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2. Лиценца важи од 19.7.2019. године до 19.7.2023. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.07/310-412/19
19. јула 2019. године
Бањалука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

1329
На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Закона
о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број
62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузимању лиценци за обављање послова у области рударства
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19),
рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Приједорпутеви” а.д. Приједор за доношење рјешења којим се издаје
лиценца за експлоатацију минералних сировина, министар
енергетике и рударства д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У ПОВРШИНСКОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

1. Утврђује се да “Приједорпутеви” а.д. Приједор, 27.
јуна број 17, Приједор, испуњава услове за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији неметаличних минералних сировина које се користе за
добијање грађевинског материјала, техничког грађевинског
камена, украсног камена, пијеска и шљунка, који се користе за производњу опекарско-керамичких материјала или
креча и који се користе за производњу пунила у индустрији
и транспорт.
2. Лиценца важи од 19.7.2019. године до 19.7.2023. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.07/310-516/19
19. јула 2019. године
Бањалука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Закона
о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број
62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузимању лиценци за обављање послова у области рударства
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19),
рјешавајући по захтјеву привредног друштва “ArcelorMittal
Prijedor” д.о.о. Приједор за издавање лиценце за експлоатацију минералних сировина, министар енергетике и рударства д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У ПОВРШИНСКОЈ
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

1. Утврђује се да “ArcelorMittal Prijedor” д.о.о. Приједор, Јована Рашковића 1, Приједор, испуњава услове за
издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији минералних сировина.
2. Лиценца важи од 19.7.2019. године до 19.7.2023. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.
3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.07/310-125/19
19. јула 2019. године
Бањалука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
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Агенцијa за државну управу Републике Српске
На основу чл. 7. и 32. Уредбе о стручном испиту за рад
у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15), директор Агенције за
државну управу Републике Српске д о н о с и

ЛИСТУ
ИСПИТИВАЧА У КОМИСИЈАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ
СТРУЧНОГ УПРАВНОГ ИСПИТА ЗА РАД У УПРАВИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(1) Утврђује се Листа испитивача за Комисију за полагање стручног испита за кандидате са вишом и високом
стручном спремом.
а) Основи уставног уређења и европских интеграција:
- проф. др Синиша Каран,
- проф. др Миле Дмичић,
- проф. др Душко Медић,
- др Борис Тучић,
- др Марко Аћић,
- Радмила Драгишић, дипл. правник;
б) Систем државне управе и локалне самоуправе:
- доц. др Невенко Врањеш,
- проф. др Урош Пена,
- Милан Зјајић, дипл. правник,
- Дарко Кременовић, дипл. правник,
- Велимир Нинковић, дипл. правник,
- Дарко Бањац, мастер права;
в) Управни поступак и управни спор:
- проф. др Љубинко Митровић,
- проф. др Вељко Икановић,
- др Боро Бован,
- др Горан Маричић,
- Страхиња Ћурковић, дипл. правник,
- Миленко Милекић, дипл. правник;
г) Радни односи и радни односи у управи Републике
Српске:
- Александар Радета, дипл. правник,
- Срђан Радуљ, мастер права,
- Никола Кнежевић, дипл. правник,
- Славољуб Стојановић, дипл. правник,
- Микан Давидовић, дипл. правник;
д) Канцеларијско пословање:
- доц. др Милица Тепшић,
- доц. др Зорица Дрљача,
- Слободан Гаврановић, дипл. правник,
- Анђа Вујанић, дипл. правник,
- Владимир Јуришић, мастер права,
- Игор Шукало, мастер права.
(2) Утврђује се Листа испитивача за Комисију за полагање стручног испита за кандидате са средњом стручном
спремом.
а) Основи уставног уређења и основи система државне управе и локалне самоуправе:
- Славица Лукић, дипл. правник,
- Боро Благојевић, дипл. правник,
- Санела Томашевић, дипл. правник,
- Ана Обрадовић, дипл. правник,
- Боро Мандић, дипл. правник;
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б) Основи управног поступка, Основи радних односа и радних односа у управи Републике Српске:
- Зденка Абазагић, дипл. правник,
- Сања Стефановић, дипл. правник,
- Горан Ракић, дипл. правник,
- Бранислава Вујић, дипл. правник,
- Љиља Јокић, дипл. правник.
в) Канцеларијско пословање:
- Дариа Милошевић, дипл. правник,
- Снежана Ружичић, дипл. правник,
- Сњежана Драгосављевић, дипл. правник,
- Љиља Дабић, дипл. правник,
- Наташа Павић, дипл. правник.
(3) Ова листа објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 23.02/153-1212/19
1. августа 2019. године
Бањалука

