
4) пре но ше ње на те рен гра ни це ком плек са екс про при ја -
ци је са сни ма њем гра нич них ли ни ја, по ме тру ли ни је ек -
спро при ја ци је .................................................................7 КМ

5) при пре ма и ре а ли за ци ја про је ка та арон да ци је са сни ма -
њем и иден ти фи ка ци јом ка та стар ских пар це ла - по пар це -
ли....................................................................................17 КМ

6) иден ти фи ка ци ја ка та стар ских пар це ла и обје ка та:

- по ру ше них или из гра ђе них обје ка та на те ре ну - по
објек ту ...........................................................................17 КМ

- за сва ки сљедећи обје кат на ис тој пар це ли још по ..7 КМ

- пар це ла без пре мје ра ва ња - по пар це ли ..................17 КМ

- пар це ла ста рог и но вог ста ња у кан це ла ри ји - по 
пар це ли............................................................................7 КМ

7) оста ли ге о дет ско-тех нич ки ра до ви за по себ не 
по тре бе на те ре ну (област при мије ње не ге о де зи је, 
пре ци зна ге о дет ска мје ре ња у ве зи по мје ра ња 
обје ка та и тла, мон та жа ин ду стриј ских обје ка та 
и др.), по утро ше ном са ту ...........................................50 КМ

г) За оста ле по сло ве из над ле жно сти Упра ве:

1) за пру жа ње услу га ске ни ра ња, ге о ре фе рен ци ра ња и
тран сфор ма ци је утвр ђу је се на кна да, по ли сту пла на или
кар те, и то:

- ске ни ра ње ге о дет ских и дру гих пла но ва и ка ра та, до А0
фор ма та:

- у ре зо лу ци ји до 400 dpi, цр но-би је ло ......................13 КМ

- у ре зо лу ци ји до 1200 dpi, у ко ло ру ..........................41 КМ

- ге о ре фе ни ци ра ње ге о дет ских пла но ва и 
ка ра та........................................................................15,50 КМ

- тран сфор ма ци ја ге о дет ских пла но ва и ка ра та ........26 КМ

2) за ан га жо ва ње струч ња ка Ре пу блич ке упра ве за ге о дет -
ске и имо вин ско-прав не по сло ве утвр ђу је се на кна да, и то:

- за про јек то ва ње, по са ту ...........................................31 КМ

- за тех нич ку кон тро лу про јек та, по са ту ..................31 КМ

- за пре глед и над зор над из ра дом то по граф ског пла на, по
хек та ру...........................................................................13 КМ

- за струч ну обу ку из обла сти пре мје ра и ка та стра, 
по са ту ...........................................................................47 КМ

- за струч ну обу ку из обла сти при мје не ГНСС тех но ло ги -
је, по са ту ......................................................................54 КМ

- за кон сул тант ске услу ге, по са ту..............................21 КМ

3) оста ли по сло ви за из вр ше не услу ге:

- на кна да за из вр ше ну услу гу над зо ра над ге о дет ским ра -
до ви ма и пре гле да ела бо ра та из но си 50 КМ по утро ше ном
са ту на те ре ну, а 10 КМ по утро ше ном са ту у кан це ла ри ји

- на кна да за из вр ше ну услу гу ко ја ни је на ве де на у под тач -
ка ма ове тач ке из но си 40 КМ по утро ше ном са ту, а за кан -
це ла риј ске услу ге 7 КМ по утро ше ном са ту

- на кна да за услу гу у по ступ ку под а) ове тач ке ума њу је
се за 30% ка да се ра до ви из во де ра ди устро ја ва ња ка та -
стра не по крет но сти

- на кна да за услу гу под а) под тач ка 7) ове тач ке уве ћа ва
се за 30% ка да су пар це ле из гра ђе не или об ра сле шу мом

- на кна да за ге о дет ско-кан це ла риј ске по сло ве у окви ру
услу ге под а) под т. 1) - 7), из но си 40% од на кна де про пи -
са не за по је ди ну услу гу

- на кна да за из да ва ње из во да из ре гу ла ци о ног пла на из но -
си 20% на кна де про пи са не за оби ље жа ва ње ре гу ла ци о не
ли ни је под в) под тач ка 2) али не је 1. и 2. ове тач ке

- на кна де од под а) до г) ове тач ке за услу ге код ко јих се
ра до ви оба вља ју на те ре ну од 16. но вем бра до 15. мар та
на ред не го ди не уве ћа ва се за 50%

- на кна да за међ не бе ле ге, ма те ри јал за ко пи ра ње и ди ске -
те утвр ђу ју се по на бав ној ци је ни уве ћа ној за ма ни пу ла -
тив не тро шко ве.

