
б) упо тре бља ва сред ства и уре ђа је ко ји не ис пу ња ва ју
про пи са не усло ве у по гле ду ква ли те та пре ма стан дар ди ма,
од но сно стан дар ди ма при хва ће ним пра ви ли ма тех нич ке
стру ке или не обез би је ди тех нич ку опре му за ре дов но одр -
жа ва ње и по пра вак угра ђе них уре ђа ја (члан 18) и

в) за по сле ним ли ци ма, од но сно по моћ ним при пад ни -
ци ма обез бје ђе ња ни је обез би је ди ло про пи са ну уни фор му,
од но сно ако уни фор ма из гле дом и кро јем не од го ва ра за х -
тје ви ма из чла на 32. овог за ко на.

(2) Нов ча ном ка зном од 200 КМ до 4.000 КМ за пре кр шај
из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и де тек тив ска аген ци ја.

(3) Нов ча ном ка зном од 150 КМ до 1.000 КМ за пре кр -
ша је из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли це у
прав ном ли цу.

(4) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на из ри че се и за -
штит на мје ра за бра не оба вља ња дје лат но сти у тра ја њу до
пет го ди на.

Члан 75.

(1) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај прав но ли це ако:

а) рад ни ци, од но сно по моћ ни при пад ни ци обез бје ђе ња
но се рад ну уни фор му или озна че не ди је ло ве рад не уни -
фор ме из ван вре ме на оба вља ња по сло ва без рад ног на ло га
(члан 33. ст. 1. и 2),

б) у слу ча ју на ста ја ња окол но сти због ко јих се ле ги ти -
ма ци ја при пад ни ка обез бје ђе ња мо ра од у зе ти, ле ги ти ма -
ци ју од мах не до ста ви ЦЈБ (члан 34) и

в) не во ди про пи са не еви ден ци је (члан 57).

(2) Нов ча ном ка зном од 100 КМ до 800 КМ за пре кр ша -
је из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли це у
прав ном ли цу.

Члан 76.

Нов ча ном ка зном од 100 КМ до 1.000 КМ ка зни ће се за
пре кр шај при ват ни де тек тив ако:

а) оба вља по сло ве без уго во ра за кљу че ног у пи са ном
об ли ку и из да те по себ не пу но мо ћи (члан 46),

б) не при ја ви кри вич но дје ло за ко је је са знао по во дом
вр ше ња по сло ва ко ји су му по вје ре ни (члан 50),

в) при оба вља њу по сло ва упо три је би ва тре но оруж је и
дру га сред ства при ну де или оба вља не до пу ште но сни ма ње
или при слу шки ва ње (члан 51),

г) на кон пре стан ка оба вља ња де тек тив ских по сло ва по -
ври је ди од ред бе о по слов ној тај ни (члан 52. став 1),

д) ко ри сти по дат ке и са зна ња до ко јих је до шао у оба вља -
њу уго во ре ног по сла су прот но свр си због ко је су при ку пље -
ни, од но сно ко ји не пре да све при ку пље не по дат ке стран ци
на кон оба вља ња уго во ре ног по сла, об ја ви по дат ке до ко јих је
до шао оба вља њем уго во ре ног по сла или дру гом ли цу омо гу -
ћи об ја вљи ва ње тих по да та ка (члан 52. став 2. и чла н 53) и

ђ) оба вља де тек тив ске по сло ве су прот но чла ну 55. овог
за ко на.

Члан 77.

Нов ча ном ка зном од 100 КМ до 800 КМ ка зни ће се за
пре кр шај при ват ни де тек тив ако:

а) не по ка же де тек тив ску ле ги ти ма ци ју овла шће ном
ли цу Ми ни стар ства и ли цу од ко га при ку пља по дат ке или
не вра ти де тек тив ску ле ги ти ма ци ју над ле жном ор га ну у
слу ча ју пред ви ђе ним чла ном 47. овог за ко на и

б) овла шће ном слу жбе ном ли цу Ми ни стар ства не омо -
гу ћи увид у по дат ке и до ка зе ко ји ма рас по ла же (члан 54).

Члан 78.

