 94/8 Њивак; њива 4. класе површине 

1864 м², уписана у з.к. ул. бр. 204 К.О.СП Драгаловци као 
сувласништво Врбат (Иван) Томо из Драгаловаца са дије-
лом 1/2, Врбат (Томо) Боно из Драгаловаца са дијелом 1/4, 
Врбат (Иван) Матија, Залога са дијелом 5/64, Барукчић р. 
Врбат Јеле из Драгаловаца са дијелом 1/64, Павловић р. 
Врбат Ана из Кулаша са дијелом 1/64, Матајић р. Врбат 
Ивка, Завишја Сибин са дијелом 5/64 и Врбат рођ. Барук-
чић (Јозо) Ружа, адреса непозаната са дијелом 1/16;

- нови премјер к.ч. бр. 1878/2 “Мала крчевина” њива 
4. класе површине 220 м² и њива 5. класе површине 50 м², 
уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци као посјед “ЕФТ - 
Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари из Ста-
нара са дијелом 1/1, а која одговара по старом премјеру к.ч. 
бр. 96/4 Мала Крчевина; њива површине 270 м², уписана у 
з.к. ул. бр. 41 К.О.СП Драгаловци као власништво Прањић 
(Јуро) Стипо из Драгаловаца са дијелом 1/1;

- нови премјер к.ч. бр. 1879/1 “Мала крчевина” па-
шњак 3. класе површине 1063 м², уписана у Пл. бр. 535 КО 
Драгаловци као посјед “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана 
Станари” д.о.о. Станари из Станара са дијелом 1/1, а која 
одговара по старом премјеру к.ч. бр. 96/2 Мала крчевина; 
пашњак 3. класе површине 1063 м², уписана у з.к. ул. бр. 41 
К.О.СП Драгаловци као власништво Прањић (Јуро) Стипо 
из Драгаловаца са дијелом 1/1;

- нови премјер к.ч. бр. 1881/2 “Крчевина” њива 6. класе 
површине 247 м², уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци као 
посјед “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. 
Станари из Станара са дијелом 1/1, а која одговара по ста-
ром премјеру к.ч. бр. 132/15 Крчевина; њива 6. класе повр-
шине 247 м², уписана у з.к. ул. бр. 223 К.О.СП Драгаловци 
као сувласништво Прањић (Пајо) Пајо из Драгаловаца са 
дијелом 1/2, Прањић р. Смоковић Јела из Драгаловаца са 
дијелом 1/14, Барукчић р. Прањић Ивка из Драгаловаца 
са дијелом 1/14, Прањић (Илија) Винко из Драгаловаца са 
дијелом 2/21, Прањић (Илија) Мате из Драгаловаца са дије-
лом 2/21, Прањић (Илија) Владо из Драгаловаца са дијелом 
2/21 и Прањић (Иво) Јозо из Ријеке, Тринајстићева бр. 4, са 
дијелом 1/14;

- нови премјер к.ч. бр. 1887 “Вратиће” шума 4. класе по-
вршине 5298 м² и њива 6. класе површине 124 м², уписана у 
Пл. бр. 535 КО Драгаловци као посјед “ЕФТ - Рудник и Тер-
моелектрана Станари” д.о.о. Станари из Станара са дије-
лом 1/1, а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 158/3 
Вратиће; шума 4. класе површине 2840 м², уписана у з.к. 
ул. бр. 188 К.О.СП Драгаловци као власништво Чуларић 
(Јозо) Иво из Драгаловаца са дијелом 1/1 и стари премјер 
к.ч. бр. 132/13 Крчевина; њива 6. класе површине 124 м² и 
шума 4. класе површине 2458 м², уписана у з.к. ул. бр. 223 
К.О.СП Драгаловци као сувласништво Прањић (Пајо) Пајо 
из Драгаловаца са дијелом 1/2, Прањић р. Смоковић Јела 
из Драгаловаца са дијелом 1/14, Барукчић р. Прањић Ивка 
из Драгаловаца са дијелом 1/14, Прањић (Илија) Винко из 
Драгаловаца са дијелом 2/21, Прањић (Илија) Мате из Дра-
галоваца са дијелом 2/21, Прањић (Илија) Владо из Дра-
галоваца са дијелом 2/21 и Прањић (Иво) Јозо из Ријеке, 
Тринајстићева бр. 4, са дијелом 1/14;

- нови премјер к.ч. бр. 1888/2 “ВРАТИЋЕ” њива 4. класе 
површине 1591 м², уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци 
као посјед “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” 
д.о.о. Станари из Станара са дијелом 1/1, а која одговара 
по старом премјеру к.ч. бр. 158/4 Вратиће; њива 4. класе 
површине 1591 м², уписана у з.к. ул. бр. 188 К.О.СП Драга-
ловци као власништво Чуларић (Јозо) Иво из Драгаловаца 
са дијелом 1/1;

- нови премјер к.ч. бр. 2375 “Бара Илидча” шума 2. кла-
се површине 30 м² и њива 5. класе површине 2790 м², упи-
сана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци као посјед “ЕФТ - Руд-
ник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари из Станара 
са дијелом 1/1, а која одговара по старом премјеру к.ч. бр. 
150/11 Бара Илиџа; њива 5. класе површине 1437 м² и шума 
2. класе површине 30 м², уписана у з.к. ул. бр.19 К.О.СП 
Драгаловци као сувласништво Калем (Иван) Марјан из 
Драгаловаца са дијелом 1/7, Калем (Иван) Андро из Дра-
галоваца са дијелом 2/7, Калем (Иван) Анђа из Драгалова-
ца са дијелом 2/7 и Калем (Иван) Анто из Драгаловаца са 
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дијелом 2/7 и стари премјер к.ч. бр. 153/13 Илиџа; њива 5. 
класе површине 1353 м², уписана у з.к. ул. бр. 26 К.О.СП 
Драгаловци као сувласништво Дероњић (Иво) Иван из Дра-
галоваца са дијелом 1/4, Дероњић (Иво) Ружа из Драгало-
ваца са дијелом 1/4, Дероњић (Анто) Илија из Драгаловаца 
са дијелом 1/24, Дероњић (Анто) Винка из Драгаловаца 
са дијелом 1/24, Дероњић (Анто) Маријан из Драгалова-
ца са дијелом 1/24, Дероњић (Анто) Мара из Драгалова-
ца са дијелом 1/24, Јозић р. Дероњић рођ. Дероњић Ивка 
из Драгаловаца са дијелом 1/24, Дероњић р. Јуларић рођ. 
Дероњић Ивка из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић 
(Јозо) Анто из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић (Јозо) 
Иво из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић (Јозо) Дра-
го из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић (Јозо) Аница 
из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић (Јозо) Владо из 
Драгаловаца са дијелом 1/14 и Дероњић (Анто) Винко из 
Драгаловаца са дијелом 1/24;

- нови премјер к.ч. бр. 2376/3 “Бара Илидча” шума 2. 
класе површине 286 м² и њива 5. класе површине 150 м², 
уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци као посјед “ЕФТ - 
Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари из Ста-
нара са дијелом 1/1, а која одговара по старом премјеру 
к.ч. бр. 149/3 Бара Илиџа; шума 2. класе површине 286 
м² и њива 5. класе површине 150 м², уписана у з.к. ул. бр. 
19 К.О.СП Драгаловци као сувласништво Калем (Иван) 
Марјан из Драгаловаца са дијелом 1/7, Калем (Иван) Ан-
дро из Драгаловаца са дијелом 2/7, Калем (Иван) Анђа из 
Драгаловаца са дијелом 2/7 и Калем (Иван) Анто из Драга-
ловаца са дијелом 2/7;

- нови премјер к.ч. бр. 2383/2 “Лугови” шума 3. класе 
површине 96 м², уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци као 
посјед “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. 
Станари из Станара са дијелом 1/1, а која одговара по ста-
ром премјеру к.ч. бр. 146/12 Лугови; шума 3. класе површи-
не 96 м², уписана у з.к. ул. бр. 214 К.О.СП Драгаловци као 
сувласништво Дероња (Јозо) Анђа из Драгаловаца са дије-
лом 1/10, Дероња (Јозо) Андро из Драгаловаца са дијелом 
7/60, Дероња (Јозо) Анто из Драгаловаца са дијелом 7/60, 
Дероња (Јозо) Илија из Драгаловаца са дијелом 7/60, Де-
роња (Јозо) Ивка из Драгаловаца са дијелом 1/10, Дероња р. 
Прањић Даница из Загреба са дијелом 7/60, Дероња (Јозо) 
Франо из Драгаловаца са дијелом 1/6 и Дероња (Јозо) Кар-
ло из Драгаловаца са дијелом 1/6;

- нови премјер к.ч. бр. 2384/2 “Лугови” њива 6. класе 
површине 205 м², уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци 
као посјед “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” 
д.о.о. Станари из Станара са дијелом 1/1, а која одговара 
по старом премјеру к.ч. бр. 146/11 Лугови; површине 205 
м², уписана у з.к. ул. бр. 214 К.О.СП Драгаловци као сув-
ласништво Дероња (Јозо) Анђа из Драгаловаца са дијелом 
1/10, Дероња (Јозо) Андро из Драгаловаца са дијелом 7/60, 
Дероња (Јозо) Анто из Драгаловаца са дијелом 7/60, Де-
роња (Јозо) Илија из Драгаловаца са дијелом 7/60, Дероња 
(Јозо) Ивка из Драгаловаца са дијелом 1/10, Дероња р. 
Прањић Даница из Загреба са дијелом 7/60, Дероња (Јозо) 
Франо из Драгаловаца са дијелом 1/6 и Дероња (Јозо) Кар-
ло из Драгаловаца са дијелом 1/6;

- нови премјер к.ч. бр. 2417/2 “Илидча” шума 2. класе 
површине 321 м², уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци као 
посјед “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. 
Станари из Станара са дијелом 1/1, а која одговара по ста-
ром премјеру к.ч. бр. 188/20 Илиџа; шума 2. класе повр-
шине 161 м², уписана у з.к. ул. бр. 58 К.О.СП Драгаловци 
као сувласништво Калем (Мато) Фрањо из Драгаловаца са 
дијелом 1/2, Црногорац рођена Калем Ката из Крижа са 
дијелом 1/22, Јуларић рођена Калем Ивка из Драгаловаца 
са дијелом 1/22, Калем (Илија) Мато из Драгаловаца са 
дијелом 1/11, Калем (Илија) Јозо из Драгаловаца са дије-
лом 1/11, Калем (Илија) Фрањо из Драгаловаца са дијелом 
2/11 и “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. 
Станари из Станара са дијелом 1/22 и стари премјер к.ч. 
бр. 152/8 Илиџа; шума 2. класе површине 160 м², уписа-
на у з.к. ул. бр. 26 КО СП Драгаловци као сувласништво 
Дероњић (Иво) Иван из Драгаловаца са дијелом 1/4, Де-
роњић (Иво) Ружа из Драгаловаца са дијелом 1/4, Дероњић 

(Анто) Илија из Драгаловаца са дијелом 1/24, Дероњић 
(Анто) Винка из Драгаловаца са дијелом 1/24, Дероњић 
(Анто) Маријан из Драгаловаца са дијелом 1/24, Дероњић 
(Анто) Мара из Драгаловаца са дијелом 1/24, Јозић р. Де-
роњић рођ. Дероњић Ивка из Драгаловаца са дијелом 1/24, 
Дероњић р. Јуларић рођ. Дероњић Ивка из Драгаловаца са 
дијелом 1/28, Дероњић (Јозо) Анто из Драгаловаца са дије-
лом 1/28, Дероњић (Јозо) Иво из Драгаловаца са дијелом 
1/28, Дероњић (Јозо) Драго из Драгаловаца са дијелом 1/28, 
Дероњић (Јозо) Аница из Драгаловаца са дијелом 1/28, Де-
роњић (Јозо) Владо из Драгаловаца са дијелом 1/14 и Де-
роњић (Анто) Винко из Драгаловаца са дијелом 1/24;

- нови премјер к.ч. бр. 2418/2 “Вратиће” њива 5. класе 
површине 1193 м², уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци 
као посјед “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” 
д.о.о. Станари из Станара са дијелом 1/1, а која одговара по 
старом премјеру к.ч. бр. 157/5 Вратиће; њива 5. класе повр-
шине 1193 м², уписана у з.к. ул. бр. 58 К.О.СП Драгаловци 
као сувласништво Калем (Мато) Фрањо из Драгаловаца са 
дијелом 1/2, Црногорац рођена Калем Ката из Крижа са 
дијелом 1/22, Јуларић рођена Калем Ивка из Драгаловаца 
са дијелом 1/22, Калем (Илија) Мато из Драгаловаца са 
дијелом 1/11, Калем (Илија) Јозо из Драгаловаца са дијелом 
1/11, Калем (Илија) Фрањо из Драгаловаца са дијелом 2/11 
и “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари 
из Станара са дијелом 1/22;

- нови премјер к.ч. бр. 2419 “Вратиће” пашњак 2. класе 
површине 1813 м², уписана у Пл. бр. 535 КО Драгаловци 
као посјед “ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” 
д.о.о. Станари из Станара са дијелом 1/1, а која одговара по 
старом премјеру к.ч. бр. 157/4 Вратиће; пашњак површине 
738 м², уписана у з.к. ул. бр. 58 К.О.СП Драгаловци као сув-
ласништво Калем (Мато) Фрањо из Драгаловаца са дије-
лом 1/2, Црногорац рођена Калем Ката из Крижа са дијелом 
1/22, Јуларић рођена Калем Ивка из Драгаловаца са дијелом 
1/22, Калем (Илија) Мато из Драгаловаца са дијелом 1/11, 
Калем (Илија) Јозо из Драгаловаца са дијелом 1/11, Калем 
(Илија) Фрањо из Драгаловаца са дијелом 2/11 и “ЕФТ - 
Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари из Ста-
нара са дијелом 1/22 и стари премјер к.ч. бр. 153/14 Илиџа; 
пашњак 2. класе површине 1075 м², уписана у з.к. ул. бр. 26 
КО СП Драгаловци као сувласништво Дероњић (Иво) Иван 
из Драгаловаца са дијелом 1/4, Дероњић (Иво) Ружа из 
Драгаловаца са дијелом 1/4, Дероњић (Анто) Илија из Дра-
галоваца са дијелом 1/24, Дероњић (Анто) Винка из Драга-
ловаца са дијелом 1/24, Дероњић (Анто) Маријан из Драга-
ловаца са дијелом 1/24, Дероњић (Анто) Мара из Драгало-
ваца са дијелом 1/24, Јозић р.Дероњић рођ.Дероњић Ивка 
из Драгаловаца са дијелом 1/24, Дероњић р.Јуларић рођ. 
Дероњић Ивка из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић 
(Јозо) Анто из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић (Јозо) 
Иво из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић (Јозо) Дра-
го из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић (Јозо) Аница 
из Драгаловаца са дијелом 1/28, Дероњић (Јозо) Владо из 
Драгаловаца са дијелом 1/14 и Дероњић (Анто) Винко из 
Драгаловаца са дијелом 1/24.

II
Корисник експропријације је Република Српска.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1236/13 Предсједница
13. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

932
На основу члана 12. став 1. Закона о ученичком стан-

дарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/12), 
члана 16. став 5. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 68/07), члана 7. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
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41/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 14. сједници, одржаној 07.06.2013. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ БАЊА ЛУКА

I
(1) Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и крите-

ријуми за избор и именовање директора ЈУ Средњошкол-
ски дом Бања Лука.

(2) Под критеријумима за избор директора из претход-
ног става сматрају се општи и посебни услови утврђени 
овом одлуком.

II
Кандидат за функцију из тачке I ове одлуке мора испуња-

вати сљедеће услове.
Општи услови:
- да је држављанин Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
- да је старији од 18 година,
- да није отпуштен из државне службе на основу 

дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни 
и Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године 
прије дана објављивања конкурса,

- да није осуђиван за кривично дјело које га чини непо-
добним за обављање дужности у наведеном органу,

- да се против њега не води кривични поступак због 
кривичних дјела која га чине неподобним за обављање 
дужности у наведеном органу,

- да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
- да није на функцији у политичкој странци или члан 

органа законодавне, извршне или судске власти.
Посебни услови:
- висока стручна спрема - VII степен,
- најмање пет (5) година радног искуства у области 

васпитања и образовања.

III
Директора Установе чији је оснивач Република именује 

Влада Републике Српске, на приједлог Комисије за избор.

IV
(1) Комисију за избор именује Влада Републике Српске 

у складу са законом и овом одлуком.
(2) У комисију за избор, која се састоји од пет (5) чла-

нова, и то три (3) из реда државних службеника именује 
Влада Републике Српске на приједлог ресорног министар-
ства и два (2) из реда лица која познају област од интереса 
за пословање Установе.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1227/13 Предсједница
7. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

933
На основу члана 12. став 1. Закона о ученичком стан-

дарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/12), 
члана 16. став 5. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 68/07), члана 8. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/03), члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 14. сједници, одржаној 07.06.2013. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ БАЊА ЛУКА

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање ди-

ректора Јавне установе Средњошколски дом Бања Лука.

II
(1) Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање из тачке I прописани су Одлуком Владе Репу-
блике Српске о утврђивању критеријума за избор и имено-
вање директора ЈУ Средњошколски дом Бања Лука.

(2) Директора именује и разрјешава Влада Републике 
Српске, на приједлог Министарства просвјете и културе, 
након спроведеног поступка јавне конкуренције.

(3) Директор Установе именују се на период од четири 
(4) године.

III
(1) Јавни конкурс из тачке I објавиће се у “Службеном 

гласнику Републике Српске” и у дневном листу.
(2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од посљедњег 

објављивања у гласилима из претходног става.