Директор,
Александар Радета, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву: предсједник Златко М. Кнежевић, потпредсједници Мато Тадић, Мирсад Ћеман и Маргарита Цаца Николовска и судије Tudor Pantiru,
Валерија Галић, Миодраг Симовић, Сеада Палаврић и Giovanni
Grasso, на сједници одржаној 5. јула 2019. године, у предмету број
У 4/18, рјешавајући захтјев Борјане Кришто, предсједавајуће
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, на основу члана VI/3а) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став (2) тачка д) и члана 63 став (1) тачка д) Правила
Уставног суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 94/14), д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Обуставља се поступак покренут захтјевом Борјане Кришто,
предсједавајуће Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, за оцјену уставности одредбе члана IV.А.2.8.
став 3 Устава Федерације Босне и Херцеговине како је измијењена
Амандманом XXXIV (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 9/04,
20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 32/07 и 88/08) зато што је подноситељка
захтјева одустала од захтјева.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.
Образложење
1. Борјана Кришто, предсједавајућа Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: подноситељка захтјева), поднијела је 10. јануара 2018. године
Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд)
захтјев за оцјену уставности одредбе члана IV.А.2.8. став 3 Устава
Федерације Босне и Херцеговине како је измијењена Амандманом
XXXIV (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”,
бр. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04,
71/05, 72/05, 32/07 и 88/08).
2. Подноситељка захтјева је поднеском од 24. маја 2019. године
обавијестила Уставни суд да одустаје од захтјева.
3. При испитивању допустивости захтјева Уставни суд је пошао од одредаба члана VI/3а) Устава Босне и Херцеговине и члана
63 став (1) тачка д) Правила Уставног суда.
4. Члан VI/3а) Устава Босне и Херцеговине гласи:
а) Уставни суд има искључиву надлежност да одлучује у споровима који по овом Уставу настају између ентитета, или између
Босне и Херцеговине и једног или оба ентитета, или између институција Босне и Херцеговине, укључујући, али се не ограничавајући само на то:
- Да ли је одлука неког ентитета да успостави специјални паралелни однос са неком од сусједних држава сагласна овом Уставу,
укључујући и одредбе које се односе на суверенитет и територијални интегритет Босне и Херцеговине.
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- Да ли је неки члан устава или закона ентитета у сагласности
са овим Уставом.
Спорове могу покретати само чланови Предсједништва, предсједавајући Министарског савјета, предсједавајући или замјеник
предсједавајућег било којег вијећа Парламентарне скупштине, једна четвртина чланова било којег вијећа Парламентарне скупштине
или једна четвртина било ког законодавног вијећа неког ентитета.
5. Члан 63 став (1) тачка д) Правила Уставног суда гласи:
(1) Уставни суд ће донијети одлуку ком обуставља поступак о
захтјеву/апелацији када је у току поступка:
(...)
д) подносилац захтјева/апелације одустао од захтјева/апелације;
(...)
6. Имајући у виду одредбу члана 63 став (1) тачка д) Правила
Уставног суда, према којој ће Уставни суд донијети одлуку којом
обуставља поступак уколико је подносилац захтјева одустао од
захтјева, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.
7. У складу са чланом VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће.
Предсједник
Уставног суда БиХ,
Златко М. Кнежевић, с.р.
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у
предмету број У 4/19, рјешавајући захтјев Суда Босне и Херцеговине (судија Јадранка Брењо), на основу члана VI/3ц) Устава
Босне и Херцеговине, члана 57 став (2) алинеја б) и члана 59 ст.
(1) и (3) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 94/14),
у саставу:
- Златко М. Кнежевић, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Маргарита Цаца-Николовска, потпредсједница,
- Tudor Pantiru, судија,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Сеада Палаврић, судија,
- Giovanni Grasso, судија,
на сједници одржаној 5. јула 2019. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ДОПУСТИВОСТИ МЕРИТУМУ
Одбија се захтјев Суда Босне и Херцеговине (судија Јадранка Брењо) за оцјену компатибилности члана 17 тачка (22) у вези са
чланом 18 тачка (а) Закона о Високом судском и тужилачком савјету
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр.
25/04, 93/05, 48/07 и 15/08) са чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине.
Утврђује се да је члан 17 тачка (22) у вези са чланом 18 тачка
(а) Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 25/04,
93/05, 48/07 и 15/08) у складу са чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине.
Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине”.
Образложење
I - Увод
1. Суд Босне и Херцеговине (судија Јадранка Брењо, у даљем
тексту: подносилац захтјева) поднио је 25. марта 2019. године
Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд)
захтјев за оцјену компатибилности члана 17 тачка (22) у вези са
чланом 18 тачка (а) Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08) са чланом I/2 Устава Босне
и Херцеговине.
II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Представничког дома и Дома
народа, те од Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет) затражено је 7. и 8. маја 2019.
године да доставе одговоре на захтјев.