Нов ча ном ка зном од 100 КМ до 500 КМ ка зни ће се за
пре кр шај при пад ник обез бје ђе ња и по моћ ни при пад ник
обез бје ђе ња ако:

а) оба вља по сло ве обез бје ђе ња ли ца и имо ви не без
овла шће ња, од но сно са гла сно сти (члан 20),

б) за оба вља ње по сло ва но си ва тре но оруж је за ври је -
ме оба вља ња по сло ва за ко је ни је овла шћен да но си ва тре -
но оруж је (члан 25. став 1),

в) за ври је ме оба вља ња по сло ва но си вла сти то ва тре но
оруж је (члан 25. став 5),

г) до ла зи на по сао, од но сно од ла зи с по сла у рад ној
уни фор ми без из да тог рад ног на ло га (члан 33. став 2),

д) на јав ном мје сту но си озна че не ди је ло ве рад не уни -
фор ме (члан 33. став 3) и

ђ) при оба вља њу по сло ва обез бје ђе ња не ис так не на
вид но мје сто ле ги ти ма ци ју при пад ни ка обез бје ђе ња или је
не по ка же овла шће ном слу жбе ном ли цу Ми ни стар ства
(члан 32. став 1. и члан 32. став 6).

IX - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 79.

(1) Од ред бе овог за ко на ко је се од но се на при вред на
дру штва при мје њу ју се и на пред у зе ћа из чла на 9. став 2.
овог за ко на, осим од ред бе ста ва 2. овог чла на.

(2) Од ред бе овог за ко на не при мје њу ју се на при пад ни -
ке вла сти те слу жбе обез бје ђе ња у при вред ним дру штви ма
ко ја има ју ор га ни зо ва ну вла сти ту слу жбу обез бје ђе ња,
осим ако овим за ко ном ни је дру га чи је про пи са но.

Члан 80.

(1) Прав на ли ца ко ја оба вља ју по сло ве обез бје ђе ња ли -
ца и имо ви не, укљу чу ју ћи јав на пред у зе ћа и при вред на
дру штва ко ја има ју ор га ни зо ва ну вла сти ту слу жбу обез бје -
ђе ња, као и при ват ни де тек ти ви, мо гу на ба ви ти и др жа ти
ва тре но оруж је у скла ду са За ко ном о оруж ју и му ни ци ји и
Пра вил ни ком о усло ви ма и на чи ну спро во ђе ња тех нич ког
и фи зич ког обез бје ђе ња.

(2) Оруж је и му ни ци ја на ба вље ни су прот но од ред ба ма
ста ва 1. овог чла на од у зе ће се у скла ду са за ко ном.

Члан 81.

Под за кон ски ак ти до не се ни на осно ву За ко на о аген ци -
ја ма за обез бје ђе ње ли ца и имо ви не и при ват ној де тек тив -
ској дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 50/02, 92/05 и 91/06) при мје њи ва ће се до до но ше ња
под за кон ских ака та на осно ву овог за ко на, уко ли ко ни су у
су прот но сти са њим.

Члан 82.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о аген ци ја ма за обез бје ђе ње ли ца и имо ви не и при ват ној
де тек тив ској дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 50/02, 92/05 и 91/06).

Члан 83.

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

Број: 01-2006/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Про гла ша вам За кон о комуналним таксама, ко ји је На -
род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Че тр на е -
стој сјед ни ци, одр жа ној 15. де цем бра 2011. го ди не, а Ви је -
ће на ро да 27. де цем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво -
је ним За ко ном о комуналним таксама ни је угро жен ви тал -
ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у
Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3536/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.
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З А  КО Н

О КО МУ НАЛ НИМ ТАК СА МА

Члан 1.

Овим за ко ном утвр ђу ју се и уре ђу ју основ ни еле мен ти
си сте ма ко му нал них так си, пред мет так се не оба ве зе, об ве -
зник пла ћа ња ко му нал не так се (у да љем тек сту: об ве зник),
као и осло ба ђа ња од пла ћа ња ко му нал не так се.

Члан 2.

(1) Ко му нал не так се у скла ду са овим за ко ном по себ -
ним ак том утвр ђу је град, од но сно оп шти на (у да љем тек -
сту: је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве).

(2) Ко му нал не так се су при ход бу џе та је ди ни ца ло кал -
не са мо у пра ве.

Члан 3.