IV

1) За из да ва ње ли цен ци и ле ги ти ма ци ја утвр ђу је се на кна -
да, и то:

- за ли цен цу за рад ге о дет ске ор га ни за ци је
(штам па на) ..................................................................130 КМ

- за ге о дет ску ли цен цу (штам па на) и пе чат ............170 КМ

- за ле ги ти ма ци ју за за по сле не у ге о дет ској 
ор га ни за ци ји ................................................................21 КМ.

V

1) За из да ва ње по да та ка и пру жа ње услу га ко је Ре пу -
блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве,
по из ри чи том за хтје ву за при о ри тет но рје ша ва ње, при о ри -
тет но узи ма у рад на кна да се уве ћа ва за 100%.

2) Ка да се за хтјев из прет ход ног ста ва од но си на спро -
во ђе ње про мје на у ба зи по да та ка ка та стра на ис тој не по -
крет но сти, мо ра се по што ва ти ре до сли јед рје ша ва ња под -
не се них за хтје ва.

VI

На кна да за ко ри шће ње по да та ка и пру жа ња услу га на -
пла ће на по овој од лу ци упла ћу је се на по се бан ра чун Ре пу -
блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве.

VII

Да ном сту па ња на сна гу ове од лу ке пре ста је да ва жи
Од лу ка о ви си ни на кна да за ко ри шће ње по да та ка пре мје ра
и ка та стра не крет ни на и вр ше ње услу га Ре пу блич ке упра -
ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 85/11 и 93/11).

VI II

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

Број: 04/1-012-2-277/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

434
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 16. фе -
бруара 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ПО НИ ШТЕ ЊУ ОД ЛУ КЕ О ДО ДЈЕ ЛИ У ЗА КУП 

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У СВО ЈИ НИ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ МИ ТРУ ДЕ СПО ТО ВИ ЋУ 

ИЗ БИ ЈЕ ЉИ НЕ (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 

Срп ске”, број 25/08)

I

По ни шта ва се Од лу ка о до дје ли у за куп по љо при вред ног
зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске Ми тру Де спо то ви ћу
из Би је љи не, број: 04/1-012-486/08, од 28. фебруара 2008. го -
ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/08).

II

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

Број: 04/1-012-2-268/12 Предсједник
16. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

435
На осно ву чла на 96. став 2. За ко на о здрав стве ној за -

шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
106/09) и чла на 82. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти те  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА И ПО СТУП КУ ДО ДЈЕ ЛЕ НА ЗИВА

ПРИ МА РИ ЈУС

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви и по сту пак за
до дје лу на зи ва при ма ри јус здрав стве ном рад ни ку са ви со -
ким обра зо ва њем.
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Члан 2.

На зив при ма ри јус мо же да се до ди је ли здрав стве ном
рад ни ку за по сле ном у јав ној и при ват ној здрав стве ној
уста но ви ко ји има зва ње:

а) док тор ме ди ци не,

б) док тор сто ма то ло ги је,

в) ма ги стар фар ма ци је.

Члан 3.

Усло ви за до дје лу на зи ва при ма ри јус су:

а) нај ма ње де сет го ди на рад ног ста жа у стру ци, на кон
по ло же ног струч ног ис пи та,

б) нај ма ње три об ја вље на на уч на или струч на ра да, а у
нај ма ње два ра да од тих об ја вље них ра до ва кан ди дат мо ра
да бу де пр ви аутор,

в) уче шће кан ди да та на кон гре си ма и сим по зи ју ми ма
из под руч ја ње го вог ра да у зе мљи и ино стран ству,

г) уче шће у ра ду стру ков ног удру же ња и

д) да кан ди дат у свом ра ду при мје њу је и про во ди пра -
ви ла - ко дек се ме ди цин ске ети ке и де он то ло ги је.

Члан 4.

Ис пу ње ност усло ва из чла на 3. овог пра вил ни ка за сва -
ког кан ди да та по је ди нач но раз ма тра се та ко што се про цје -
њу је:

а) успје шност де се то го ди шњег ра да кан ди да та, ко ји се
од но си на до при нос уна пре ђе њу стру ке уво ђе њем и при -
мје ном но вих ме то да у ди јаг но сти ци, ли је че њу и ре ха би -
ли та ци ји, по кре та ње, ор га ни зо ва ње или уче шће у ак тив но -
сти ма на уна пре ђе њу за шти те здра вља ста нов ни штва,
успје шно сти ра да на струч ном уз ди за њу здрав стве них рад -
ни ка, уче шћа у оспо со бља ва њу при прав ни ка, спе ци ја ли за -
на та или уче шће на струч ним ску по ви ма,

б) успје шност на уч но-пу бли ци стич ког опу са на осно ву
бро ја ра до ва об ја вље них у ме ди цин ским ча со пи си ма, ква -
ли те ту ра до ва с об зи ром на до при нос у стру ци, те окол но -
сти да ли је кан ди дат пр ви аутор или ко а у тор, с об зи ром на
до при нос у об ја вље ном ра ду,

в) уче шће кан ди да та на кон гре си ма и сим по зи ју ми ма
из под руч ја ње го вог ра да у зе мљи и ино стран ству, те
струч но уса вр ша ва ње на кли ни ка ма из ван уста но ве у ко јој
ра ди, као и при мје на сте че не еду ка ци је то ком свог струч -
ног ра да,

г) ак тив но уче шће у ра ду стру ков ног удру же ња из
обла  сти здрав ства, уче шће у ра ду ор га на удру же ња и стру -
ч на пре да ва ња из обла сти ко јом се ба ви и

д) да ли је кан ди да ту из ре че на дис пци плин ска мје ра то -
ком оба вља ња по сло ва и за да та ка у окви ру ње го вог струч -
ног зва ња.