IV
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспје-

лих на Јавни конкурс и предлагање ранг-листе кандидата у 
складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за 
избор директора ЈУ Средњошколски дом Бања Лука.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

просвјете и културе Републике Српске.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1228/13 Предсједница
7. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

934
На основу члана 12. став 1. Закона о ученичком стан-

дарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/12), 
члана 16. став 5. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 68/07), члана 7. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/03) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 14. сједници, одржаној 07.06.2013. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ДОМ УЧЕНИКА ТРЕБИЊЕ

I
(1) Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и кри-

теријуми за избор и именовање директора ЈУ Дом ученика 
Требиње.

(2) Под критеријумима за избор директора из претход-
ног става сматрају се општи и посебни услови утврђени 
овом одлуком.
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II
Кандидат за функцију из тачке I ове одлуке мора испуња-

вати сљедеће услове.
Општи услови:
- да је држављанин Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
- да је старији од 18 година,
- да није отпуштен из државне службе на основу 

дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни 
и Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године 
прије дана објављивања конкурса,

- да није осуђиван за кривично дјело које га чини непо-
добним за обављање дужности у наведеном органу,

- да се против њега не води кривични поступак због 
кривичних дјела која га чине неподобним за обављање 
дужности у наведеном органу,

- да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
- да није на функцији у политичкој странци или члан 

органа законодавне, извршне или судске власти.
Посебни услови:
- висока стручна спрема - VII степен,
- најмање пет (5) година радног искуства у области 

васпитања и образовања.

III
Директора Установе чији је оснивач Република именује 

Влада Републике Српске, на приједлог Комисије за избор.

IV
(1) Комисију за избор именује Влада Републике Српске 

у складу са законом и овом одлуком.
(2) У комисију за избор, која се састоји од пет (5) чла-

нова, и то три (3) из реда државних службеника именује 
Влада Републике Српске на приједлог ресорног министар-
ства и два (2) из реда лица која познају област од интереса 
за пословање Установе.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1224/13 Предсједница
07. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

935
На основу члана 12. став 1. Закона о ученичком стан-

дарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/12), 
члана 16. став 5. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 68/07), члана 8. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/03), члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 14. сједници, одржаној 07.06.2013. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ 

УЧЕНИКА ТРЕБИЊЕ

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање ди-

ректора Јавне установе Дом ученика Требиње.

II
(1) Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање из тачке I прописани су Одлуком Владе Репу-
блике Српске о утврђивању критеријума за избор и имено-
вање директора ЈУ Дом ученика Требиње.

(2) Директора именује и разрјешава Влада Републике 
Српске, на приједлог Министарства просвјете и културе, 
након спроведеног поступка јавне конкуренције.

(3) Директор Установе именују се на период од четири 
(4) године.

III
(1) Јавни конкурс из тачке I објавиће се у “Службеном 

гласнику Републике Српске” и у дневном листу.
(2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од посљедњег 

објављивања у гласилима из претходног става.

IV
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспје-

лих на Јавни конкурс и предлагање ранг-листе кандидата у 
складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за 
избор директора ЈУ Дом ученика Требиње.

V
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство 

просвјете и културе Републике Српске.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1225/13 Предсједница
07. јуна 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

936
На основу члана 29. став 3. Закона о основном образо-

вању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и члана 43. стaв 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одр-
жаној 13.06.2013. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЈЕНУ 
НАЗИВА ОСНОВНА ШКОЛА “ЦРКВИНА” 
ГОРЊА ЦРКВИНА У ЈАВНА УСТАНОВА 

ОСНОВНА ШКОЛА “ЦРКВИНА” 
ЦРКВИНА, ШАМАЦ

1. Даје се сагласност на промјену назива Основна школа 
“Црквина” Горња Црквина у Јавна установа Основна школа 
“Црквина” Црквина, Шамац од школске 2013/14. године.

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

Број: 04/1-012-2-1210/13 Предсједница
13. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

937
На основу члана 29. став 3. Закона о основном образо-

вању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одр-
жаној 13.06.2013. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЈЕНУ НАЗИВА 
ОСНОВНА ШКОЛА “OЗРЕН” ПАКЛЕНИЦА ДОЊА У 
ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА “ОЗРЕН”

ДОЊА ПАКЛЕНИЦА, ДОБОЈ

1. Даје се сагласност на промјену назива Основна школа 
“Озрен” Пакленица Доња у Јавна установа Основна школа 
“Озрен” Доња Пакленица, Добој од школске 2013/14. го-
дине.
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2. Овo рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1211/13 Предсједница
13. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

938
На основу члана 29. став 3. Закона о основном образо-

вању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 15. сједници, одр-
жаној 13.06.2013. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЈЕНУ 

НАЗИВА ОСНОВНА ШКОЛА “СТЕВАН НЕМАЊА” 
ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ЈАВНА УСТАНОВА 
ОСНОВНА ШКОЛА “СТЕВАН НЕМАЊА” 

ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ, БИЈЕЉИНА

1. Даје се сагласност на промјену назива Основна шко-
ла “Стеван Немања” Горњи Драгаљевац у Јавна установа 
Основна школа “Стеван Немања”, Драгаљевац Горњи, 
Бијељина од школске 2013/14. године.

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

Број: 04/1-012-2-1212/13 Предсједница
13. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

939
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чл. 165. и 196. Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 6/12), Влада Републике Српске, на 14. сједни-
ци, одржаној 07.06.2013. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЈЕТА 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ГЕОПРОСТОРНИХ 

ПОДАТАКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. У Рјешењу о именовању предсједника и чланова 
Савјета инфраструктуре геопросторних података Републи-
ке Српске, број: 04/1-012-2-901/12, од 19.04.2012. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 42/12), у та-
чки 1. алинеје прва и девета мијењају се и гласе:

“- Младен Ковачевић, в.д. директора Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове - предсједник,”,

“- Мирослав Бркић, представник Министарства финан-
сија - члан”.

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

Број: 04/1-012-2-1216/13 Предсједница
07. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

940
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 16. став 5. Закона о систему јавних служ-
би (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 14. сједници, одржа-
ној 07.06.2013. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Доц. др Наташа Глишић, из Бање Луке, разрјешава се 
чланства Управног одбора Јавне установе Дјечије позори-
ште Републике Српске.

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

Број: 04/1-012-2-1219/13 Предсједница
07. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

941
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 62. 
Закона о високом образовању (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Влада Републике 
Српске, на 14. сједници, одржаној 07.06.2013. године, д о -
н о с и 

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 
ОСНИВАЧА У УПРАВНОМ ОДБОРУ ВИСОКЕ 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ПРИЈЕДОР

1. Разрјешавају се чланови - представници оснивача у 
Управном одбору Високе медицинске школе Приједор:

1) Фатима Карарић и
2) Милован Драгић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1221/13  Предсједница
07. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

942
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 
62. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Влада 
Републике Српске, на 14. сједници, одржаној 07.06.2013. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

ОСНИВАЧА У УПРАВНИ ОДБОР ВИСОКЕ 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ПРИЈЕДОР

1. Именују се чланови - представници оснивача у Управ-
ни одбор Високе медицинске школе Приједор:

1) Бојан Гламочанин и
2) Радмила Чокорило.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог рје-

шења траје четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1222/13 Предсједница
07. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.



 

14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 53 25.06.2013.

943
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 
62. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Влада 
Републике Српске, на 14. сједници, одржаној 07.06.2013. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

ОСНИВАЧА У УПРАВНИ ОДБОР ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА 
ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО ТРЕБИЊЕ

1. Именују се чланови - представници оснивача у Уп-
равни одбор Високе школе за туризам и хотелијерство Тре-
биње:

1) Илинка Унковић и
2) Наташа Зрилић.
2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог рје-

шења траје четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1223/13 Предсједница
07. јуна 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

944
На основу члана 127. став 6. Закона о заштити и спаса-

вању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 121/12) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
унутрашњих послова  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УЗБУЊИВАЊУ И ПОСТУПАЊУ ГРАЂАНА У 

СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ

Члан 1.
Овим правилником уређују се обавеза и начин спро-

вођења обавјештавања и узбуњивања становништва, знако-
ви за узбуњивање, поступци и средства за узбуњивање и 
обавјештавање, те поступци грађана у случају опасности.

Члан 2.
У случају појаве опасности или настанка одређене еле-

ментарне непогоде и друге несреће која може угрозити жи-
вот и здравље људи, материјална добра и животну средину, 
спроводи се обавјештавање и узбуњивање становништва с 
циљем да се благовремено предузму мјере и задаци зашти-
те и спасавања.

Члан 3.
Знакови за узбуњивање прописани овим правилником 

јединствени су за подручје Републике Српске и користе се на 
начин и под условима који су утврђени овим правилником.

Члан 4.
(1) Узбуњивање има за циљ да се грађани благовремено 

упозоре на опасност да би одмах по сазнању за дати сигнал 
могли предузети одговарајуће радње и поступке.

(2) Одлуку о активирању система за узбуњивање у слу-
чају опасности од елементарне непогоде и друге несреће 
доноси градоначелник, односно начелник општине, у скла-
ду са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситу-
ацијама.

(3) Оперативно-комуникативни центар који даје знак 
опасности, путем електронских медија, непосредно након 
давања знака упознаје грађане и органе власти о разлозима 
давања знака опасности.

Члан 5.
Знакови за узбуњивање су звучни сигнали и емитују се 

путем система за узбуњивање на сљедећи начин:
а) “упозорење на надолазећу опасност” је знак који 

се употребљава за надолазеће природне и друге опаснос-
ти (надолазећи водени талас, пожар који се приближава 
одређеном подручју, приближавање олује, загађење жи-
вотне средине итд.) и не захтијева тренутно реаговање на 
дати сигнал, а оглашава се комбинацијом једноличног и 
завијајућег тона у трајању од 60 секунди (два једнолична 
тона по 20 секунди која дијели један завијајући тон од 20 
секунди),

б) “непосредна опасност” је знак који се употребљава 
за непосредну опасност од природних или других несрећа 
(пожар, поплава, пуцање насипа или брана, радиолошке 
и хемијске несреће, војни напади и друге опасности) које 
захтијевају хитно реаговање на емитовани сигнал, а огла-
шава се непрекидним завијајућим тоном у трајању од 60 
секунди,

в) “престанак опасности” је знак који се употребљава 
када се процијени да су све опасности по грађане престале, 
а обавезно након непосредне опасности и оглашава се јед-
ноличним тоном у трајању од 60 секунди и

г) “ватрогасна узбуна” је додатни знак и користи се за 
потребе хитног окупљања ватрогасних и других јединица 
заштите и спасавања, а емитује се једноличним тоном са 
паузама у укупном трајању од 90 секунди (три једнолична 
тона по 20 секунди и двије паузе по 15 секунди).

Члан 6.
Надлежни орган или служба која је огласила опасност, 

путем телевизије и/или радија, издаје саопштење за грађане 
угроженог подручја о врсти опасности и мјерама које је 
потребно предузети.

Члан 7.
(1) Провјера исправности система за узбуњивање врши 

се сваког петнаестог у мјесецу у 12.00 часова давањем зна-
ка “престанак опасности”.

2) Када се утврди да систем за узбуњивање не ради, 
надлежни орган или служба јединице локалне самоупра-
ве предузима хитне мјере за његово довођење у исправно 
стање.

Члан 8.
Графички приказ знакова за узбуњивање налази се у 

Прилогу број 1 и чини саставни дио овог правилника.

Члан 9.
(1) Републичка управа цивилне заштите израђује једин-

ствени плакат на службеним језицима Републике Српске 
и енглеском језику са приказом графичких знакова за уз-
буњивање из члана 5. овог правилника и по један примјерак 
доставља локалним заједницама и републичким институ-
цијама ради њихове даље израде и дистрибуције.

(2) Власници и корисници објеката у којима се окупља 
и/или борави већи број људи, као што су образовне, здрав-
ствене и друге јавне установе, стамбене зграде, прометни 
терминали, спортски објекти, трговачки центри, хотели, 
ауто-кампови, трговачка друштва и слично, од надлежног 
органа града/општине набављају примјерак, те израђују и 
истичу плакате из става 1. овог члана на видним мјестима.

Члан 10.
Узбуњивање и обавјештавање грађана спроводе опера-

тивни центри, односно надлежни орган или служба једини-
це локалне самоуправе, у складу са одлуком градоначелни-
ка, односно начелника општине.
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Члан 11.

(1) Узбуњивање се организује као јединствен систем на 
нивоу Републике, општине, односно града.

(2) У јединствени систем узбуњивања у Републици 
Српској укључују се и сљедећи субјекти:

а) правна лица која се баве таквом врстом дјелатности 
која својом природом може угрозити живот или здравље 
људи или животну средину (акумулације воде, одводни 
канали и друго), правна лица чија је дјелатност у вези са 
снабдијевањем енергијом и водом, те правна лица која про-
изводе, складиште, превозе, прерађују или у технолошком 
процесу користе опасне материје и која имају успостављен 
систем узбуњивања грађана у својој околини,

б) власници и корисници објеката у којима се окупља 
и/или борави већи број људи (школе, прометни терминали, 
спортске дворане и стадиони, велики трговачки центри, ве-
лика производна постројења и слично), који имају успоста-
вљен систем узбуњивања грађана,

в) ватрогасне јединице и
г) остали власници и корисници система за узбуњи-

вање.
(3) Јединица локалне самоуправе, привредно друштво и 

друго правно лице обезбјеђују техничка и друга средства за 
потребе узбуњивања и врше њихово текуће и инвестицио-
но одржавање.

Члан 12.
(1) За узбуњивање и обавјештавање грађана користе 

се сирене, разгласни уређаји, електронски медији, те СМС 
уређаји (након што се за слање СМС порука остваре услови 
код даваоца услуга).

(2) Електронски медији из става 1. овог члана су:
а) Радио-телевизија Републике Српске – за опасности 

од значаја за Републику, градове и општине,
б) локалне радио-станице и телевизијске станице – за 

подручја градова и општина и
в) интернет страница Министарства унутрашњих по-

слова и Републичке управе цивилне заштите.
Члан 13.

(1) Узбуњивање грађана врши се прописаним једин-
ственим знаковима за узбуњивање.

(2) Саопштење за грађане је саставни дио одгова-
рајућег сигнала за узбуњивање на надолазећу и непосред-
ну опасност.

(3) Саопштења се емитују непосредно након датог сиг-
нала за узбуњивање.

(4) Саопштења за грађане могу се достављати и путем 
СМС порука. Оператери у GSM мрежама нису дужни да 
траже пристанак за достављање СМС порука од корисника 
GSM уређаја који се затекну на угроженом подручју.

Члан 14.
(1) Правна лица из члана 11. став 2. овог правилника у 

случају непосредне опасности која може бити узрокована 
њиховом дјелатношћу, путем властитог система за узбуњи-
вање, одмах дају знак “непосредна опасност” и саопштење 
за грађане о врсти опасности и мјерама заштите које је по-
требно предузети.

(2) Правна лица из става 1. овог члана у случају из 
става 1. овог члана одмах обавјештавају надлежне орга-
не и службе који путем електронских медија и путем СМС 
порука дају саопштење за грађане о врсти опасности и мје-
рама заштите које је потребно предузети.

Члан 15.
Надлежни органи, службе и правна лица из члана 11. 

став 2. овог правилника након узбуњивања грађана, по 
престанку свих опасности за грађане, дају знак “престанак 
опасности”.

Члан 16.
Када грађани чују сигнал за опасност или на други на-

чин сазнају за опасност, поступају у складу са инструкција-
ма датим у саопштењу уз емитовани сигнал, упутствима 
добијеним од повјереника, служби, јединица и штабова за 
ванредне ситуације, те предузимају све друге мјере зашти-
те и спасавања живота и здравља људи и имовине.

Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о узбуњивању и поступцима грађана у случају 
опасности (“Службени гласник Републике Српске”, број 
61/10).

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-185
13. јуна 2013. године Министар,
Бања Лука Радислав Јовичић, с.р.

Прилог број 1

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Министарство унутрашњих послова
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЗНАКОВИ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ

УПОЗОРАВА НА НАДОЛАЗЕЋЕ ПРИРОДНЕ И ДРУГЕ 
ОПАСНОСТИ: надолазећи водни талас, пожар који се 
приближава одређеном подручју, приближавање олује, 
загађивање животне средине и слично.

УКЉУЧИТЕ РАДИО ИЛИ ТВ ПРИЈЕМНИК!

Информишите се о догађају из поузданих извора!

Слушајте саопштења о врсти надолазеће опасности и мјерама 
које је потребно предузети!

Предузмите мјере заштите које ће вам помоћи у припреми за 
опасност!
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УПОЗОРАВА НА НЕПОСРЕДНУ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА, 
ПОПЛАВА, ПУЦАЊА НАСИПА, РАДИОЛОШКИХ ИЛИ 
ХЕМИЈСКИХ НЕСРЕЋА, ВОЈНИХ НАПАДА И ДРУГИХ 
ОПАСНОСТИ

УКЉУЧИТЕ РАДИО ИЛИ ТВ ПРИЈЕМНИК!

Информишите се о догађају из поузданих извора!

Слушајте саопштења о врсти опасности и мјерама које је 
потебно предузети!

Хитно предузмите мјере заштите из саопштења!

УПОТРЕБЉАВА СЕ КАДА СЕ ПРОЦИЈЕНИ ДА СУ 
ОПАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ ПРЕСТАЛЕ

МОЖЕТЕ ПРЕСТАТИ СПРОВОДИТИ МЈЕРЕ ИЗ 
САОПШТЕЊА!

У случају потребе, помозите у акцијама спасавања које 
спроводе снаге заштите и спасавања!

Овај знак се користи и за провјеру исправности система за 
узбуњивање.

ДОДАТНИ ЗНАК ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ И 
ДРУГИХ ЈЕДИНИЦА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

ОСТАНИТЕ МИРНИ!

Знак за узбуњивање односи се на припаднике ватрогасних 
и других јединица заштите и спасавања које одмах треба да 
поступе према утврђеним правилима.