(1) Ко му нал не так се мо гу се утвр ди ти за:

а) ко ри шће ње про сто ра на јав ним по вр ши на ма, осим у
свр ху про да је штам пе, књи га и дру гих пу бли ка ци ја,

б) при ре ђи ва ње му зич ког про гра ма у уго сти тељ ским
објек ти ма и ма сов ним ску по ви ма, осим му зи ке ко ја се ре -
про ду ку је елек трон ским или ме ха нич ким сред стви ма,

в) ис ти ца ње ре кла ма на јав ним и дру гим по вр ши на ма,
осим ре клам них па ноа и бил бор да по ред ауто-пу те ва, ма -
ги страл них и ре ги о нал них пу те ва,

г) ко ри шће ње сло бод них по вр ши на за кам по ве, по ста -
вља ње ша то ра или дру гих обје ка та при вре ме ног ка рак те ра,
као и за кар тинг ста зе, за бав не пар ко ве и цир ку се,

д) ко ри шће ње ви три на ра ди из ла га ња ро бе ван по слов -
них про сто ри ја,

ђ) др жа ње плов них по стро је ња, плов них на пра ва и
дру гих обје ка та на во ди,

е) др жа ње ре сто ра на и дру гих уго сти тељ ских и за бав -
них обје ка та на во ди,

ж) ко ри шће ње ри јеч не оба ле у по слов не свр хе,

з) ко ри шће ње про сто ра за пар ки ра ње мо тор них, друм -
ских и при кључ них во зи ла на уре ђе ним и оби ље же ним
мје сти ма, од ре ђе ним за то ак том скуп шти не је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве и

и) ис ти ца ње по слов ног име на прав ног ли ца или пред у -
зет ни ка на по слов ним про сто ри ја ма.

(2) У слу ча ју да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на пла ћу -
је за куп у скла ду са по себ ним про пи сом, не мо же се за ко -
ри шће ње истог про сто ра на јав ној по вр ши ни на пла ти ти и
ко му нал на так са из ста ва 1. тач ка а) овог чла на.

(3) За ко ри шће ње пра ва, пред ме та и услу га из ста ва 1.
овог чла на за ко је је про пи са но пла ћа ње ко му нал не так се
не мо же се уво ди ти дру га по себ на на кна да.

Члан 4.

(1) Об ве зник ко му нал не так се је ко ри сник пра ва, пред -
ме та и услу га за чи је је ко ри шће ње про пи са но пла ћа ње
так се.

(2) Так се на оба ве за на ста је да ном по чет ка ко ри шће ња
пра ва, пред ме та и услу га за чи је је ко ри шће ње про пи са но
пла ћа ње ко му нал не так се.

(3) Так се не оба ве зе из чла на 3. став 1. т. а) до з) овог за -
ко на за ста ри је ва ју ис те ком дви је го ди не од да на на стан ка
оба ве зе, а на за стар је лост так се не оба ве зе из чла на 3. став
1. тач ка и) овог за ко на при мје њу ју се про пи си ко ји ма се
уре ђу је по ре ски по сту пак.

Члан 5.

(1) Јав ним по вр ши на ма, у сми слу овог за ко на, сма тра -
ју се по вр ши не утвр ђе не план ском до ку мен та ци јом гра да,
од но сно оп шти не, ко је су до ступ не свим ко ри сни ци ма под
јед на ким усло ви ма (ули це, тр го ви, јав ни про ла зи, јав на
сте пе ни шта, мо сто ви, под во жња ци, над во жња ци, пар кинг
про сто ри, тро то а ри, ста ја ли шта јав ног пре во за, пи ја це,
пар ко ви, трав ња ци, по вр ши не за ре кре а ци ју и слич но).

(2) Дру гим по вр ши на ма у сми слу овог за ко на сма тра ју
се по вр ши не ко је ни су јав не, а ви дљи ве су са јав них по вр -
ши на и ко ри сте се за огла ша ва ње по ста вља њем обје ка та,
од но сно сред ста ва за огла ша ва ње.

Члан 6.

(1) Прав но ли це и пред у зет ник ко ји оба вља дје лат ност
на осно ву одо бре ња над ле жног ор га на ду жан је да на ула -
зу у сва ки по слов ни про стор гдје оба вља дје лат ност ис так -
не по слов но име.

(2) По слов ним име ном, у сми слу овог за ко на, сма тра се
сва ки ис так ну ти на зив или име ко је упу ћу је на то да прав -
но или фи зич ко ли це оба вља дје лат ност.

(3) По слов но име из ста ва 2. овог чла на иден тич но је
на зи ву или име ну са др жа ном у одо бре њу над ле жног ор га -
на и ис ти че се на од го ва ра ју ћој та бли, чи ји се об лик мо же
про пи са ти ак том скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(4) Ако се на јед ном објек ту на ла зи ви ше ис так ну тих
по слов них име на истог об ве зни ка, так са се пла ћа са мо за
јед но по слов но име.