Члан 5.

Из у зет но од чла на 3. овог пра вил ни ка, здрав стве ном
рад ни ку са нај ма ње 20 го ди на рад ног ста жа ко ји је дао зна -
ча јан до при нос раз во ју и уна пре ђе њу здрав ства, те оства -
рио ре зул та те на под руч ју свог струч ног ра да, мо же се до -
ди је ли ти на зив при ма ри јус уз ис пу ње ње усло ва из чла на 3.
став 1. т. г) и д) овог пра вил ни ка.

Члан 6.

(1) При је длог за до дје лу на зи ва при ма ри јус да је етич ки
од бор здрав стве не уста но ве, а у уста но ви ко ја не ма етич ки
од бор при је длог да је ор ган уста но ве.

(2) При је длог за до дје лу на зи ва при ма ри јус уста но ва мо -
же под ни је ти за здрав стве ног рад ни ка из чла на 2. овог пра -
вил ни ка са мо у слу ча ју да у ор га ни за ци о ној је ди ни ци здрав -
стве не уста но ве у ко ју је рад ник рас по ре ђен не ма здрав стве -
ног рад ни ка са до ди је ље ним на зи вом при ма ри јус.

Члан 7.

(1) При је длог из чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка са др -
жи: 

а) лич не по дат ке кан ди да та,

б) овје ре ну фо то ко пи ју ди пло ме о за вр ше ном фа кул те ту,

в) овје ре ну фо то ко пи ју увје ре ња о по ло же ном струч -
ном ис пи ту,

г) ми шље ње над ле жног стру ков ног удру же ња,

д) обра зло же ње о успје шно сти де се то го ди шњег ра да
кан ди да та,

ђ) ре зул та те кан ди да та на струч ном уса вр ша ва њу
здрав стве них рад ни ка,

е) би о гра фи ја кан ди да та и

ж) по пис об ја вље них на уч них и струч них ра до ва, те
по пис ча со пи са у ко ји ма су об ја вље ни ти ра до ви.

(2) За хтјев за до дје лу на зи ва при ма ри јус за кан ди да та
из чла на 6. став 2. овог пра вил ни ка са др жи све по дат ке из
ста ва 1. овог чла на, осим по да та ка из тач ке ж).

Члан 8.

При је длог са по треб ном до ку мен та ци јом до ста вља се
Ми ни стар ству здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем тек -
сту: Ми ни стар ство) до 15. фе бру а ра те ку ће го ди не.

Члан 9.

(1) Под не се не при је дло ге, од но сно за хтје ве и ис пу ње -
ност усло ва про пи са них овим пра вил ни ком раз ма тра Ми -
ни стар ство.

(2) За раз ма тра ње под не се них при је дло га по по тре би
мо гу да се ан га жу ју ис так ну ти струч ња ци из на ве де них
обла сти, ра ди да ва ња сво јих ми шље ња.

Члан 10.

(1) На зив при ма ри јус до дје љу је се здрав стве ном рад -
ни ку по во дом Свјет ског да на здра вља, ко ји се оби ље жа ва
7. апри ла сва ке го ди не или у дру гом тер ми ну ко ји од ре ди
ми ни стар.

(2) Акт из ста ва 1. овог чла на из да је се на обра сцу из
При ло га овог пра вил ни ка ко ји је ње гов са став ни дио.

(3) Ми ни стар пот пи су је акт о до дје ли на зи ва при ма ри -
јус.

Члан 11.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о до дје љи ва њу на зи ва при ма ри јус (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 18/93).

Члан 12.

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

Број: 11/03-020-5/12
1. фе бру арa 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

Прилог

На осно ву чла на 10. Пра вил ни ка о усло ви ма и по ступ -
ку до дје ле на зи ва при ма ри јус (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр._________), ми ни стар здра вља и со ци -
јал не за шти те до но си 

ОД ЛУ КУ

О ДО ДЈЕ ЛИ НА ЗИ ВА ПРИ МА РИ ЈУС

I

_______________________ за по сле ном у _______________

до дје љу је се на зив 

П Р И М А Р И Ј У С

II

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња.

Број: 11/_______________/12 МИ НИ СТАР
Да тум: ________________/12 Др Ран ко Шкр бић

29.02.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 18 9