У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ПОЗОВИТЕ ОПЕРАТИВНО-КОМУНИКАТИВНИ ЦЕНТАР 121, ПОЛИЦИЈУ 122, ВАТРОГАСЦЕ 123, 

ХИТНУ ПОМОЋ 124,     112
  

945
На основу члана 24. став 5. Закона о заштити од пожа-

ра (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар унутрашњих послова  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА СТАБИЛНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови који се испуња-

вају при пројектовању, пословању и одржавању стабилних 
инсталација за дојаву пожара, план узбуњивања (аларми-
рања) и аутоматски јављачи пожара, дојавна централа, 
елементи за узбуњивање, техничке мјере надзора, дојавне 
зоне и избор јављача пожара, услови за број и размјештај 
јављача пожара, спречавање лажних узбуна, напајање енер-
гијом стабилних инсталација за дојаву пожара, услови за 
повезивање стабилне инсталације за дојаву пожара са тех-
нолошком и електротехничком опремом и одржавање ста-
билних инсталација за дојаву пожара. 

Члан 2.
Одредбе овог правилника примјењују се у 

поступку издавања одобрења за употребу изграђеног 
или реконструисаног објекта или дијела објекта који 
представља економско-техничку цјелину и као такав може 
се самостално користити, у складу са Законом о заштити 
од пожара.

II - УСЛОВИ ЗА СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА 
ДОЈАВУ ПОЖАРА

Члан 3.
Стабилна инсталација за дојаву пожара пројектује се и 

изводи на начин да правилним избором, бројем и распоре-
дом јављача пожара (у даљем тексту: јављачи) омогући сиг-
нализирање појаве пожара у најранијој фази, уз довољно 
велику сигурност спречавања лажних узбуњивања.

Члан 4.
Свјетлосна сигнализација сметњи на стабилној инста-

лацији за дојаву пожара не смије се искључивати, а по от-
клањању сметње сигнализација аутоматски се искључује.

Члан 5.
Осјетљивост стабилне инсталације за дојаву пожара 

мијењају само обучена лица.

III - ПЛАН УЗБУЊИВАЊА (АЛАРМИРАЊА) И 
АУТОМАТСКИ ЈАВЉАЧИ

Члан 6.
(1) Стабилна инсталација за дојаву пожара има детаљно 

разрађен план узбуњивања, у којем су утврђени поступци 
узбуњивања у току радног времена и ван радног времена.

(2) План узбуњивања из става 1. овог члана усклађује се 
са општим актом заштите од пожара или планом заштите 
од пожара.

Члан 7.
План узбуњивања поставља се у непосредној близини 

дојавне централе и у сваком тренутку осигурава сљедеће:
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а) упозорење лицима у опасности ради правовремене 

евакуације,
б) укључивање дежурног лица и територијалне ватро-

гасне јединице,
в) узбуњивање најближе ватрогасне јединице,
г) узбуњивање одговорних лица која имају посебне 

дужности (спровођење мјера заштите од пожара, усмјера-
вање екипа за гашење пожара и информисање) и

д) предвиђање свих мјера у случају неисправности или 
искључивања појединих дојавних зона.

Члан 8.
(1) Пожарна узбуна (аларм) сигнализира се свјетлосно 

и звучно на дојавној централи, свим паралелним таблоима 
и у локалном пожарном контролном центру и само обучена 
лица могу искључити уређај за пожарну узбуну.

(2) Пожарна узбуна мора омогућити брзо проналажење 
мјеста појаве пожара. 

Члан 9.
(1) Аутоматски јављач је дио стабилне инсталације за 

дојаву пожара, који непрекидно или у одређеним времен-
ским размацима прати одговарајуће физичке или хемијске 
промјене омогућавајући откривање пожара у надзираном 
простору.

(2) Аутоматски јављачи према принципу рада дијеле се 
на:

а) термичке јављаче, који реагују на повећање 
температуре;

б) димне јављаче, који реагују на производе сагоријевања 
и/или честица које лебде у атмосфери, чији се дијаметар 
креће од 10 km (видљиви дим) до 1 km (невидљиви дим):

1) јонизујуће димне јављаче, који реагују на производе 
сагоријевања који утичу на промјену јонизујуће струје у ра-
диоактивној комори јављача и

2) оптичке димне јављаче, који реагују на производе 
сагоријевања који доводе до апсорпције или распршивања 
свјетлости у инфрацрвеном, видљивом и/или ултраљуби-
частом опсегу електромагнетног спектра;

в) јављаче гаса, који реагују на гасовите производе 
сагоријевања и/или на производе разлагања усљед топлоте 
и

г) јављаче пламена, који реагују на емитовано зрачење 
из пламена. 

IV - ДОЈАВНА ЦЕНТРАЛА

Члан 10.
(1) Дојавна централа је уређај за надзор и управљање 

који је у вези са јављачима и обавља свјетлосно и звучно 
узбуњивање и пренос сигнала о пожару на паралелне сиг-
нализаторе и службама за заштиту од пожара.

(2) Дојавна централа прихвата податке о пожару од при-
кључених јављача и укључује звучну и свјетлосну сигнали-
зацију одређујући мјесто опасности.

(3) Дојавна централа преноси служби за заштиту од 
пожара информацију о пожару преко предајног уређаја 
даљинске сигнализације и/или преко уређаја за управљање 
аутоматском противпожарном инсталацијом укључује га-
шење. 

(4) Дојавна централа непрекидно контролише правилан 
рад стабилне инсталације за дојаву пожара и даје звучне 
и свјетлосне сигнале упозорења приликом сваке неисправ-
ности.

(5) Звучни сигнал узбуне (аларма) разликује се од звуч-
ног сигнала квара.

Члан 11.
Дојавна централа садржи:
а) индикатор узбуне (црвене боје),
б) индикатор дојавне зоне (црвене боје),

в) индикатор неисправности (жуте или бијеле боје),
г) индикатор укљученог стања (зелене боје),
д) индикатор искључености дојавне зоне или дијела 

ватродојавног система (жуте боје),
ђ) индикатор напајања из резервног извора (зелене боје) 

и
е) уређај за извођење функционалне контроле.

Члан 12.
Дојавна централа сигнализира сљедеће кварове:
а) искључење из рада једног или више јављача,
б) квар на примарним водовима,
в) квар на извору напајања,
г) испад осигурача у функционално важним струјним 

колима и
д) спој са земљом.

Члан 13.
Уређај за извођење функционалне контроле контроли-

ше рад:
а) индикатора узбуне и квара и
б) индикатора дојавне зоне.

Члан 14.
Свјетлосна сигнализација узбуне или квара изводи се 

на начин да остаје укључена за вријеме трајања пожара или 
квара, без обзира на искључивање звучне сигнализације.

Члан 15.
Сви осигурачи дојавне зоне – индикатори и уређаји за 

руковање видно су и трајно означени.

Члан 16.
На дојавној централи за више дојавних зона мора 

постојати могућност једноставног искључивања сваке 
дојавне зоне без утицаја на нормалан рад осталих дојавних 
зона.

Члан 17.
Кућиште за смјештај дојавне централе је механички от-

порно и омогућава прегледност свих индикатора.

Члан 18.
(1) Дојавна централа је постављена у просторији гдје 

се непрекидно дежура или је до мјеста са непрекидним 
дежурством осигурана паралелна сигнализација, односно 
аутоматски даљински пренос сигнала пожара и сметње.

(2) У близини дојавне централе поставља се:
а) план узбуњивања,
б) контролна књига и
в) упутство за руковање и одржавање дојавне централе.

Члан 19.
На дојавну централу поставља се натписна плочица са 

подацима о произвођачу, типској ознаци централе, години 
производње, фабричком броју и броју увјерења о квалитету.

V - ЕЛЕМЕНТИ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ (АЛАРМИРАЊЕ)

Члан 20.
(1) Елементи за узбуњивање – алармирање су уређаји 

који у случају пожара дају звучне и/или свјетлосне сигнале.
(2) Елементи за узбуњивање – алармирање (сирене, зво-

на, лампе, бљескалице), предајници и пријемници даљин-
ске сигнализације морају стално бити у исправном стању и 
заштићени од оштећења и блокирања.

Члан 21.
Елементи за пожарно узбуњивање разликују се од еле-

мената за остала узбуњивања и црвене су боје или су обло-
жени натписним плочицама “пожарна узбуна”.
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Члан 22.
За бољи надзор и бржу оријентацију акције на гашењу 

пожара примјењују се уређаји за паралелну сигнализацију 
и/или синоптичке табле са уцртаним објектима и дојавним 
зонама.

VI - ТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ НАДЗОРА

Члан 23.
(1) Подручје надзора (подручје на коме се примјењују 

техничке мјере надзора) је цијело подручје надзирано ста-
билном инсталацијом за дојаву пожара.

(2) Подручја на којима се примјењују техничке мјере 
надзора су просторно или грађевински одвојена, помоћу 
противпожарних зидова и подова, од подручја на којима се 
наведене мјере не примјењују.

Члан 24.
Техничке мјере надзора примјењују се на:
а) лифтове, транспортна и трансмисијска окна,
б) кабловске канале и окна,
в) клима-уређаје и вентилацијске уређаје,
г) канале и окна за отпад и спремнице за сакупљање,
д) коморе и просторе у зиду и
ђ) међустропне и међуподне просторе.

Члан 25.
Изузетно од одредаба члана 24. овог правилника, 

техничке мјере надзора не примјењују се на:
а) санитарне просторе и праонице без запаљивих мате-

ријала или отпадака,
б) кабловске канале и окна који су недоступни људима 

и ватроотпорно одвојени,
в) подземна склоништа, која се у мирнодопско вријеме 

не употребљавају у друге сврхе,
г) просторе који су заштићени једном од аутоматских 

инсталација за гашење и
д) међупросторе у стропу и поду, ако су нижи од 0,8 

m, без водова за сигурносне уређаје, пожарног оптерећења 
мањег од 25 MJ/m, подијељени у цјелине не дуже од 10 m 
и не шире од 10 m.

VII - ДОЈАВНЕ ЗОНЕ И ИЗБОР ЈАВЉАЧА

Члан 26.
(1) Подручје на које се примјењују техничке мјере над-

зора дијели се на дојавне зоне, a њихово oдређивање врши 
се тако да се може брзо и једнозначно одредити мјесто 
избијања пожара.

(2) Дојавна зона обухвата простор на једној етажи (изу-
зетак су степеништа, лифтови и слична окна) и није већа од 
пожарног сектора, нити већа од 1.600 m².

(3) Дојавна зона, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, под-
разумијева групу јављача која је предвиђена за један сигнал 
у дојавној централи.

Члан 27.
(1) У једној дојавној зони може бити више простора 

само ако су сусједни, а нема их више од пет са укупном по-
вршином до 400 m² или ако су сусједни, а прилази се могу 
лако надгледати и укупна површина није већа од 1.000 m².

(2) У случајевима из става 1. овог члана предвиђају се 
одвојени индикатори дјеловања због лакшег и бржег прона-
лажења простора у којем се појавио пожар.

Члан 28. 
Јављачи у међуподовима и међустроповима, каблов-

ским каналима, клима-уређајима и слично  груписани су у 
одвојене дојавне зоне.

Члан 29.
На сваком јављачу или у његовој непосредној близини 

мора бити видљиво којој дојавној зони припада.

Члан 30.
(1) Дојавна зона у примарном воду максимално садржи 

25 аутоматских јављача.
(2) Посебне дојавне зоне са ручним јављачима не садр-

же више од десет ручних јављача.

Члан 31.
(1) Избор јављача зависи од очекиваних пожарних ве-

личина које се могу јавити при настанку пожара, висини 
простора, утицају околних погонских услова и могућих 
извора сметњи.

(2) Ако се у фази настајања пожара очекује тињајући 
развој са димом и мало топлоте и зрачења пламена, упо-
требљавају се димни јављачи.

(3) Ако се у фази настајања пожара очекује брзи развој 
пожара уз јако ослобођење топлоте и интензивно зрачење 
пламена, примјењују се димни и термички јављачи или ја-
вљачи пламена или њихове комбинације.

(4) Димни јављачи примјењују се у просторима у којима 
може настати штета од дима, без обзира на то да ли је ријеч 
о очувању људских живота или о скупоцјеним уређајима 
осјетљивим на дим.

VIII - УТИЦАЈ ВИСИНЕ ПРОСТОРА, ТЕМПЕРАТУРЕ, 
СТРУЈАЊА ВАЗДУХА И ВИБРАЦИЈА

Члан 32.
Међузависност различитих аутоматских јављача и 

висине простора је у складу са условима датим на Скици 1 
– Међузависност различитих аутоматских јављача и висине 
простора, која се налази у Прилогу 1. и чини саставни дио 
овог правилника.

Члан 33.
Зависност површине димних јављача на којој се 

примјењују техничке мјере надзора и висине простора је у 
складу са условима датим на Скици 2 – Зависност различитих 
аутоматских јављача пожара и висине простора, која се 
налази у Прилогу 2. и чини саставни дио овог правилника.

Члан 34.
(1) Димни јављачи и јављачи пламена постављају се на 

мјеста на којима температура није већа од +50 °C.
(2) Температура реаговања термичких јављача је између 

10 °C и 35 °C изнад највише температуре, која настаје 
природним или погонским дјеловањем у околини јављача.

(3) У просторима с температуром мањом од 0 °C не по-
стављају се димни јављачи.

(4) За температуре мање од 0 °C препоручују се термич-
ки јављачи.

Члан 35.
(1) Димни јављачи постављају се у простору у којем 

брзина струјања ваздуха није већа од 5 m/s, изузев ако је 
дозвољена примјена јављача и за веће брзине.

(2) Термички јављачи и јављачи пламена не подлијежу 
утицају брзине струјања ваздуха.

Члан 36.
Вибрације не смију да утичу на правилан рад јављача, 

а прије монтаже јављача мјере се вибрације и утврђују 
могући утицаји.

IX - УТИЦАЈ ВЛАГЕ, ДИМА, ПРАШИНЕ И 
СВЈЕТЛОСТИ

Члан 37.
(1) При спровођењу техничких мјера надзора дозвоље-

на је релативна влага ваздуха до 95%, али је потребно оне-
могућити стварање магле и росе код димних јављача.
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(2) При спровођењу техничких мјера надзора у просто-

рима у којима постоји могућност прскања воде обавезно се 
употребљавају јављачи одговарајуће заштите.

Члан 38.
(1) Ако су у погонима пропратне појаве дим, прашина 

или сличне аеросоле, лажно узбуњивање димних јављача 
спречава се примјеном филтера и заклона. 

(2) Лажно узбуњивање у смислу става 1. овог чла-
на подразумијева остваривање пожарног сигнала усљед 
техничких сметњи или преваре.

Члан 39.
Ако је због висине простора или из других разлога 

неизбјежна употреба јављача пламена, нежељени утицаји 
свјетлости спречавају се примјеном посебних завјеса и 
прекривача који се стављају на јављаче.

X - БРОЈ И РАЗМЈЕШТАЈ ЈАВЉАЧА

Члан 40.
(1) Број и размјештај јављача одређују се према врсти 

јављача, просторној геометрији штићеног простора и усло-
вима околине.

(2) Јављачи се одабирају на начин да очекиване пожаре 
детектују у почетним фазама, а смјештају тако да се сприје-
че лажна узбуњивања.

Члан 41.
(1) Број јављача у зависности од површина на који-

ма се примјењују техничке мјере надзора испуњава за-
хтјеве дате у Табели 1 – Број јављача у зависности од 
површина на којима се примјењују техничке мјере 
надзора, која се налази у Прилогу 3. и чини саставни дио 
овог правилника.

(2) Максимално дозвољени хоризонтални размаци 
између јављача одређени су дијаграмом на Скици 3 – 
Максимално дозвољени хоризонтални размаци између 
јављача, која се налази  у Прилогу 4. и чини саставни дио 
овог правилника.

(3) Дозвољено одступање од квадратне расподјеле ја-
вљача је према изведеним граничним кривуљама К.

(4) Унутар припадајућих граничних кривуља бирају се 
размаци за “а” и “б”.

(5) У подручју између Y и Z јаче извучене граничне 
кривуље означавају максимално надзирану површину.

Члан 42.
При пројектовању јављача за двозонску зависност за 

исте пожарне величине дефинисане надзиране површине 
редукују се за 50%.

Члан 43.
(1) Димни и термички јављачи постављају се под стро-

пом, а ако то није могуће, дозвољено је постављање на зи-
дове, носаче, стубове или вјешањем на жичану ужад испод 
крова зграде са свјетларницима. 

(2) Размаци димних јављача према стропу дати су 
у Табели 2 – Потребни размаци димних јављача према 
стропу, која се налази у Прилогу 5. и чини саставни дио 
овог правилника.

XI - РАЗМЈЕШТАЈ ЈАВЉАЧА КОД СТРОПОВА СА 
ПОТПОРАМА И СМЈЕШТАЈ ЈАВЉАЧА У УСКИМ 

ПРОСТОРИМА

Члан 44.
(1) Потпоре, носачи, греде, ребра и други утичу на раз-

мјештај јављача ако им је висина већа од одређене висине. 
(2) Међузависност висине простора, висине потпора и 

утицаја на размјештај јављача приказана је на Скици 4 – 
Међузависност висине простора, висине потпора и утицаја 
на размјештај јављача, која се налази  у Прилогу 6. и чини 
саставни дио овог правилника.

Члан 45.
(1) Ако је поједини дио стропа већи или једнак 60% од 

дозвољене надзиране површине јављача, у свако поље се 
постављају јављачи.

(2) Ако су површине поља веће од дозвољене надзи-
ране површине, поједина поља се посматрају као засебни 
простори.

(3) Ако је висина потпора изнад 800 mm, за свако поље 
стропа предвиђа се по један јављач.

Члан 46.
(1) У пролазима, ходницима и другим просторима са 

стропом ужим од 3 m размаци између јављача су:
а) за термичке јављаче до 10 m и
б) за димне јављаче до 15 m.
(2) Максимално дозвољене надзиране површине се не 

прекорачују. 