(5) По слов но име ис ти че се нај ка сни је да ном по чет ка
оба вља ња дје лат но сти.

Члан 7.

(1) Акт о утвр ђи ва њу ко му нал не так се до но си скуп -
шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, а њи ме се утвр ђу ју:
вр ста, ви си на, ро ко ви, на чин пла ћа ња и осло ба ђа ња од
пла ћа ња ко му нал не так се.

(2) Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же да
утвр ди ко му нал не так се у раз ли чи тој ви си ни, за ви сно од
вр сте дје лат но сти, по вр ши не, ло ка ци је, од но сно зо на у ко -
ји ма се на ла зе објек ти, од но сно пред ме ти или вр ше услу ге
за ко је се пла ћа так са из чла на 3. овог за ко на.

Члан 8.

(1) Од пла ћа ња ко му нал них так са осло бо ђе ни су:

а) ин сти ту ци је Бо сне и Хер це го ви не,

б) oргани, ор га ни за ци је и јав не уста но ве Ре пу бли ке
Срп ске и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,

в) акре ди то ва не ме ђу на род не ор га ни за ци је,

г) ди пло мат ска и кон зу лар на пред став ни штва,

д) ор га ни за ци је, од но сно удру же ња од јав ног ин те ре са
у Ре пу бли ци Срп ској и

ђ) ли ца ко ји ма је рје ше њем над ле жног ор га на при зна то
свој ство чла на по ро ди це по ги ну лих, умр лих, не ста лих и
за ро бље них бо ра ца, РВИ и ци вил не жр тве ра та.

(2) Пра во на осло ба ђа ње у слу ча је ви ма из ста ва 1. тач -
ка ђ) овог чла на оства ру је се под но ше њем за хтје ва над ле -
жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јем под -
руч ју је про пи са на так се на оба ве за, при је ис те ка ро ка за
при ја вљи ва ње, од но сно пла ћа ње так се не оба ве зе.

(3) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве рје ше ње о осло ба ђа -
њу од пла ћа ња ко му нал не так се до ста вља По ре ској упра ви
Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 9.

Ак том о утвр ђи ва њу ко му нал не так се је ди ни це ло кал -
не са мо у пра ве мо гу да утвр де и дру ге слу ча је ве осло ба ђа -
ња од пла ћа ња ко му нал них так са об ве зни ку ко ји:

а) оба вља ни ско а ку му ла тив не и де фи ци тар не дје лат но -
сти,

б) се ба ви ста рим тра ди ци о нал ним за на ти ма,

в) пр ви пут по кре ће при вред ну или услу жну дје лат -
ност, уко ли ко је об ве зник пред у зет ник,

г) за по сли но ве рад ни ке, уко ли ко је об ве зник пред у зет -
ник и

д) је ко ри сник пра ва из со ци јал не за шти те.

Члан 10.

Ко му нал не так се из чла на 3. т. д), ђ), е), ж) и и) овог за -
ко на утвр ђу ју се у го ди шњем из но су, а ко му нал не так се из
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чла на 3. т. а), б), в), г) и з) овог за ко на утвр ђу ју се сра змјер -
но вре ме ну ко ри шће ња пра ва, пред ме та или услу га.

Члан 11.

(1) Над ле жна слу жба је ди ни це ло кал не са мо у пра ве по -
је ди нач ним рје ше њем утвр ђу је оба ве зу пла ћа ња ко му нал -
не так се из чла на 3. став 1. т. а) до з) овог за ко на.

(2) Про тив рје ше ња из ста ва 1. овог чла на об ве зник мо -
же из ја ви ти жал бу гра до на чел ни ку, од но сно на чел ни ку је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве у ро ку и на на чин про пи сан
За ко ном о оп штем управ ном по ступ ку.

Члан 12.

(1) По сту пак утвр ђи ва ња, кон тро ле и на пла те ко му нал -
не так се из чла на 3. став 1. тач ка и) овог за ко на спро во ди
се у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је по ре ски по сту -
пак.

(2) Об ве зник ко му нал не так се из ста ва 1. овог чла на ду -
жан је при ја ви ти так се ну оба ве зу нај ка сни је до 31. мар та
те ку ће го ди не, а упла ту из вр ши ти нај ка сни је до 30. ју на те -
ку ће го ди не.