XII - РАЗМАК ЈАВЉАЧА ОД ЗИДОВА, 
УСКЛАДИШТЕНЕ РОБЕ ИЛИ УРЕЂАЈА, СТРОПА И 

КРОВА

Члан 47.
(1) Размак јављача од зидова није мањи од 0,5 m, изузев 

пролаза и канала ширине мање од 1 m.
(2) Дозвољени размак од зида може се одабрати према 

дијаграму приказаном на Скици 5 – Шематски приказ и 
дијаграм дозвољених размака јављача пожара од зида, 
која се налази у Прилогу 7. и чини саставни дио овог 
правилника.

Члан 48.
(1) Хоризонтални и вертикални размак јављача од 

уређаја или ускладиштене робе ни на једном мјесту није 
мањи од 0,5 m. 

(2) Ускладиштени материјал који до стропа не оставља 
већи отвор од 5% висине простора сматра се зидом.

Члан 49.
(1) Термички јављачи постављају се на строп.
(2) При постављању димних јављача употребљавају се 

вриједности наведене у Табели 2. из члана 43. овог правил-
ника. 

(3) Димни јављачи постављају се непосредно на строп 
или сљеме крова ако је висина равног стропа мања од 8 m, 
односно ако је висина сљемена мања од 4 m.

XIII - РАСПОРЕД ЈАВЉАЧА КОД ПОСЕБНОГ ОБЛИКА 
СТРОПА И КРОВА И УТИЦАЈ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И 

КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

Члан 50.
Код простора са косим стропом, као и троугластим или 

сљеменастим кровом, чији је нагиб већи од 15°, поставља се 
ред детектора у вертикалној равни врха простора, односно 
највишег дијела простора. 

Члан 51.
Јављачи за надзор простора не постављају се у струју 

свјежег ваздуха клима-уређаја и вентилационих уређаја.

Члан 52.
Перфорирани стропови који служе за вентилацију 

затварају се на растојању од 0,5 m до јављача. 

Члан 53.
(1) У провјетреној и климатизованој просторији сприје-

чено је настајање велике концентрације дима, чиме је 
смањена и осјетљивост стабилне инсталације за дојаву 
пожара, те се у том случају смањује надзирана површина 
јављача и повећава осјетљивост.

(2) Надзирана површина у смислу става 1. овог члана је 
површина пода коју надзире један аутоматски јављач.
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XIV - РАСПОРЕД И СМЈЕШТАЈ РУЧНИХ ЈАВЉАЧА

Члан 54.
(1) Ручни јављач је уређај за ручно узбуњивање (алар-

мирање) којег укључује лице након откривања пожара.
(2) Ручни јављач је саставни дио стабилне инсталације 

за дојаву пожара.

Члан 55.
(1) Ручни јављачи постављају се са унутрашње стране 

и са спољне стране зграде на зидовима и конструкцијама са 
висином уградње 1,5 m од нивоа пода или земље.

(2) Унутар зграде, ручни јављачи постављају се на пу-
тевима за евакуацију, у ходницима, пролазима, на степе-
ништима, излазима, у близини простора са већим пожар-
ним ризиком, уз важне комуникације и у близини ручних 
апарата за гашење пожара.

(3) Унутар зграде, ручни јављачи постављају се у разма-
ку до 40 m, а изван зграде до 120 m, један од другог. 

Члан 56.
(1) Уз сваки ручни јављач поставља се натписна плочи-

ца на којој је тачно назначена намјена и начин укључивања.
(2) Није дозвољено постављање ручних јављача у исте 

дојавне зоне са аутоматским јављачима.

XV - СПРЕЧАВАЊЕ ЛАЖНИХ УЗБУЊИВАЊА

Члан 57.
(1) Термички јављачи не смјештају се на мјестима на 

којима околна температура, усљед природних или погон-
ских топлотних извора, може довести до нежељеног узбуњи-
вања стабилне инсталације за дојаву пожара.

(2) Приликом размјештаја термичких јављача води се 
рачуна о могућности директног утицаја сунца, термичким 
зрачењима погонских уређаја, као и о утицају врућег 
ваздуха или вруће паре.

Члан 58.
(1) Димни јављачи не смјештају се у близини радних 

мјеста и погонских уређаја који су извор дима, паре, пра-
шине или сличних аеросоли.

(2) Да би се спријечило лажно узбуњивање, при 
смјештају димних јављача у ниским просторима (висине 
до 3 m) предузимају се сљедеће мјере:

а) врши се размјештај јављача изван простора стропа 
који је изнад сталног радног мјеста,

б) употребљава се двозонска зависност,
в) врши се замјена димних јављача са термичким 

јављачима,
г) употребљавају се јављачи са временским затезањем,
д) одређује се забрана пушења и
ђ) смањује се осјетљивост стабилне инсталације за 

дојаву пожара.
   (3) Двозонска зависност из става 2. тачка б) овог члана 

је утврђени поступак у случају појаве пожара, односно мје-
ра за спречавање лажног узбуњивања (активирањем јавља-
ча из прве зоне може се извршити селективно узбуњивање 
или нека управљачка функција, а активирањем јављача из 
друге зоне укључује се опште узбуњивање и остале упра-
вљачке функције).

Члан 59.
У просторима са јаким струјањима ваздуха термички и 

димни јављачи заштићују се посебним лименим заклонима 
прилагођеним за те намјене (вјетробран).

XVI  - НАПАЈАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 60.
(1) Напајање енергијом може бити из два извора: 
а) електрична мрежа и

б) акумулаторска батерија.
(2) При нестанку енергије из електричне мреже, акуму-

латорска батерија аутоматски и без прекида преузима на-
пајање стабилне инсталације.

Члан 61.
(1) Извори енергије су чврстим фиксним прикључцима 

спојени на систем стабилне инсталације.
(2) У случају сметње, испад једног од извора енергије 

не смије изазвати испад другог извора енергије, а испад се 
свјетлосно и звучно региструје на дојавној централи.

(3) Приликом преласка са једног извора енергије на 
други извор енергије не смије доћи до штетног утицаја на 
рад стабилне инсталације.

Члан 62.
(1) Енергија која се користи за напајање стабилне ин-

сталације не употребљава се за напајање других уређаја.
(2) Уређаји прикључени на секундарне водове напајају 

се и другим облицима напајања енергијом.

XVII - ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА И 
АКУМУЛАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ

Члан 63.
(1) Напајање енергијом из електричне мреже је такво 

да омогућава трајан погон стабилне инсталације за дојаву и 
пуњење акумулаторске батерије.

(2) За довод енергије употребљава се одвојено струјно 
коло са посебно означеним осигурачем (црвена боја).

(3) Потребно је онемогућити да се искључивањем по-
гонских уређаја искључи и струјно коло према дојавној 
централи.

Члан 64.
(1) Уређај за пуњење акумулатора је димензионисан 

тако да се акумулатор испражњен до крајње дозвољеног 
напона аутоматски напуни у року од 24 часа на 80% нази-
вног капацитета.

(2) Пуњење акумулатора се окончава најкасније по исте-
ку 48 часова. 

Члан 65.
(1) За стабилне инсталације са аутоматском дојавом 

сметње, на мјестима на којима није обезбијеђено стално 
дежурство, капацитет батерије израчунава се тако да при 
неисправном напајању мрежним напоном буде осигуран 
трајан рад од 72 часа стабилне инсталације, с тим да 
се након тога може укључити уређај за узбуњивање за 
пожарни сектор са највећом енергетском потрошњом и 
напајањем од 30 минута.

(2) За стабилне инсталације са аутоматском дојавом 
сметње, на мјестима на којима су обезбијеђени непрекидно 
дежурство и служба за отклањање кварова, капацитет бате-
рије бира се тако да се при неисправном мрежном напајању 
омогући несметан рад инсталације од најмање 30 часова и 
30 минута рада уређаја за узбуњивање.

(3) За стабилне инсталације са аутоматском дојавом 
сметње, на мјестима на којима су обезбијеђени непрекидно 
дежурство и служба за отклањање кварова, капацитет бате-
рије бира се тако да је при неисправном напајању мрежним 
напоном могућ трајно несметан рад инсталације од најмање 
четири часа и 30 минута рада елемената за узбуњивање за 
пожарни сектор са највећом енергетском потрошњом. 

(4) У случају из става 3. овог члана на располагању је 
резервно мрежно или агрегатско напајање које се аутомат-
ски укључује испадом првог мрежног напајања. 

Члан 66.
(1) За стабилне инсталације за дојаву употребљава се 

акумулатор са роком трајања који није краћи од четири го-
дине.
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(2) Акумулатори са мокрим ћелијама постављају се 

у просторије које су довољно вјетрене, суве и сигурне од 
залеђивања.

(3) Акумулатори се постављају тако да буду заштићени 
од спољних утицаја и оштећења и да је акумулаторима мо-
гућ приступ због одржавања и испитивања.

XVIII - ПОВЕЗИВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА СА ТЕХНОЛОШКОМ И 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ОПРЕМОМ И ИСПИТИВАЊЕ 

Члан 67.
На излазима дојавне централе предвиђају се контактни 

или бесконтактни елементи за управљање технолошком и 
електротехничком опремом објекта.

Члан 68.
Дојавна централа формира импулс за управљање 

аутоматским уређајима за гашење пожара и импулс за 
енергетско искључење надзираног објекта при укључивању 
најмање два димна јављача који су постављени у надзираној 
просторији.

Члан 69.
Управљање уређајима за вентилацију и климатизацију 

дозвољава се при укључивању једног димног јављача.

XIX -  КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ

Члан 70.
(1) Стабилна инсталација за дојаву пожара и припа-

дајући преносни водови изводе се властитом мрежом ка-
блова или водова.

(2) Преносни водови из става 1. овог члана су спољне 
везе са дијеловима стабилне инсталације за дојаву пожара, 
а служе за пренос информација и напајање енергијом.

(3) Каблови се изводе са механичком заштитом која 
одговара захтјевима надзираног простора, а у складу са 
важећим електротехничким прописима за извођење у згра-
дама и индустрији.

(4) Пресјек каблова бира се тако да одговара потрошњи 
струје употријебљених уређаја и захтјевима у погледу мак-
симално дозвољеног електричног отпора линије.

(5) Пресјек вода у каблу није мањи од 9,6 mm.
(6) При употреби вишежилних каблова оставља се 10% 

резерве од броја водова и стезаљки (спојница) у разводним 
ормарима.

Члан 71.
(1) Није дозвољено да се заједнички у једној цијеви, ор-

мару, каблу, посебном каналу или вертикали (силазишту), 
полажу струјна кола са напоном до 50 V са струјним колима 
чији је напон виши од 50 V.

(2) Разводне кутије и ормари стабилне инсталације озна-
чавају се црвеном бојом.

(3) Потребно је да број повезивања (спајања) буде што 
мањи, те да се свако спајање изводи лемљењем или другом 
јако сигурном механичком методом.

Члан 72.
Против електричних утицаја који ометају рад (елек-

трична интерференција, муња, укључивање и искључи-
вање снажних потрошача, електричне искре и електромаг-
нетни таласи) предузимају се одговарајуће заштитне мјере, 
као што су полагање каблова и водова у металне уземљене 
цијеви и/или употреба специјалних филтера и других заш-
титних мјера.

Члан 73.
Отпор изолације између вода и вода и земље износи 

најмање 500 килограма (kA), а за мјерења отпора изолације 
не употребљава се инструмент са напоном вишим од 50 V, 
изузев ако су сви дијелови стабилне инсталације за дојаву 
пожара одвојени од вода и кабла.

Члан 74.
(1) Потребно је да електричне инсталације и опрема 

стабилне инсталације за дојаву пожара одговарају просто-
ру у који се уграђују (водонепропусна, за тропске услове, за 
уградњу у експлозивно угрожене просторе).

(2) Стабилна инсталација за дојаву пожара се пројек-
тује и изводи на начин да не изазива радио и/или телеви-
зијске сметње.

Члан 75.
За функционално испитивање стабилне инсталације за 

дојаву пожара прибавља се сљедећа документација:
а) пројекат изведеног стања стабилне инсталације за 

дојаву,
б) план узбуњивања,
в) упутство за руковање и одржавање дојавне централе,
г) програм рада централе и управљања вентилацијом, 

климом, клапнама, вратима и искључењима,
д) контролна књига (књига прегледа и испитивања),
ђ) сви извештаји о испитивању уграђене опреме и
е) испитне листе и протоколи за електричне инсталације.

Члан 76.
(1) Приликом функционалног испитивања стабилне ин-

сталације за дојаву пожара испитује се рад сваког уграђе-
ног елемента, односно сваког јављача, сваког елемента за 
узбуњивање и свих елемената за пренос сигнала, као и рад 
дојавне централе и управљања које иста обавља.

(2) По отклањању свих уочених сметњи и неисправно-
сти и поновном испитивању издаје се извјештај о функцио-
налности стабилне инсталације за дојаву пожара. 

XX  - ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА 
ДОЈАВУ ПОЖАРА

Члан 77.
Корисник стабилне инсталације за дојаву пожара 

осигурава да око сваког аутоматског јављача буде слободан 
простор у пречнику од најмање 750 mm и да су ручни 
јављачи непрекидно видљиви и доступни.

Члан 78.
Корисник стабилне инсталације за дојаву пожара оси-

гурава преглед инсталације:
а) након појаве пожара,
б) након појаве знакова поремећаја погонске спрем-

ности,
в) при неправилном функционисању,
г) при промјени технологије и
д) при промјени намјене простора који утичу на примје-

ну техничких мјера надзора.

Члан 79.
(1) Мјере редовног одржавања стабилних инсталација 

за дојаву пожара уписују се у контролну књигу. 
(2) Контролна књига из става 1. овог члана је књига за 

уношење свих података о редовним испитивањима, реви-
зијама, надоградњама, укључивања и искључивања поједи-
них зона, као и о дојавама сметњи и пожара (уз сваки пода-
так уноси се датум, вријеме, кратак опис догађаја и потпис 
дежурног лица).

(3) У контролну књигу на посебним страницама упи-
сују се подаци о:

а) испитивању акумулатора,
б) локацији и броју дозволе за уградњу јонизујућих ја-

вљача,
в) датуму обавезних замјена појединих дијелова инста-

лације и
г) прегледима, испитивањима, сметњама, поправкама и 

слично.
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(4) У контролну књигу, поред података из става 2. овог 
члана, уписују се и подаци о:

а) сигнализацији пожара,
б) кваровима,
в) потребним испитивањима,
г) лажном узбуњивању,
д) привременом искључивању,
ђ) датуму сервисирања и
е) другим стањима која се разликују од нормалног по-

гонског стања.
(5) Рад стабилне инсталације за дојаву пожара провје-

рава одговорно лице корисника инсталације у размацима не 
дужим од 60 дана.

(6) Приликом редовне провјере рада обавезно се испи-
тују:

а) најмање један јављач по примарном воду,
б) сви елементи за узбуњивање,
в) сви предајници и пријемници сигнализације,
г) сви уређаји за аутоматско гашење,
д) склопни уређаји за искључивање вентилације, пого-

на и слично и
ђ) уређаји за напајање енергијом (визуелни преглед 

прикључка и нивоа електролита).

Члан 80.
(1) Периодични прегледи стабилне инсталације за доја-

ву пожара обавезно се обављају једанпут годишње.
(2) Периодични преглед обухвата функционалну кон-

тролу стабилне инсталације и детаљан преглед свих сас-
тавних дијелова.

Члан 81.
При годишњем периодичном прегледу врши се:
а) провјера контролне књиге о извршеном претходном 

прегледу и пописа радова који су послије тога изведени на 
инсталацији,

б) преглед и испитивање спојнице на акумулатору, ни-
воа и густоће електролита у свакој ћелији, као и мјерење 
капацитета акумулатора,

в) провјера рада индикатора и управљачких елемената 
на дојавној централи, као и сва искључења и управљања 
технолошком опремом,

г) испитивање рада елемената за узбуњивање, предај-
ника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о 
неисправности,

д) испитивање индикатора сметњи (симулирајући ква-
рове на примарним водовима и уређајима за напајање енер-
гијом),

ђ) провјера рада сваког појединог јављача према упут-
ству произвођача и

е) преглед каблова, водова, разводних ормара, стезаљки 
и разводних кутија (да ли су исти неоштећени, адекватно 
заштићени и означени).

Члан 82.
Поправка стабилне инсталације за дојаву пожара оба-

вља се ако се приликом било које контроле утврде одсту-
пања у раду и неисправности.

Члан 83.
(1) Детаљан преглед свих саставних дијелова стабилне 

инсталације за дојаву пожара обавља се сваких пет година.
(2) Мјерење отпора изолације и уземљења је обавезно, 

при чему употријебљени напони мјерних инструмената не 
смију оштетити компоненте спојене на воду и каблове.

XXI - ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 84.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: Ц/М-020-188
13. јуна 2013. године Министар,
Бања Лука   Радислав Јовичић, с.р.

Прилог 1.

висина 
простора, 

m
димни 
јављач

термички јављачи
јављач пожара

класа 1 класа 2 класа 3

20–30

7,5–20

6–7,5



25.06.2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 53 23

4,5–6

до 4,5

ЛЕГЕНДА прикладан
врло

прикладан
неприкладан

Скица 1 – Међузависност различитих аутоматских јављача пожара и висине простора

Прилог 2.

  Б – ВИСИНА ПРОСТОРА

  А – ПОВРШИНА НАДЗОРА

         мали ризик    

 средњи ризик

 велики ризик   

Скица 2 – Зависност различитих аутоматских јављача пожара и висине простора

Прилог 3.
Табела број 1. Број јављача у зависности од површина на којима се примјењују техничке мјере надзора.

Основна 
површина 
надзираног 
простора,

 m²

ТИП 
ЈАВЉАЧА

Висина 
простора,

m

Максимална површина надзира (А) и највећи дозвољени хоризонтални размак између 
јављача и одређене тачке стропа (Д) и припадајућа гранична кривуља (К)

НАГИБ КРОВА

≤ 15° > 15-30° >30°

А Д А Д А Д

≤ 80 димни ≤ 12 80 m² 6,7 m К7 80 m² 7,2 m Кe 80 m² 8 m Кg

> 80 димни
димни

≤ 6
 6–12

60 m² 
80 m²

5,8 m     
6,7 m

К5 К7 80 m² 
100 m²

7,2 m  
8,0 m

Кs
Кs

100 m² 
120 m²

9 m 
9,9 m

Кio Кi

≤ 30
термички 1 
термички 2
термички 3

7,5 
6,0 
4,5

30 m² 4,4 m К2 30 m² 4,9 m К3 30 m² 5,5 m Кs

> 30
термички 1 
термички 2
термички 3

7,5 
6,0 
4,5

20 m² 3,6 m К1 30 m² 4,9 m Кs 40 m² 6,3 m Кs

јављач
пламена 1,5–20 ПОСЕБНО ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ СЛУЧАЈ

Прилог 4.

Скица 3 – Максимално дозвољени хоризонтални размаци између јављача пожара
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Прилог 5.
Табела број 2. Потребни размаци димних јављача према стропу

ВИСИНА ПРОСТОРА, m

Размак (ДВ) димних јављача у односу на строп или кров, mm
Нагиб крова  

до 5°
Нагиб крова
> 15°до 30°

Нагиб крова 
>30°

мин.
мин. макс. мин. макс. мин. макс.

до 6 30 200 200 300 300 300
од 6 до 8 70 250 250 400 400 600
од 8 до 10 100 300 300 500 500 700
од 10 до 12 150 350 350 600 600 800
од 12 до 20 250 450 500 700 800 1000

Прилог 6.
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Скица 4 – Међузависност висине простора, висине потпора и утицаја на размјештај јављача

Прилог 7.
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Скица 5 – Шематски приказ и дијаграм дозвољених размака јављача пожара од зида
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На основу члана 8. став 3. Закона о заштити од пожа-
ра (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар унутрашњих послова  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O УСЛОВИМА, ОСНОВИМА И МЈЕРИЛИМА ЗА 

РАЗВРСТАВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА, РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ И 
ДРУГИХ ОРГАНА И ПРЕДУЗЕТНИКА У ОДГОВАРАЈУЋЕ 
КАТЕГОРИЈЕ СТЕПЕНА РИЗИКА УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОЖАРА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се основи, мјерила и 

услови за разврставање привредних друштава и других 
правних лица, републичких органа управе и других органа 
и предузетника (у даљем тексту: субјекти заштите од пожа-
ра) у одговарајуће категорије степена ризика угрожености 
од пожара.

Члан 2.
Разврставање субјеката заштите од пожара у одгова-

рајуће категорије степена ризика угрожености од пожара 
врши се у циљу утврђивања одговарајуће организације по-
слова заштите од пожара и предузимања других мјера по-
требних за успјешно функционисање и спровођење мјера 
заштите од пожара у субјекту заштите од пожара.

II - ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ

Члан 3.
Приликом разврставања субјеката заштите од пожара 

у одговарајуће категорије степена ризика угрожености од 
пожара утврђују се за сваки објекат, као и за објекте у цје-
лини, сљедећи елементи:

а) пожарна угроженост објекта,
б) значај и величина објекта,
в) повољност локације објекта и
г) близина ватрогасне јединице.

Члан 4.
Пожарна угроженост објекта утврђује се у зависности 

од:
а) технолошког процеса,
б) материјала који се производи, користи или скла-

дишти,
в) грађевинског материјала уграђеног у објекат и
г) примијењених мјера заштите од пожара.

Члан 5.
Категорије технолошког процеса према угрожености од 

пожара су:
а) К1 – у ову категорију спадају погони у којима се ко-

ристи материјал који се може запалити или експлодирати 
под дејством воде или кисеоника, лако запаљиве течности 
чија је тачка паљења испод 23 °C и гасови и паре чија је 
доња граница експлозивности испод 10 запреминских про-
цената, као што су погони у којима се ради са металним 
натријумом или калијумом, фосфором и карбидом, пого-
ни за производњу вискозних влакана, екстракцију бензи-
ном, хидрирање, рекуперацију и ректификацију органских 
растварача и складишта бензина, угљен-дисулфида, етера, 
ацетона и слично;

б) К2 – у ову категорију спадају погони у којима се ради 
са лако запаљивим течностима чија је тачка паљења између 
23 °C и 100 °C и запаљивим гасовима чија је доња граница 
експлозивности изнад 10 запреминских процената, погони 

у којима се обрађују чврсте запаљиве материје, при чему 
се развија експлозивна прашина, као што су пумпна по-
стројења и станица за течне материје чија је тачка паљења 
између 23 °C и 100 °C, погони гдје се ствара угљена праши-
на, дрвене струготине, брашно, шећер у праху, синтетички 
каучук у праху и слично;

в) К3 – у ову категорију спадају погони у којима се ради 
са запаљивим течностима чија је тачка паљења од 100 °C до 
300 °C и чврстим материјама температуре паљења до 300 
°C, као што су: погони за механичку прераду дрвета и про-
изводњу хартије, текстилни погони, погони за регенерацију 
уља за подмазивање, складишта горива и мазива, средства 
за транспорт угља, затворена складишта угља, пумпне ста-
нице за течности чија је тачка паљења од 100 °C до 300 °C, 
гараже за аутомобиле и јавни објекти који могу да приме 
више од 500 лица;

г) К4 – у ову категорију спадају погони у којима се ради 
са течностима чија је тачка паљења изнад 300 °C, чврстим 
материјама чија је температура паљења изнад 300 °C и ма-
теријама које се прерађују у загријаном, размекшаном или 
растопљеном стању, при чему се ослобађа топлота праћена 
искрама и пламеном, као што су погони за топљење, ливење 
и прераду метала, гас-генераторске станице, одјељења за 
испитивање мотора са унутрашњим сагоријевањем, котла-
рнице, трансформаторске станице и погони у којима саго-
ријева чврсто, течно и гасовито гориво, као и јавни објекти 
који могу да приме до 500 лица и

д) К5 – у ову категорију спадају погони у којима се ради 
са негоривим материјама и хладним и мокрим материјалом, 
као што су: погони за механичку обраду метала, компре-
сорске станице, погони за производњу негоривих гасова, 
мокра одјељења индустрије текстила и хартије, погони за 
добијање и хладну обраду минерала, азбеста, соли и за 
прераду рибе, меса и млијечних производа, водне стани-
це и пумпне станице за транспорт незапаљивих течности 
и слично.

(2) Степен угрожености технолошког процеса од пожа-
ра утврђује се у зависности да ли су у објектима у којима 
се одвија технолошки процес присутне или не експлозивне 
смјесе гасовитих, течних или чврстих запаљивих материја-
ла.

(3) Угроженост објекта од пожара у смислу става 2. овог 
члана је повећана уколико су у технолошком процесу при-
сутни трајни или примарни извори опасности.

(4) Трајним изворима опасности сматрају се они изво-
ри који трајно, често или дуже вријеме у току технолошког 
процеса испуштају у радни простор запаљиве гасове или 
паре запаљивих течности или запаљиве прашине.

(5) Примарним изворима опасности сматрају се они 
извори који повремено код редовног процеса рада садрже 
или испуштају у радни простор запаљиве гасове или паре 
запаљивих течности или запаљиве прашине, што је и пред-
виђено у технолошком процесу при руковању са уређајима 
или усљед очекиваних грешака у раду.

Члан 6.
(1) Приликом оцјењивања пожарне угрожености обје-

кта утврђује се врста и количина материјала који се произ-
води, користи или складишти у објекту.

(2) Највећа угроженост од пожара је у објектима у који-
ма се производе, користе или ускладиштавају експлозивне 
материје, запаљиве течности и гасови.

(3) Повећана угроженост од пожара у објектима у који-
ма се производе, користе или складиште чврсти запаљиви 
материјали, посебно ако се у процесу рада стварају повећа-
не температуре и притисци.

(4) Степен пожарне угрожености објекта зависи и од 
тачке запаљивости, тачке самопаљења и топлотне вријед-
ности запаљивих материјала, као и од њихове количине по 
јединици површине.

(5) Класификација материјала и робе према понашању 
у пожару врши се у складу са стандардом ЈУС 3. Ц0. 005, 
од 1979. године.
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(6) Класификација запаљивих течности према темпера-
тури паљења и температури кључања врши се у складу са 
стандардом ЈУС 3. Ц0. 007, од 1978. године.

Члан 7.
(1) Угроженост од пожара објекта одређује се у зави-

сности од врсте грађевинског материјала који је уграђен 
у објекат, односно од ватроотпорности грађевинске кон-
струкције, зидова, подова, као и таванице и крова, укљу-
чујући термо и хидроизолациони материјал.

(2) Степен отпорности зграда према пожару одређује се 
према стандарду ЈУС У. Ј1. 240, од 1981. године.

(3) Поред елемената из става 1. овог члана, посебно 
се утврђује да ли ватроотпорност објекта одговара техно-
лошком процесу и да ли су опасни технолошки процеси 
одвојени у посебне пожарне секторе и тиме онемогућено 
ширење пожара и смањени услови за оштећење објекта од 
пожара у већем обиму.

(4) Повећана угроженост од пожара је у објектима који 
су међусобно повезани запаљивим грађевинским конструк-
цијама, зидовима и крововима у једну цјелину погодну за 
брзо ширење и преношење пожара или се налазе на не-
довољном међусобном растојању, као и онда када немају 
довољно безбједносно растојање (најмање једнако висини 
вишег објекта) од објеката сусједних субјеката заштите од 
пожара.

Члан 8.
(1) Под примијењеним мјерама заштите од пожара, у 

смислу овог правилника, подразумијевају се оне мјере које 
имају за циљ спречавање брзог ширења пожара.

(2) Примијењене мјере заштите од пожара су:
а) унутрашња и спољашња хидрантска мрежа,
б) мобилна опрема и средства за гашење,
в) стабилне инсталације за дојаву и гашење пожара, 
г) путеви за евакуацију људи из објеката и 
д) интервенција гашења пожара.

Члан 9.
Од изузетног привредног значаја за Републику Српску, 

град или општину су они субјекти заштите од пожара који 
спадају у носиоце привредног развоја, односно они који се 
због свог значаја налазе под посебним режимом заштите, 
од посебног су интереса за Републику или су од посебног 
интереса за град или општину.

Члан 10.
Приликом одређивања величине субјеката заштите од 

пожара узима се у обзир број и величина објекaта на лока-
цији која је предмет разврставања, затим број запослених 
радника у тим објектима, односно број лица који се у њима 
скупља или борави, као и вриједност материјалних добара 
која су угрожена евентуалним избијањем пожара.

Члан 11.
(1) Повољност локације објекта оцјењује се из аспекта 

њихове угрожености од пожара, као и опасности од међу-
собног угрожавања због могућности преношења пожара.

(2) У случају из става 1. овог члана, повећана угроже-
ност од пожара постоји ако објекти сусједних субјеката 
заштите од пожара немају безбједносно растојање.

(3) Ако техничким прописима није прописано безбјед-
носно растојање, оно се утврђује према конкретним усло-
вима, у зависности од основног растојања, затим ватроот-
порности наспрамних зидова, постојања отвора на њима и 
слично.

Члан 12.
(1) Приликом разврставања субјеката заштите од пожа-

ра у одговарајуће категорије степена ризика угрожености 
од пожара, посебно се утврђује удаљеност ватрогасне је-
динице.

(2) У непосредној близини ватрогасне јединице, од-
носно под њеним благовременим дејством, сматрају се они 
субјекти заштите од пожара чији објекти су удаљени од 
сједишта јединице, односно њеног организационог дијела 
до 5 km или више, ако је то одређено планом заштите од 
пожара, који доноси скупштина града или општине на чијој 
територији се налази субјект заштите од пожара.

(3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, близина 
ватрогасне јединице није од утицаја за субјекте заштите од 
пожара у чијим објектима постоје опасности за брзо ши-
рење насталог пожара и његово прерастање у пожар вели-
ких размјера, који може угрозити људски живот и имовину 
велике материјалне вриједности и за његово гашење је нео-
пходна хитна интервенција ватрогасне јединице.

III - ПРИМЈЕНА ЕЛЕМЕНТА 3А РАЗВРСТАВАЊЕ

Члан 13.
(1) Зависно од степена угрожености технолошког про-

цеса, као и врсте, карактеристика и количине материјала 
који се производи, користи или складишти, као и елемената 
из члана 3. овог правилника, објекти субјеката заштите од 
пожара се разврставају у четири категорије степена ризика 
угрожености од пожара, почев од највише, I категорије, до 
најниже, IV категорије.

(2) Приликом разврставања објекта из става 1. овог чла-
на у одговарајућу категорију степена ризика угрожености 
од пожара, који је у власништву већег броја субјеката заш-
тите од пожара, разврставање се врши за објекат у цјелини.

(3) Преглед грађевинских објеката по категоријама сте-
пена ризика угрожености од пожара приказан је у Прилогу 
1, који чини саставни дио овог правилника.

(4) Зависно од врсте грађевинског материјала уграђеног 
у објекат, као и степена примијењених мјера заштите од по-
жара, објекат се може разврстати у непосредно вишу или 
нижу категорију степена ризика угрожености од пожара.

Члан 14.
(1) Приликом разврставања субјеката заштите од по-

жара у одговарајуће категорије, узимају се у обзир средње 
вриједности свих основа и мјерила, појединачно по објек-
тима, а затим укупно за све објекте субјеката заштите од 
пожара.

(2) Ако су битне карактеристике субјеката заштите од 
пожара на основу наведених оцјена неповољне, субјекти 
заштите од пожара се разврставају у вишу категорију угро-
жености (I или II категорију), а уколико су карактеристике 
повољне, разврставају се у ниже категорије степена ризика 
угрожености од пожара (III или IV категорију).

Члан 15.
У I категорију степена ризика угрожености од пожара 

разврставају се субјекти заштите од пожара, и то:
а) који производе експлозивне материје, запаљиве теч-

ности и гасове; 
б) који користе или складиште експлозивне материје, 

запаљиве течности и гасове у сљедећим количинама:
1) експлозивне материје, преко 20.000 kg,
2) запаљиве течности чија је температура паљења до 

100 °C, ускладиштене у подземне резервоаре запремине 
преко 3.000 m³,

3) запаљиве течности чија је температура паљења до 
100 °C, ускладиштене у надземне резервоаре запремине 
преко 1.000 m³,

4) запаљиве гасове ускладиштене у подземне резервоа-
ре запремине преко 1.000 m³ и

5) запаљиве гасове ускладиштене у надземне резервоа-
ре запремине преко 500 m³;

в) код којих је угрожен технолошки процес због при-
суства експлозивних смјеса гасовитих, течних или чврстих 
запаљивих материја (категорије технолошког процеса К1 и 
К2) и код којих постоје трајни и примарни извори опаснос-
ти од пожара или експлозије;
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г) чији су објекти међусобно повезани запаљивим 

грађевинским конструкцијама и другим грађевинским еле-
ментима у једну цјелину погодну за брзо ширење и пре-
ношење пожара или се налазе на недовољном међусобном 
растојању;

д) који имају на једној локацији већи број објеката са 
великим пожарним оптерећењем, односно ови објекти зах-
ватају велику површину и чија је имовина угрожена од по-
жара у већем обиму;

ђ) који имају на једној локацији у пословним објектима 
преко 500 запослених радника и

е) који су одлуком надлежног органа проглашени од изу-
зетног привредног значаја за Републику, град или општину.

Члан 16.
(1) Када субјекти заштите од пожара испуњавају је-

дан од услова предвиђених у члану 15. овог правилника, 
Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Ми-
нистарство), у поступку разврставања у категорије степена 
ризика угрожености од пожара, оцјењује да ли се у њихо-
вим објектима, у случају избијања пожара, очекује брзо 
ширење пожара и прерастање у пожар већих размјера који 
може угрозити ближу и даљу околину и да ли је за гашење 
потребна хитна интервенција ватрогасне јединице са одго-
варајућим средствима и опремом.

(2) У случају када Министарство оцијени да постоји 
опасност од брзог ширења пожара и прерастања у пожар 
већих размјера, субјекти заштите од пожара морају имати 
основану ватрогасну јединицу у складу са Законом о заш-
тити од пожара (у даљем тексту: Закон).

(3) Субјекти заштите од пожара разврстани у I катего-
рију степена ризика угрожености од пожара доносе план 
заштите од пожара, који мора бити у складу са Законом и 
Планом заштите од пожара, скупштине града или општине 
на чијој територији се налази субјекат заштите од пожара.