(3) Об ве зник ко ји у то ку го ди не ре ги стру је дје лат ност
за ко ју се пла ћа ко му нал на так са из чла на 3. став 1. тач ка
и) овог за ко на ду жан је у ро ку од 15 да на од да на по чет ка
оба вља ња дје лат но сти при ја ви ти так се ну оба ве зу сра -
змјер но бро ју мје се ци до кра ја ка лен дар ске го ди не и упла -
ти ти утвр ђе ни из нос так се нај ка сни је до кра ја го ди не.

(4) По ре ски об ве зник ко ји од ја ви дје лат ност у то ку го -
ди не, а пла тио је ко му нал ну так су у скла ду са ста вом 2.
овог чла на, има пра во на по врат ви ше упла ће ног из но са
так се, сра змјер но бро ју мје се ци до кра ја ка лен дар ске го ди -
не, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је по ре ски по -
сту пак.

Члан 13.

(1) Над зор над спро во ђе њем овог за ко на вр ши Ми ни -
стар ство фи нан си ја.

(2) Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем чла на 3.
став 1. т. а) до з) овог за ко на вр ши над ле жни ор ган је ди ни -
це ло кал не са мо у пра ве, а над зор над спро во ђе њем чла на 3.
став 1. тач ка и) овог за ко на вр ши По ре ска упра ва Ре пу бли -
ке Срп ске.

Члан 14.

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ускла ди ће сво је од лу ке о
ко му нал ним так са ма са од ред ба ма овог за ко на у ро ку од 90
да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 15.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да се при мје -
њу је За кон о ко му нал ним так са ма (“Слу жбе ни лист СР -
БиХ”, бр. 21/77, 35/88 и 26/89).

Члан 16.

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

Број: 01-2008/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. де-
цембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ ГА РАН ЦИ ЈЕ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Да је се Га ран ци ја Вла де Ре пу бли ке Срп ске за при вре -
ме ни бо ра вак на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске г. Бо ров ча -
нин Љу бо ми ра, ко ји се по пре су ди Ме ђу на род ног кри вич -

ног су да за бив шу Ју го сла ви ју у Ха гу на ла зи на из др жа ва -
њу ка зне у Кра ље ви ни Дан ској.

II

Са став ни дио ове од лу ке је Га ран ци ја Вла де Ре пу бли ке
Срп ске за г. Бо ров ча нин Љу бо ми ра.

III

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

Број: 04/1-012-2-2987/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Вла де,
Ба ња Лу ка А лек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. де-
цембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ ГА РАН ЦИ ЈЕ ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Да је се Га ран ци ја Вла де Ре пу бли ке Срп ске за при вре -
ме ни бо ра вак на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске г. Вин ка
Пан ду ре ви ћа, ко ји се на ла зи у при тво ру у Ме ђу на род ном
кри вич ном су ду за рат не зло чи не у Ха гу.

II

Са став ни дио ове од лу ке је Га ран ци ја Вла де Ре пу бли ке
Срп ске за г. Вин ка Пан ду ре ви ћа.

III

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

Број: 04/1-012-2-2988/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Вла де,
Ба ња Лу ка А лек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 2, а у ве зи са чла ном 144. став
1. За ко на о здрав стве ној за шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 106/09), чл. 3. и 12. За ко на о си сте -
му јав них слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 68/07) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 29. де-
цембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УСКЛА ЂИ ВА ЊУ АК ТА О ОСНИ ВА ЊУ ЈАВ НЕ 

ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСТА НО ВЕ ЗА ВО Д ЗА ФИ ЗИ КАЛ НУ 

МЕ ДИ ЦИ НУ И РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ “ДР МИ РО СЛАВ 

ЗО ТО ВИЋ” БА ЊА ЛУ КА

I

Овом од лу ком вр ши се ускла ђи ва ње осни вач ког ак та
Јав не здрав стве не уста но ве За во д за фи зи кал ну ме ди ци ну
и ре ха би ли та ци ју “Др Ми ро слав Зо то вић” Ба ња Лу ка са
За ко ном о здрав стве ној за шти ти, За ко ном о си сте му јав них
слу жби и За ко ном о кла си фи ка ци ји дје лат но сти и ре ги стру
по слов них су бје ка та по дје лат но сти ма у Ре пу бли ци Срп -
ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 74/10).

II

На зив здрав стве не уста но ве из тач ке I ове од лу ке гла -
си:

За вод за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју “Др
Ми ро слав Зо то вић” Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: За вод).

Скра ће ни на зив За во да гла си: За вод “Др Зо то вић”.
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