Члан 17.
У II категорију степена ризика угрожености од пожара 

разврставају се субјекти заштите од пожара, и то:
а) који у технолошком процесу употребљавају или ус-

кладиштавају експлозивне материје, запаљиве течности и 
гасове у сљедећим количинама:

1) експлозивне материје од 5.000 до 20.000 kg,
2) запаљиве течности чија је температура паљења до 

100 °C, ускладиштене у подземне резервоаре запремине од 
1.500 m³ до 3.000 m³,

3) запаљиве течности чија је температура паљења до100 
°C, ускладиштене у надземне резервоаре запремине од 500 
m³ до 1.000 m³,

4) запаљиве гасове, ускладиштене у подземне резервоа-
ре запремине од 200 m³ до 1.000 m³,

5) запаљиве гасове, ускладиштене у надземне резервоа-
ре запремине од 100 m³ до 500 m³;

б) који се баве производњом, прерадом или обрадом за-
паљивих материјала, пластичних маса и пластичних произ-
вода, гуме и производа од гуме, битумена и битуменизова-
них производа, вјештачких ђубрива, грађевинске столарије, 
амбалаже, папира и картона, дувана и цигарета, коже и про-
извода од коже, без стварања експлозивних смјеса;

в) који у технолошком процесу раде са запаљивим теч-
ностима чија је тачка паљења од 100 °C до 300 °C и чврстим 
материјама температуре паљења до 300 °C, као што су: по-
гони за механичку прераду дрвета и производњу хартије, 
текстилни погони, погони за регенерацију уља за подма-
зивање, складишта горива и мазива, средства за транспорт 
угља, затворена складишта угља, пумпне станице за течно-
сти чија је тачка паљења преко 100 °C;

г) који у технолошком процесу раде са течностима чија 
је тачка паљења изнад 300 °C, чврстим материјама чија је 
температура паљења изнад 300 °C и материјама које се пре-
рађују у загријаном, размекшаном или растопљеном стању, 
при чему се ослобађа топлота праћена искрама и пламеном, 

као што су: погони за топљење, ливење и прераду метала, 
гас-генераторске станице, одјељења за испитивање мотора 
са унутрашњим сагоријевањем, котловнице, трансформа-
торске станице и погони у којима сагоријева чврсто, течно 
и гасовито гориво;

д) чији објекти у грађевинском смислу не задовољавају 
прописане норме заштите од пожара;

ђ) у чијим објектима се скупља или борави више од 500 
лица (болнице, хотели, спортске дворане, биоскопи, позо-
ришта, музеји, концертне дворане, робне куће и сл.) и

е) који управљају и газдују шумама (шумска газдин-
ства, национални паркови и индустријске плантаже).

Члан 18.
(1) У II категорију степена ризика угрожености од по-

жара могу бити разврстани и они субјекти заштите од по-
жара који испуњавају услове за разврставање у I категорију 
степена ризика угрожености од пожара, осим субјеката 
заштите од пожара из члана 16. став 2. овог правилника, 
под условом да су њихови објекти удаљени од сједишта те-
риторијалне ватрогасне јединице или њеног организацио-
ног дијела до пет километара или више, ако је то одређено 
планом заштите од пожара, који доноси скупштина града 
или општине на чијој територији се налази субјекат заш-
тите од пожара.

(2) Пожарна угроженост субјеката заштите од пожа-
ра разврстаних у II категорију, због разноликости, сложе-
ности, бројности и пожарне угрожености технолошког про-
цеса, обима угрожене имовине и броја запослених радника, 
захтијева организовање посебне службе заштите од пожара 
са одговарајућим бројем рад ника на пословима сталног де-
журства, непосредног гашења и спровођења превентивних 
мјера заштите од пожара, што се прописује планом заштите 
од пожара у складу са Законом и планом заштите од пожара 
који доноси скупштина града или општине, на чијој тери-
торији се налази субјекат заштите од пожара.

(3) Послове сталног дежурства, непосредног гашења и 
спровођења превентивних мјера заштите од пожара из ста-
ва 2. овог члана могу обављати и радници који су распо-
ређени на друге послове у субјекту заштите од пожара ако 
су за то стручно оспособљени.

Члан 19.
(1) У III категорију степена ризика угрожености од по-

жара разврставају се субјекти заштите од пожара:
а) који у технолошком процесу употребљавају или ус-

кладиштавају експлозивне материје, запаљиве течности и 
гасове у сљедећим количинама:

1) експлозивне материје до 5.000 kg,
2) запаљиве течности чија је температура паљења од 

100 °C, ускладиштене у подземне резервоаре запремине од 
1.500 m³,

3) запаљиве течности чија је температура паљења до 
100 °C, ускладиштене у надземне резервоаре запремине до 
500 m³,

4) запаљиве гасове, ускладиштене у подземне резервоа-
ре запремине до 200 m³,

5) запаљиве гасове, ускладиштене у надземне резервоа-
ре запремине до 100 m³;

б) који врше промет експлозивних материја и запаљи-
вих течности и гасова (станица за снабдијевање горивом 
моторних возила, продавница експлозивних материја, за-
паљивих течности и гасова и други објекти за трговински 
промет овим материјама на мало);

в) који у технолошком процесу раде са негоривим мате-
ријама и хладним и мокрим материјалом, као што су: 

1) погони за механичку обраду метала,
2) компресорске станице, 
3) погони за производњу негоривих гасова,
4) мокра одјељења индустрије текстила и хартије,
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5) погони за добијање и хладну обраду минерала, азбе-
ста, соли и за прераду рибе, меса и млијечних производа, 

6) водне станице и пумпне станице за транспорт неза-
паљивих течности и слично;

г) производе и прерађују ватроотпорне и ватросталне 
материје, као и остали пословни и јавни објекти у којима 
су смјештени субјекти заштите од пожара и други слични 
објекти који не испуњавају услове одређене чл. 15. до 18. 
овог правилника, а постојеће опасности од избијања пожа-
ра захтијевају стални надзор;

д) у чијим објектима се скупља или борави до 500 лица 
(болнице, хотели, робне куће, спортске дворане, биоскопи, 
позоришта, музеји, концертне дворане и сл.) и

ђ) који управљају и газдују објектом подземне гараже 
са једном етажом и површином преко 500 m² или више ета-
жа и површином преко 500 m².

(2) Пожарну угроженост субјеката заштите од пожара 
из става 1. овог члана, због мањег броја различитих и мање 
сложених технолошких поступака, може успјешно контро-
лисати најмање један радник задужен за организовање и 
спровођење превентивних мјера заштите од пожара, а што 
се прописује општим актом о заштити од пожара.

Члан 20.
(1) У IV категорију степена ризика угрожености од по-

жара разврставају се сви остали субјекти заштите од пожа-
ра који нису обухваћени чланом 19. овог правилника, а зна-
чајни су са становишта заштите од пожара (угоститељске, 
трговинске и занатске радње, продавнице, сервиси, мањи 
пословни и јавни објекти у којима су смјештени субјекти 
заштите од пожара и други слични објекти).

(2) Пожарну угроженост субјеката заштите од пожара, 
због једноставне технологије рада и релативно мале опас-
ности од избијања пожара, може успјешно контролисати 
један радник задужен за организовање и спровођење пре-
вентивних мјера заштите од пожара, или радник из друге 
организације регистроване за ту дјелатност, са којом је 
закључен уговор за обављање послова заштите од пожара, 
а што се прописује општим актом о заштити од пожара.

Члан 21.
(1) Разврставање из члана 2. овог правилника врши се 

јединствено за субјекат заштите од пожара са свим њихо-
вим објектима који се налазе на територији општине или 
града.

(2) Када се на територији општине или града налази 
само организациони дио субјекта заштите од пожара, онда 
се тај организациони дио разврстава у одговарајућу катего-
рију угрожености.

(3) Изузетно од става 1. овог члана, због различитих 
основа, мјерила и услова, могу се организациони дијелови 
субјекта заштите од пожара који се налазе на истој лока-
цији гдје је и њихово сједиште посебно разврставати у од-
говарајућу категорију, која не мора бити иста као категорија 
субјекта заштите од пожара.

Члан 22.
(1) Разврставање субјеката заштите од пожара у кате-

горије степена ризика угрожености од пожара врши се на 
основу записника о инспекцијском прегледу извршеном од 
инспектора за експлозивне материје и послове заштите од 
пожара у центру јавне безбједности.

(2) Записник из става 1. овог члана треба да садржи све 
податке битне за разврставање наведене у овом правилни-
ку, као и приједлог категорије степена ризика угрожености 
од пожара за субјекат заштите од пожара у цјелини за који 
се врши разврставање.

(3) Приликом сачињавања записника о извршеном 
прегледу објеката и простора за разврставање у катего-
рије степена ризика угрожености од пожара, инспектор за 
експлозивне материје и послове заштите од пожара центра 
јавне безбједности дужан је да од овлашћеног представ-
ника субјекта заштите од пожара узме потребне податке 

и да овлашћеном представнику субјекта заштите од пожа-
ра омогући да даје потребне податке, штити своја права и 
правне интересе и износи чињенице које могу утицати на 
доношење рјешења о разврставању у категорију степена 
ризика угрожености од пожара.

Члан 23.
(1) На основу записника о прегледу из члана 22. став 1. 

овог правилника, министар унутрашњих послова (у даљем 
тексту: министар) доноси рјешења о разврставању субјека-
та заштите од пожара у категорије степена ризика угроже-
ности од пожара у складу са Законом.

(2) Прије доношења рјешења из става 1. овог члана 
може се затражити од центра јавне безбједности да допу-
ни записник о извршеном прегледу објеката и простора за 
разврставање у категорије степена ризика угрожености од 
пожара.

Члан 24.
Субјекти заштите од пожара који су записником из чла-

на 22. овог правилника предложени за разврставање у III 
или IV категорију степена ризика угрожености од пожара 
дужни су да заштиту од пожара ускладе са чланом 9. ст. 3, 
4. и 5. и чланом 34. Закона.

Члан 25.
(1) Разврставање објеката у категорије степена ризика 

угрожености од пожара, врши се и за објекте на територији 
Републике Српске у власништву правног лица, са сједиш-
тем на територији Федерације БиХ, односно Брчко Дистри-
кта, као и за објекте у власништву БиХ.

(2) Разврставање из става 1. овог члана врши се за објек-
те који имају пословну јединицу или други субјекат зашти-
те од пожара регистрован на подручју Републике Српске.

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о основима, мјерилима и условима за разврста-
вање предузећа и других правних лица, државних и других 
органа и предузетника у одговарајуће категорије угроже-
ности од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 18/06 и 3/07).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-181
13. јуна 2013. године  Министар,
Бања Лука  Радислав Јовичић, с.р.

Прилог 1.

ПРЕГЛЕД ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ПО 
КАТЕГОРИЈАМА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА
1. I - КАТЕГОРИЈА
1.1 Производни погон за прераду и обраду материјала 

ако се у њему користе количине запаљивих течности или 
запаљивих гасова, уз присуство трајних или примарних 
извора опасности, тако да експлозивна смјеса може прећи 
вриједност од 10% ДГЕ,

1.2 Производни погон експлозивних материја због 
постојања перманентне опасности од иницирања експло-
зивних средстава, присуства експлозивне прашине и мо-
гућих и очекиваних грешака у раду уређаја, инсталација и 
људства,

1.3 Производни погон запаљивих боја и лакова, јер је 
задовољен услов дат у тачки 1.1,

1.4 Производни погон за прераду и обраду материјала 
у којима се развијају веће количине прашине са температу-
ром паљења до 350 °C или температуром паљења узвитлане 
прашине до 450 °C,
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1.5 Производни погон за запаљиве техничке гасове, јер 

је задовољен услов дат у тачки 1.1,
1.6 Производни погон за прераду и обраду дрвета у 

коме је испуњен услов из тачке 1.4, а није изведен одгова-
рајући систем за отпрашивање,

1.7 Објекат фарбаре, лакирнице или конзервирнице 
у којима се користе запаљиве боје и лакови и испуњен је 
услов дат у тачки 1.1,

1.8 Производни погон за прераду и обраду текстила у 
коме је испуњен услов из тачке 1.4, а није изведен одгова-
рајући систем за отпрашивање,

1.9 Погон за пуњење боца и преносних резервоара са 
запаљивим техничким гасовима, јер је испуњен услов дат 
у тачки 1.1,

1.10 Објекат пропан-бутан станице са испаривачем, јер 
је испуњен услов дат у тачки 1.1,

1.11 Производни погон топионице, челичане, ливни-
це, циглане, порцулана, стакла или слично, ако је испуњен 
услов дат у тачки 1.1. због коришћења запаљивих течности 
или запаљивих гасова,

1.12 Објекат за ситњење, сјецкање, мљевење, сабијање, 
просијавање или пресипање запаљивих материја, ако је ис-
пуњен услов дат у тачки 1.4, а посебно ако је ријеч о финој 
металној прашини магнезијума, алуминијума, цинка, ман-
гана и сл,

1.13 Објекат – складиште запаљивих течности са тем-
пературом запаљивости испод 60 °C, јер је испуњен услов 
дат у тачки 1.1,

1.14 Објекат – складиште запаљивих гасова у боцама 
ако садржи више од 24 боце, прије свега због значаја обје-
кта, а и могућности испуњења услова датог у тачки 1.1,

1.15 Производни погон природних уља у којима се за 
екстракцију користе запаљиви растварачи, јер је испуњен 
услов дат у тачки 1.1,

1.16 Главна мјерно-регулациона станица на гасоводу 
због значаја објекта за снабдијевање гасом индустрије, 
мјеста и слично, и евентуалног угрожавања блиских на-
сеља и објеката,

1.17 Објекат – складиште експлозивних материја због 
угрожавања блиских насеља и објеката,

1.18 Објекат ауто-претакалиште или вагон-претакали-
ште, јер је испуњен услов дат у тачки 1.1,

1.19 Објекти у којима се у процесу производње користе 
јаки оксидациони агенси, неоргански и органски перок-
сиди, хлорати, перхлорати, персулфати, јодати, перјодати, 
бромати, пербромати, хромати, бихромати и слично, јер у 
контакту са запаљивим течностима, честицама прашине, 
активним угљем сумпором, металним прашинама и слич-
ним материјама реагују уз појаву пламена или експлозије,

1.20 Објекат – складиште јаких оксидационих агенаса 
из тачке 1.19,

1.21 Главни производни објекат у ХЕ и ТЕ са генера-
торима хлађеним водоником, јер је испуњен услов дат у 
тачки 1.1. у околини генератора и због значаја објекта за 
снабдијевање електричном енергијом насеља, градова, ин-
дустрије итд.,

1.22 Производни погон енергане – топлане на гас или 
запаљиве течности, јер је испуњен услов дат у тачки 1.1,

1.23 Акумулаторска станица 110 V, 220 V и постројења 
за беспрекидно напајање једносмјерном струјом сигнално-
командних уређаја у значајним објектима,

1.24 Објекат – постројење за производњу моторних уља 
и уља за подмазивање, постројење за експлоатацију и пре-
раду нафте или слично, јер је испуњен услов дат у тачки 
1.1,

1.25 Објекти у којима се у процесу производње кори-
сте материјали као што су алкални метали, калцијум, ле-
гуре и амалгами ових метала, хидриди, нитрити, сулфиди, 
карбиди, бориди, силициди, телуриди, арсениди, фосфи-
ди, натријум-бисулфат, органска једињења алуминујума и 

слично, јер хемијски реагују са водом при чему долази до 
издвајања водоника, запаљивих хидрида или топлоте која је 
у стању да запали ове материје,

1.26 Објекат – складиште материјала осјетљивих на 
дејство воде из тачке 1.25,

1.27 Објекти у којима се у процесу производње користе 
самозапаљиве материје као што је бијели фосфор и сл.,

1.28 Објекат – складиште самозапаљивих материја као 
што су бијели фосфор, житарице, угаљ и сл.

2. II - КАТЕГОРИЈА
2.1 Производни погон за прераду и обраду дрвета или 

влакнастих материја и слично, јер није испуњен услов дат 
у тачки 1.4,

2.2 Производни погон за израду, прераду и обраду за-
паљивих материјала, пластичних маса пластичних произ-
вода, гуме и производа од гуме, битумена и битуменизира-
них производа, вјештачких ђубрива, грађевинске столарије, 
амбалаже, папира и картона, књиговезница, дувана и цига-
рета, коже и производа од коже и слично, јер нису испуње-
ни услови дати у т. 1.1. и 1.4,

2.3 Производни погон штампарије, јер није испуњен 
услов дат у тачки 1.1,

2.4 Објекат пржионице или сушнице запаљивог мате-
ријала због повећаних температура, присуства мјерно-ре-
гулационе опреме и могућих кварова,

2.5 Главни производни објект у ХЕ или ТЕ прије све-
га због значаја објекта за снабдијевање електричном енер-
гијом мјеста, индустрије и шире,

2.6 Производни погон енергане топлане на угаљ, прије 
свега, због значаја објекта за снабдијевање енергијом ин-
дустрије и шире,

2.7 Објекат – складиште запаљивих течности са темпе-
ратуром запаљивости од 60 °C до 100 °C због температуре 
запаљивости изнад температуре амбијента, односно скла-
дишта, али су разне опасности и даље присутне,

2.8 Производни погон за монтажу подсклопова и скло-
пова, разних врста од запаљивог материјала са коришћењем 
малих количина одмашћивача, средстава за подмазивање и 
сл.,

2.9 Објекат бутан-пропан станице без испаривача, јер 
није испуњен услов дат у тачки 1.1,

2.10 Објекат – надземни резервоар запаљивих течности 
или запаљивих гасова на отвореном простору, јер није ис-
пуњен услов дат у тачки 1.1,

2.11 Објекат – велико складиште запаљивих материја 
или незапаљивих материја у запаљивој амбалажи веће од 
3.00 m² у основу или укупно ако је вишеспратно, прије све-
га због значаја за несметани процес производње, ако су у 
питању сировине и готови производи или од ширег значаја,

2.12. Главна мјерно-регулациона станица на гасоводу 
у радној организацији због значаја за снабдијевање гасом 
потрошача и евентуалног угрожавања људи и објеката,

2.13 Објекат – складиште прашкастих или зрнастих 
запаљивих материја због знатно повећане површине саго-
ријевања,

2.14 Објекат – стамбени, пословни или стамбено-по-
словни код кога је одстојање од нивоа терена до коте пода 
задњег спрата веће од 22 m, јер у објекту борави већи број 
лица, отежани су услови за евакуацију и сл.,

2.15 Објекат – хотел, биоскоп, позориште, музеј, кон-
цертна или спортска дворана, библиотека, конгресни цен-
тар, опера, робна кућа и слично, јер су то јавни објекти у 
којима се скупља више од 500 лица,

2.16 Објекат – болница, клиника, дом здравља и слично 
због њиховог значаја и великог броја присутних лица,

2.17 Објекти у којима се у процесу производње користе, 
производе или складиште токсични, агресивни или ради-
оактивни материјали због могућности тежег угрожавања 
околине и људи,
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2.18 Објекат – трансформаторска станица или разводно 
постројење 400/220 kV, 220/110 kV и 110/35 kV због зна-
чаја објекта за пренос и развод електричне енергије и због 
уређаја са великом количином запаљивог уља који могу уг-
розити блиско насеље или друге објекте,

2.19 Објекат у коме се користе или складиште материје 
за које је искуство показало да представљају опасност од 
избијања пожара,

2.20 Објекат ауто-сервиса површине преко 500 m², у 
основи.

3. Ш - КАТЕГОРИЈА
3.1 Производни погон за прераду и обраду метала, ако 

нису испуњени услови дати у т. 1.1, 1.4 или 1.12,
3.2 Производни погон топионице, челичане, ливнице, 

циглане, порцулана, стакла или слично, ако није испуњен 
услов дат у тачки 1.1,

3.3 Производни погон меса, конзерви, кекса и чоколаде, 
алкохолних и безалкохолних пића, јер није испуњен услов 
дат у тачки 1.1,

3.4 Објекат – стамбени, пословни или стамбено-по-
словни у коме се налази котларница, робна кућа, тржни 
центар, продавница боја и лакова и сл.,

3.5 Производни погон у пољопривреди као што су жи-
винарник, товилиште стоке, стакленик и сл.,

3.6 Објекат у коме се производе, користе или складиште 
водорастворне боје,

3.7 Објекат трансформаторске станице и разводног по-
стројења 35/20(10) kV и 10/0,4 kV,

3.8 Производни погон – простор на отвореном гдје 
се користе запаљиве течности или запаљиви гасови, или 
постоји изведена стабилна инсталација за развод запаљи-
вих течности и гасова,

3.9 Објекат станице за снабдијевање горивом моторних 
возила, продавнице експлозивних материја и запаљивих 
течности и гасова и други објекти за трговински промет 
ових материјама на мало,

3.10 Објекат – средње складиште запаљивих материја 
или незапаљивих материја у запаљивој амбалажи од 1.000 
m² до 3.000 m² у основи или укупно, ако је складиште ви-
шеспратно,

3.11 Производни погон монтаже подсклопова и склопо-
ва од незапаљивог материјала са коришћењем малих коли-
чина одмашћивача, средства за подмазивање и сл.,

3.12 Објекат – складиште запаљивих гасова у боцама 
ако садржи до 24 боце,

3.13 Објекат – складиште запаљивих течности са тем-
пературом запаљивости преко 100 °C,

3.14 Објекат за ремонт саобраћајних и других средста-
ва, опреме и уређаја,

3.15 Објекат ауто-сервиса површине од 200 m² до 500 
m² у основу,

3.16 Објекат – гаража са једним или више спратова 
за смјештај путничких аутомобила, аутобуса, камиона, 
авиона, хеликоптера и сл.,

3.17 Објекат – рачунски центар, центар за микрофилмо-
ве, центар за даљинско управљање и контролу, телеграф и 
телефонске централе и сл.,

3.18 Објекат – противградне станице I реда,
3.19 Објекат – школа, факултет, институт, завод и слич-

но,
3.20 Објекат – управне зграде, станице за аутобуски, 

жељезнички и бродски превоз,
3.21 Објекат – пумпне станице за воду, рени бунар, над-

земни резервоар за воду, хемијска припрема воде и слич-
но, ако због свог значаја за снабдијевање водом насељеног 
мјеста или индустрије није разврстан у вишу категорију 
угрожености,

3.22 Објекат – хотел, биоскоп, позориште, музеј, кон-
цертна или спортска дворана, библиотека, конгресни цен-

тар, опера, робна кућа и слично, јер су то јавни објекти у 
којима се скупља 200 до 500 лица.

4. IV - КАТЕГОРИЈА
4.1 Објекат – мало складиште запаљивих материја или 

незапаљивих материја у запаљивој амбалажи до 1.000 m² 
у основу,

4.2 Објекат – ауто-сервис површине до 200 m² у основу,
4.3 Објекат – стамбено-пословни који не испуњава 

услов из тачке 3.4,
4.4 Објекат – угоститељска радња која није обухваћена 

тачком 3.22, фотографске и занатске радње, сервиси који 
нису обухваћени т. 3.15 и 4.2, продавнице разне робе, робне 
куће и самопослуге – супермаркети који нису обухваћени 
т. 2.15 и 3.22,

4.5 Објекат ватрогасне јединице или ватрогасни домо-
ви,

4.6 Објекат технолошке канализације ако није обух-
ваћен под т. 1.1 и 1.13,

4.7 Објекат противградне станице II реда,
4.8 Објекат метеоролошке станице, опсерваторије, се-

измолошке, хидролошке станице и сл.,
4.9 Објекат спортских клубова и друштава, одмара-

лишта, мотела, туристички и планинарски дом, камп и 
слично, ако није обухваћен тачком 3.22,

4.10 Објекат портирнице, стражарске кућице, путарске 
кућице, санитарног чвора и слично,

4.11 Објекат – игралиште, стадион, хиподром, стре-
лиште, аутодром и сл.,

4.12 Објекат – шупа, барака, остава за алат, старе дије-
лове и остало, приземна гаража за неколико возила и сл.

947
На основу члана 10. став 2. Закона о заштити и спаса-

вању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 121/12) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
унутрашњих послова, на приједлог Републичке управе ци-
вилне заштите,  д о н о с и

УПУТСТВО
О ТРАЖЕЊУ, ПРУЖАЊУ И ПРИХВАТАЊУ 
ПОМОЋИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

1. Овим упутством прописују се начин поступања при 
тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама у Републици Српској, начин 
руковођења снагама заштите и спасавања, односно цивил-
не заштите упућених тражиоцу помоћи, њихова опремље-
ност и обученост, мјере безбједности, подаци о лицима, 
материјално-техничким средствима и опреми и потребни 
обрасци за спровођење овог упутства.

2. Надлежни орган јединице локалне самоуправе може 
тражити помоћ у случају:

1) када су ангажовани сви расположиви људски и ма-
теријални капацитети подручја погођеног елементарном 
непогодом и другом несрећом, 

2) када њихово ангажовање није довољно, односно када 
је очигледно да ће елементарна непогода и друга несрећа 
ескалирати на такав начин да ће директно бити угрожени 
животи и здравље људи, односно материјална и друга до-
бра.

3. Надлежни орган јединице локалне самуоправе који 
може донијети одлуку о тражењу, односно прихватању 
помоћи је градоначелник, односно начелник општине, од-
носно штаб за ванредне ситуације јединице локалне само-
управе који је погођен елементарном непогодом и другом 
несрећом.
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4. Уколико Републички штаб за ванредне ситуације про-

цијени да је неопходно, може наредити ангажовање снага 
и средстава заштите и спасавања сa неугроженог подручја 
једне јединице локалне самуоправе на угрожено подручје 
друге јединице локалне самоуправе.

5. Надлежни орган јединице локалне самуоправе може 
донијети одлуку о пружању помоћи другој јединици локал-
не самоуправе која је погођена елементарном непогодом и 
другом несрећом.

6. Помоћ се у складу са одредбама Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама, Оквирног закона 
о заштити и спасавању људи и материјалних добара од 
природних или других несрећа у Босни и Херцеговини и 
закљученим споразумима може тражити од:

1) сусједних и других јединица локалне самоуправе у 
Републици Српској,

2) републичких органа и институција,
3) градова/општина Федерације БиХ,
4) органа и институција Федерације БиХ,
5) органа и институција Брчко Дистрикта БиХ,
6) Оружаних снага БиХ,
7) ЕУФОР-а и
8) сусједних и других држава и међународних органи-

зација.
7. Помоћ може бити:
1) у људству,
2) у материјално-техничким средствима,
3) у опреми,
4) нематријална (стручна помоћ у виду давања савјета, 

препорука и слично) и
5) пружена копненим и ваздушним путем.
8. Помоћ из ваздуха може се тражити у циљу:
1) извиђања неког подручја,
2) евакуације и превожења људи и материјалних доба-

ра,
3) достављања помоћи у људству и материјалу и
4) гашења пожара и слично.
9. Помоћ од сусједних и других јединица локалне само-

управе у Републици Српској, републичких органа и инсти-
туција, јединица локалне самоуправе, органа и институција 
Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ, Оружаних снага 
БиХ, ЕУФОР-а, сусједних и других држава и међународних 
организација може се тражити на сљедећи начин:

1) уколико постоји закључен споразум о међусобној 
сарадњи у случају ванредних ситуација или је постигнут 
усмени или други договор између надлежних органа једи-
ница локалне самоуправе тражиоца и примаоца помоћи 
(између јединица локалне самоуправе у Републици Срп-
ској), захтјев за пружање помоћи доставља се директно 
надлежном органу јединице локалне самоуправе од које 
се тражи помоћ на Обрасцу 2, који се налази у Прилогу 
број 2. и чини саставни дио овог упутства. Овај захтјев се 
може упутити путем факса, интернета, усмено телефоном 
или на други начин. Уколико није могуће упутити писмени 
захтјев у тренутку када је то потребно, захтјев се упућује/
доставља на начин на који је то могуће, а писмено чим се 
за то стекну услови. Копију овог захтјева, надлежни ор-
ган јединице локалне самоуправе тражиоца помоћи оба-
везно одмах просљеђује надлежном подручном одјељењу 
цивилне заштите, а подручно одјељење цивилне заштите 
ће о овоме одмах извијестити Републичку управу цивилне 
заштите/Републички центар за осматрање, обавјештавање 
и узбуњивање,

2) уколико надлежни орган јединице локалне самоупра-
ве тражи помоћ од сусједних и других јединица локалне 
самоуправе, не обраћајући се одређеном граду или општи-
ни, или тражи помоћ републичких органа и институција, 
захтјев за тражење помоћи доставља се такође на Обрасцу 
2, путем надлежног подручног одјељења цивилне заштите, 

Републичкој управи цивилне заштите/Републичком центру 
за осматрање, обавјештавање и узбуњивање,

3) уколико надлежни орган јединице локалне самоупра-
ве тражи помоћ од јединица локалне самоуправе, органа и 
институција Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ, за-
хтјев за тражење помоћи доставља на Oбрасцу 2, путем на-
длежног подручног одјељења, Републичкој управи цивилне 
заштите/Републичком центру за осматрање, обавјештавање 
и узбуњивање, који захтјев просљеђује министру унутра-
шњих послова на одлучивање,

4) уколико је потребно ангажовање припадника Оружа-
них снага БиХ (копнених или ваздушних), снага ЕУФОР-а, 
снага сусједних и других држава или међународних орга-
низација, захтјев за тражење помоћи на обрасцима 3, 3-а и 
3-б, који се налазе у прилозима бр. 3, 4 и 5 овог упутства 
и чине његов саставни дио, доставља се путем надлежног 
подручног одјељења цивилне заштите Републичкој управи 
цивилне заштите/Републичком центру за осматрање, оба-
вјештавање и узбуњивање, који захтјев путем Министар-
ства унутрашњих послова просљеђује Влади Републике 
Српске на одлучивање,

5) уколико Влада Републике Српске одлучи да је по-
требно тражити помоћ Оружаних снага БиХ, помоћ ЕУ-
ФОР-а или међународну помоћ, Републичка управа ци-
вилне заштите/Републички штаб за ванредне ситуације 
обраћају се са захтјевом директно Оружаним снагама БиХ 
или путем Министарства безбједности БиХ, Сектора за 
заштиту и спасавање, односно Координационог тијела БиХ 
(уколико је активирано), одређеној држави или међуна-
родној организацији, поштујући важеће одредбе Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, Оквирног 
закона о заштити и спасавању људи и материјалних добара 
од природних или других несрећа у Босни и Херцеговини 
и одредбе споразума закључених са другим државама и 
међународним организацијама,

6) приликом тражења међународне помоћи, поштују се 
стандардне оперативне процедуре потписане са другим др-
жавама и

7) сходно Споразуму о успостављању специјалних и 
паралелних односа између Републике Српске и Републике 
Србије, помоћ снага заштите и спасавања Републике Ср-
бије може се тражити непосредно.

10. Сви захтјеви за помоћ упућени надлежном под-
ручном одјељењу цивилне заштите, Републичкој управи 
цивилне заштите/Републичком центру за осматрање, оба-
вјештавање и узбуњивање треба да буду достављени ис-
кључиво путем факса, интернета или у некој другој писаној 
форми, потписани и овјерени од надлежног органа.

11. У случају када дође до елементарне непогоде и дру-
ге несреће, надлежни орган јединице локалне самоуправе 
која је погођена природном и другом несрећом одмах пре-
дузима све потребне мјере на заштити и спасавању људи, 
материјалних и других добара, те о свим појавама које 
имају или могу имати директан или индиректан утицај на 
живот и здравље људи и имовину матичне, сусједних и дру-
гих јединица локалне самоуправе, извјештава Републичку 
управу цивилне заштите/Републички центар за осматрање, 
обавјештавање и узбуњивање, односно Републички штаб за 
ванредне ситуације, уколико је активиран, путем надлеж-
ног подручног одјељења цивилне заштите, те надлежне 
органе сусједних и других јединица локалне самоуправе.

12. Подручна одјељења цивилне заштите прате ситу-
ацију на угроженом подручју, благовремено информишу и 
предлажу Републичкој управи цивилне заштите, односно 
Републичком штабу за ванредне ситуације, надлежном ор-
гану јединице локалне самоуправе, на основу властите про-
цјене, предузимање потребних мјера и активности, укљу-
чујући и захтјеве за достављање помоћи угроженом под-
ручју и сваки захтјев за пружање помоћи одмах просљеђују 
Републичкој управи цивилне заштите/Републичком центру 
за осматрање, обавјештавање и узбуњивање, односно Репу-
бличком штабу за ванредне ситуације.

13. По пријему захтјева за тражење помоћи Републич-
ка управа цивилне заштите, односно Републички штаб за 
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ванредне ситуације, поступају у складу са својим законом 
утврђеним овлашћењима и предузимају потребне мјере да 
би захтјев за пружање помоћи био у што краћем времену 
реализован.

14. Снагама које се упућују као помоћ јединици ло-
калне самоуправе тражиоцу помоћи непосредно руководи 
штаб за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе 
на чијем су подручју ангажовани, односно лице које он ов-
ласти.

15. Штаб за ванредне ситуације, односно лице које он 
овласти, издаје наређења, задатке, упутства и инструк-
ције искључиво руководиоцу јединица/снага пошиљаоца 
помоћи, односно његовом замјенику, које својом одлуком 
поставља надлежни орган јединице локалне самоуправе 
пошиљаоца помоћи.

16. Надлежни орган јединице локалне самоуправе која 
шаље помоћ угроженој јединици локалне самоуправе, оба-
вјештење о томе доставља на Обрасцу 4, који се налази у 
Прилогу број 6. овог упутства и чини његов саставни дио.

17. Снаге које се шаљу као помоћ јединици локалне са-
моуправе тражиоцу помоћи су опремљене личним и зајед-
ничким средствима заштите, односно другим материјално-
техничким средствима и опремом која им омогућава адек-
ватно, безбједно и ефикасно ангажовање, у складу са про-
цијењеним условима ангажовања на угроженом подручју.

18. Снаге које се шаљу као помоћ јединици локалне са-
моуправе тражиоцу помоћи су обучене у коришћењу лич-
них и заједничких материјално-техничких средстава и оп-
реме која им је повјерена на коришћење, односно обучене 
за рад и дјеловање у условима који владају на угроженом 
подручју.

19. Спискове људи (презиме, очево име и име, број ли-
чне карте и евентуално неки други податак од непосред-
ног значаја за пружање помоћи), материјално-техничких 
средстава и опреме (назив, намјена, количина, серијски 
број и слично), руководилац јединица/снага које су дошле 
на угрожено подручје са циљем пружања помоћи, предаје 
надлежном органу јединице локалне самоуправе примаоца 
помоћи, одмах по доласку на то подручје, односно најкас-
није 24 часа по доласку на подручје ангажовања.

20. Подаци о људству достављају се на Обрасцу 4-а, 
који се налази у Прилогу број 7. овог упутства и чини ње-
гов саставни дио, док се подаци о материјално-техничким 
средствима и опреми достављају на Обрасцу 4-б, који се 
налази у Прилогу број 8. овог упутства и чини његов сас-
тавни дио.

21. Сва лица која надлежни орган јединице локалне са-
моуправе пошиљаоца помоћи упућује као помоћ јединици 
локалне самоуправе тражиоцу помоћи, пошиљалац помоћи 
осигурава у неком од овлашћених осигуравајућих друшта-
ва.

22. Надлежни органи јединице локалне самоуправе 
примаоца помоћи обезбјеђују сву потребну помоћ и заш-
титу сваком припаднику јединица/снага помоћи, у складу 
са условима њиховог ангажовања на угроженом подручју.

23. Спровођење прописаних мјера безбједности, сходно 
правилима рада спасилачких служби, у складу са условима 
и врстом ангажовања, досљедно се поштује.

24. Снаге помоћи добијају прецизна обавјештења о 
томе да ли је терен миниран и којом врстом минско-експло-
зивних средстава, метеоролошким, географским, хигијен-
ско-епидемиолошким и другим условима који владају на 
подручју на којем се ангажују.

25. Мјере безбједности приликом ангажовања ваздухоп-
лова подразумијевају сљедеће:

1) извршити правовремено извлачење људи из подручја 
на којем се очекује гашење пожара из ваздуха, и то под пра-
вим углом у односу на правац доласка ваздухоплова, по мо-
гућности у изгорени дио пожаришта,

2) извршити правовремено упозоравање посаде ваз-
духоплова ако су копнене снаге и становништво у подручју 
дјеловања ваздухоплова,

3) у случају када се људи нису стигли извући, а поса-
да ваздухоплова их није уочила, лица затечена на подручју 
дејства ваздухоплова заузимају лежећи положај и по кри-
вају главу рукама,

4) вода избачена из ваздухоплова не може теже поврије-
дити ватрогасце, али их може избацити из равнотеже, баци-
ти на њих поломљено грање или мање камење и поквасити 
их, те им умањити даљу радну способност,

5) пјенило и ретардант нису опасни по здравље (осим 
ако се прогутају или доспију у очи), али су љепљиви, ако је 
правовремено обавијештен, пилот може обуставити мане-
вар за избацивање воде,

6) предузети мјере безбједности на водозахватној по-
вршини - површини са које се узима вода (забрана купања, 
рибарења и пловљења на одређеном подручју и у конкрет-
ном периоду) и

7) обезбиједити присуство екипе за хитну медицинску 
помоћ, ватрогасну екипу и друго, по потреби.

26. Посада ваздухоплова се упознаје са сљедећим по-
дацима:

1) координате пожаришта, односно локалитета на којем 
се извршава задатак,

2) координате мјеста слијетања/полијетања и водозах-
ватне површине (површина са које се узима вода, дубина 
газа - минимално 3 м до 5 м, зависно од ваздухоплова и 
типа ведра),

3) удаљеност водозахватне површине од пожаришта 
износи максимално десет минута лета,

4) за хеликоптере је од посебне важности прилазна ра-
ван, а још важнија одлазна раван (препреке око водозахват-
не површине морају бити уклоњене са површине величине 
50 м · 50 м), а у прилазној и одлазној равни не смије бити 
високих препрека, посебно далековода,

5) авиони се на писти или на травнатим површинама 
пуне водом из цистерни или из хидранта,

6) већина летова хеликоптером се обавља у јутарњим 
или послијеподневним часовима (екстремне температуре) и

7) одредити површине за принудно слијетање.
27. Захтјев за ангажовање ваздухоплова садржи сље-

деће податке:
1) координате пожаришта, односно локалитета на којем 

се извршава задатак,
2) координате мјеста слијетања/полијетања и водозах-

ватне површине,
3) број људи присутних на пожаришту и како су распо-

ређени,
4) постојање препрека у виду далековода, стубова, ан-

тена и слично на пожаришту и у подручју водозахвата, те 
да ли су под електричним напоном и

5) приоритет у гашењу, односно дио пожаришта на 
којем ваздухоплов приоритетно дјелује.

28. Припрема терена за слијетање хеликоптера у зим-
ским условима и димензије површине за слијетање обух-
вата сљедеће:

1) за слијетање хеликоптера типа “Газела” обезбиједити 
терен димензија 20 м · 20 м, а за хеликоптер типа “Ми-8” 
терен димензија 50 м · 50 м,

2) централни дио терена (минимално 10 м · 10 м), на 
коме се врши пристајање хеликоптера, мора да буде тврд и 
нагиба не већег од 9° за хеликоптер типа “Газела”, односно 
5° за хеликоптер типа “Ми-8”,

3) на терену и у његовој непосредној близини не 
смију се налазити предмети који би могли бити подигнути 
струјом носећег ротора (лимови, даске, гране, крпе, кесе, 
расути материјали итд.),

4) када је терен покривен снијегом, димензије и на-
гиб терена су исте као и у љетним условима, то јесте ако 
је висина сњежног покривача око 30 цм, није неопходно 
уклањати га са мјеста слијетања; изразито прхки снијег 
је пожељно попрскати водом ради лакшег слијетања, али 
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није неопходно, док је снијег дубљи од 30 цм потребно до-
бро угазити или уклонити са терена, гдје се, при уклањању 
снијега са централног дијела, води рачуна да се не праве 
наноси на самом терену, због могућности удара репног ро-
тора у замрзнуте дијелове снијега,

5) ако постоји могућност, прије слијетања хеликоптера 
активирати димну кутију ради боље процјене правца и бр-
зине вјетра,

6) мјесто слијетања покривено снијегом означи-
ти бојом, пепелом или сличном материјом која ће бити 
уочљива из ваздуха, а коју ротор неће “одувати” приликом 
слијетања. Ознака би требало да буде у облику латинич-
ног слова “H”, димензија 4 м · 2 м, на дијелу терена који 
је најравнији.

29. Поступци особа на земљи приликом операција 
слијетања и полијетања ваздухоплова обухватају сљедеће:

1) у фази слијетања, сва лица и возила морају бити 
удаљени најмање 50 метара од границе терена намијењеног 
за слијетање,

2) не прилазити хеликоптеру док се ротор не заустави 
или док се не добије знак од пилота,

3) приликом приласка хеликоптеру прилазити искључи-
во са предње стране, тако да пилот може да уочи лице које 
прилази у благо погнутом положају, и при томе све вријеме 
гледати у правцу пилота пратећи знакове које показује,

4) водити рачуна да се приликом слијетања хеликопте-
ра појављују снажни таласи ваздуха који могу понекад да 
оборе човјека, као и да тај талас може да подигне снијег и 
прашину, па чак и теже предмете као што су гране, даске, 
кесе, лимови, смеће, лишће и слично.

30. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 
Упутство о начину тражења/прихватања и пружања помоћи 
градовима/општинама у Републици Српској у случају при-
родних и других несрећа већих размјера, број 10/1.02/052-
145/12 од 22. октобра 2012. године.

31. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/M-020-115
13. јуна 2013. године  Министар,
Бања Лука  Радислав Јовичић, с.р.

Прилог број 1.
Образац 1

ИЗВЈЕШТАЈ О ЕЛЕМЕНТАРНОЈ НЕПОГОДИ И ДРУГОЈ НЕСРЕЋИ

1. Прима:
1.1. Институција или служба (име и презиме)
1.2. Телефон
1.3. Факс
1.4. E-mail

2. Шаље:
2.1. Институција или служба (име и презиме)
2.2. Телефон
2.3. Факс
2.4. E-mail

3. Копија се доставља:
3.1. Институција или служба (име и презиме)
3.2. Телефон
3.3. Факс
3.4. E-mail

4. Кратак опис тренутног стања:
4.1. Врста елементарне непогоде или друге несреће (пожар, поплава, епидемија....)
4.2. Захваћено подручје/тачна локација
4.3. Узрок (уколико се може навести)
4.4. Вријеме почетка догађаја
4.5. Евентуалне жртве (тачан податак или према процјени)
4.6. Угрожено становништво (број и локалитет), тачан податак или према процјени
4.7. Евентуална штета (локација, врста, количина, број или други показатељ), 
тачан податак или према процјени)
4.8. Прекинуте (оштећене) путне комуникације
4.9. Функционисање фиксне и мобилне телефоније
4.10. Стање остале инфраструктуре
4.11. Тенденција ширења/раста опасности
4.12. Посебне опасности
4.13. Додатна упозорења
4.14. Опасности које пријете сусједним и другим општинама

5. Предузете мјере заштите и спасавања:
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5.1. Кратак опис предузетих мјера
5.2. Ангажоване снаге и средства у оквиру система заштите и спасавања (локација, 
број, врста, количина или други показатељ)
5.3. Ангажоване снаге и средства других институција и слично (локација, број, 
врста, количина или други показатељ)

6. Напомене:

НАПОМЕНА: Образац 1 – Извјештај о елементарној непогоди и другој несрећи користи надлежни орган јединице локалне самоуправе, 
не само у смислу примјене овог упутства, него и приликом редовног и ванредног извјештавања надлежног подручног одјељења цивилне 
заштите, односно Републичке управе цивилне заштите/Републичког центра за осматрање, обавјештавање и узбуњивање, Републичког 
штаба за ванредне ситуације у случају елементарне непогоде и друге несреће.

Подаци који се уносе у овај образац треба да буду, по могућности, што краћи, јасни и изражени у бројчаним или другим конкретним 
показатељима, те не смију кориснике извјештаја довести у недоумицу.

Број: ______________       Потпис и печат надлежног органа

Датум: _____________          ____________________________

Прилог број 2.

Образац 2
ЗАХТЈЕВ 

(ТРАЖЕЊЕ ПОМОЋИ)
1. Прима:
1.1. Институција или служба (име и презиме)
1.2. Телефон
1.3. Факс
1.4. E-mail

2. Шаље:
2.1. Институција или служба (име и презиме)
2.2. Телефон
2.3. Факс
2.4. E-mail

3. Копија се доставља:
3.1. Институција или служба (име и презиме)
3.2. Телефон
3.3. Факс
3.4. Е-mail

4. Помоћ у људству:
4.1. Број људи према специјалностима или посебним знањима и вјештинама
4.2. Број људи који се могу ангажовати без посједовања посебних знања и вјештина
4.3. Лична и заједничка заштитна опрема с обзиром на опасности којима ће бити  
изложена ангажована лица
4.4. Тачни локалитети ангажовања
4.5. Мјере безбједности
4.6. Посебне опасности
4.7. Посебна упозорења

5. Помоћ у МТС-у и опреми:
5.1. Број моторних возила према врсти и намјени
5.2. Број грађевинских машина према врсти и намјени
5.3. Број моторних и других чамаца
5.4. Машине, уређаји и апарати према броју, врсти и намјени
5.5. Друга опрема према броју, врсти и намјени
5.6. Посебне опасности
5.7. Посебна упозорења
5.8. Мјере безбједности
5.9. Тачни локалитети ангажовања
5.10. Остали захтјеви
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6. Достављање помоћи:
6.1. Могући правци достављања помоћи и стање комуникација
6.2. Степен хитности/приоритети ангажовања
6.3. Тачке прихвата и могућност пратње до мјеста ангажовања
6.4. Могућности смјештаја траженог броја људи
6.5. Могућности складиштења тражених средстава

7. Контакт особа у име јединице локалне заједнице која тражи помоћ:
7.1. Име и презиме
7.2. Телефон мобилни/фиксни
7.3. Факс
7.4. Е-mail

8. Остало

Број: ______________         Потпис и печат надлежног органа

Датум: _____________         ____________________________

Прилог број 3.

Образац 3
ЗАХТЈЕВ

ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОМОЋИ ОС БиХ, ЕУФОР-а, СУСЈЕДНИХ И ДРУГИХ ДРЖАВА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Прима:
1.1. Институција или служба (име и презиме) Републичка управа цивилне заштите/Републички 

центар за ООиУ
1.2. Телефон 057/344-258

       344-259  121

       344-260 

051/212-500 
1.3. Факс 057/344-258 

       344-259

       344-260 

051/212-566
1.4. E-mail ruczopcentar@gmail.com 

coio@banjaluka.rs.ba

2. Шаље:
2.1. Институција или служба (име и презиме)
2.2. Телефон
2.3. Факс
2.4. E-mail

3. Копија се доставља:
3.1. Институција или служба (име и презиме)
3.2. Телефон
3.3. Факс
3.4. E-mail

4. Помоћ у људству:
4.1. Број људи према специјалностима или посебним знањима и вјештинама
4.2. Број људи који се могу ангажовати без посједовања посебних знања и вјештина
4.3. Лична и заједничка заштитна опрема с обзиром на опасности којима ће бити  
изложена ангажована лица
4.4. Тачни локалитети ангажовања
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4.5. Мјере безбједности
4.6. Посебне опасности
4.7. Посебна упозорења

5. Помоћ у МТС-у и опреми:
5.1. Број моторних возила према врсти и намјени
5.2. Број грађевинских машина према врсти и намјени
5.3. Број моторних и других чамаца
5.4. Машине, уређаји и апарати према броју, врсти и намјени
5.5. Друга опрема према броју, врсти и намјени
5.6. Ангажовање ваздухоплова (локалитет и разлог ангажовања)
5.7. Тачни локалитети ангажовања копнених снага
5.8. Посебне опасности
5.9. Посебна упозорења
5.10. Мјере безбједности
5.11. Остали захтјеви

6. Достављање помоћи:
6.1. Могући правци достављања помоћи и стање комуникација
6.2. Степен хитности/приоритети ангажовања
6.3. Тачке прихвата и могућност пратње до мјеста ангажовања
6.4. Могућности смјештаја траженог броја људи
6.5. Могућности складиштења тражених средстава

7. Контакт особа испред јединице локалне самоуправе која тражи помоћ:
7.1. Име и презиме
7.2. Телефон мобилни/фиксни
7.3. Факс
7.4. E-mail

8. Остало

Број: ______________       Потпис и печат надлежног органа

Датум: _____________         ____________________________

Прилог број 4.

Образац 3-а
ЗАХТЈЕВ ЗА МЕДИЦИНСКОМ ЕВАКУАЦИЈОМ - МЕДЕВАК

1. Прима

1.1. Институција или служба (име и презиме) Републичка управа цивилне заштите/Републички 
центар за ООиУ

1.2. Телефон 057/344-258

       344-259   121

       344-260 

051/212-500 

1.3. Факс 057/344-258 

       344-259

       344-260 

051/212-566

1.4. E-mail rruczopcentar@gmail.com 
coio@banjaluka.rs.ba

2. Шаље
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Институција или служба (име и презиме)

2.2. Телефон

2.3. Факс

2.4. E-mail

3. Предмет ЗАХТЈЕВ ЗА МЕДЕВАК

4. Датум и вријеме поруке

5. Опис повреде/болести:

5.1. Датум и вријеме

5.2. Подаци о повријеђеној особи/особама

5.3. Подаци о пратиоцима

5.4. Подаци о посебним условима транспорта (да ли је лице покретно, на носили-
ма, у колицима, да ли је потребна додатна медицинска опрема и која и слично)

6. Координација:

6.1. Вријеме укрцавања/искрцавања

6.2. Краћи опис метеоролошких услова на мјесту укрцавања/искрцавања

6.3. Надлежни цивилни орган надлежан за евакуацију

6.4. Контакт особа Име и презиме:

Телефон:

Факс:

E-mail:

7. Остало

Број: ______________       Потпис и печат надлежног органа

Датум: _____________         ____________________________

Напомена: У случају медицинске евакуације унутар БиХ и у иностранство, потребно је имати медицинску документацију прописану 
важећим законима који уређују ову област.

Прилог број 5.

Образац 3-б
КООРДИНАТЕ

КАРТЕ WGS 84
1.1. Врста карте
1.2. Размјер карте
1.3. Назив карте
1.4. Модел
1.5. Број листа карте (sheet)
1.6. Координате

НАПОМЕНА: За сваки локалитет на којем се захтијева ангажовање копнених и ваздушних снага Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске, Оружаних снага Босне и Херцеговине и ЕУФОР-а, те ваздухоплова других субјеката, као и у случају МЕДЕВАК-а, 
обавезно, у прилогу обрасца 3 и 3-а, треба доставити попуњен Образац 3-б. 

Број: ______________         Потпис и печат надлежног органа

Датум: _____________         ____________________________

Прилог број 6.

Образац 4
ОБАВЈЕШТЕЊЕ

О ДОСТАВЉАЊУ ПОМОЋИ

1. Прима:
1.2. Институција или служба (име и презиме)
1.2. Телефон
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1.3. Факс
1.4. E-mail

2. Шаље:
2.2. Институција или служба (име и презиме)
2.2. Телефон
2.3. Факс
2.4. E-mail

3. Копија се доставља:
3.1. Институција или служба (име и презиме)
3.2. Телефон
3.3. Факс
3.4. E-mail

4. Помоћ у људству:
4.1. Број људи према специјалностима или посебним знањима и вјештинама
4.2. Број људи који се могу ангажовати без посједовања посебних знања и вјештина
4.3. Лична и заједничка заштитна опрема с којом располажу
4.4. Недостајућа лична и заједничка опрема
4.5. Захтјеви
4.6. Остало

5. Помоћ у МТС-у и опреми:
5.1. Број моторних возила према врсти и намјени
5.2. Број грађевинских машина према врсти и намјени
5.3. Број моторних и других чамаца
5.4. Машине, уређаји и апарати према броју, врсти и намјени
5.5. Друга опрема према броју, врсти и намјени
5.6. Захтјеви
5.7. Потребна пратња
5.8. Остало

6. Контакт особа у име јединице локалне самоуправе која доставља помоћ:
6.1. Име и презиме
6.2. Телефон мобилни/фиксни
6.3. Факс
6.4. Е-mail

7. Остало

НАПОМЕНА: Обрасце 4, 4-а и 4-б доставља надлежни орган јединице локалне самоуправе пошиљаоца помоћи надлежном органу 
јединице локалне самоуправе тражиоца помоћи што је прије могуће, а најкасније 24 часа по доласку јединица/снага помоћи на мјесто 
ангажовања.

Ради ефикасности дјеловања расположивих јединица/снага помоћи, надлежни орган јединице локалне самоуправе пошиљаоца помоћи ће, 
одмах по доношењу одлуке о пружању помоћи, обавијестити о томе надлежни орган јединице локалне самоуправе тражиоца помоћи на 
најбржи могући начин, а наведене обрасце доставиће у горе наведеним роковима.

Број: ______________        Потпис и печат надлежног органа

Датум: _____________         ____________________________

Прилог број 7.

Образац 4-а
ПОДАЦИ О ЉУДСТВУ

Р/Бр. Презиме, очево име 
и име Број личне карте

Остали подаци 
(специјалност, посебна знања од значаја за 

заштиту и спасавање и слично)
Напомена
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Прилог број 8.

Образац 4-б
ПОДАЦИ О МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ

Р/Б Назив средства Намјена Серијски број Број/количина
Остало 

(за моторна возила 
рег. број)

Напомена

Моторна возила

Машине

Уређаји/апарати

...опрема
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ЈУ Службени гласник Републик Српске, располаже модерно опремљеном штампаријом, у којојe

oштампамо властита издања и разн врсне графичке производе, од којих издвајамо:

- Штампање вриједносних папира на специјалним заштићеним папирима и са могућношћу заштите
наношењем једини у Републици Српској).ХОЛОГРАМА, (

У оквиру ове групе послова радимо:
- За Министарство финансија мјенице, томболске листиће, сертификате, специјалне наљепнице,
- За Министарство управе и локалне самоуправе матичне књиге и изводе из матичних књига,
- За Бањалучки универзитет дипломе, индексе и друге обрасце са заштитом,
- За Ауто-мото савез Републике Српске радимо међународне возачке дозволе и обрасце са холограмском заштитом.

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб.

Телефон/факс: (051) 456-350
E-mail: s @grs.stamparija slglasnik.org
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