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III
1) Бањалучка берза на крају јавне понуде обвезница 

саставља извјештај у складу са прописима који уређују 
пословање Бањалучке берзе и доставља тај извјештај Цен-
тралном регистру, члановима берзе и Министарству фи-
нансија.

2) Централни регистар, по захтјеву, доставља Ми-
нистарству финансија обрађене податке који садрже иден-
тификационе податке о купцима обвезница.

3) Министарство финансија, по провјери обављених 
уплата, доставља Централном регистру одлуку о емисији и 
захтјев за регистрацију обвезница, у складу са прописима 
који уређују регистрацију хартија од вриједности.

4) На основу захтјева Министарства финансија, Цен-
трални регистар врши регистрацију обвезница и о реги-
страцији обавјештава Бањалучку берзу.

5) На основу извјештаја о регистрацији Централног 
регистра, Бањалучка берза уврштава обвезнице на берзан-
ско тржиште.

IV
1) Република Српска може у било које вријеме откупити 

обвезнице ове емисије, по било којој цијени на тржишту 
или на други начин, у складу са одлуком Владе Републике 
Српске, под условом да у случају куповине јавном пону-
дом таква понуда буде једнако доступна свим власницима 
обвезница.

2) Власник обвезнице нема право да тражи пријевреме-
но доспијеће обвезница, тј. прогласи било коју обвезницу 
доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.

V
Средства за измирење обавеза по овој емисији обе-

збјеђују се из буџета Републике Српске.

VI
Камата, односно главница исплаћују се у року од 15 

дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице, 
преносом средстава на рачун власника обвезнице.

VII
У случају кашњења са исплатом камате, односно глав-

нице из обвезница, Mинистарство финансија платиће за-
конску затезну камату послије истека рока из тачке VI ове 
одлуке па до дана исплате.

VIII
Обвезнице представљају директну и безусловну обаве-

зу Републике Српске, међусобно су равноправне и најмање 
су у истом рангу са свим другим садашњим и будућим оба-
везама за чије извршење средства обезбјеђује Република 
Српска.

IX
Ако емисија обвезница не буде реализована по прихва-

тљивим условима за Републику Српску, емитент ће купци-
ма обвезница вратити уплаћена средства.

X
Овлашћује се министар финансија за спровођење свих 

активности, припрему и доношење потребних аката и обја-
ве у циљу реализације емисије обвезница.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1691/14 Предсједница
31. јула 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1142
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 

118/08, Влада Републике Српске, на 73. сједници, одржаној 
31.07.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА ПОСЕБНИХ 

НАМЈЕНА

I
Овом одлуком одобрава се коришћење средстава са по-

себних рачуна од приватизације државног капитала и сук-
цесије имовине бивше СФРЈ (тзв. еscrow рачун), у износу 
од 18.000.000,00 КМ (словима: осамнаест милиона конвер-
тибилних марака).

II
Средства из тачке I ове одлуке одобравају се за сљедеће 

намјене:
- изградња пута Р-477 Горњи Подграци - Мраковица, у 

износу од 11.750.000,00 КМ,
- изградња пута Л-002 Источни Дрвар (Вучија Поља-

на – Потоци - Муселиновац), у износу од 5.000.000,00 КМ,
- изградња пута Л-002 Ружа - Рибник, у износу 

1.000.000,00 КМ и
- реконструкција пута Р-405 Бронзани Мајдан - граница 

Републике Српске, у износу од 250.000,00 КМ.

III
Средства из тачке I ове одлуке дозначиће се на тран-

сакциони рачун ЈП “Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања 
Лука, број 555-007-00063600-62.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија, Министарство саобраћаја и веза и ЈП “Путеви 
Републике Српске” д.о.о. Бања Лука.

V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1694/14 Предсједница
31. јула 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
в) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Ре-
публике Српске, на 73. сједници, одржаној 31.07.2014. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ У МИНИСТАРСТВУ 
ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Милан Баштинац разрјешава се дужности помоћни-
ка министра за електроенергетику у Министарству инду-
стрије, енергетике и рударства, са даном 03.08.2014. годи-
не, на лични захтјев.

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

Број: 04/1-012-2-1688/14  Предсједница
31. јула 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1143
На основу члана 26. став 3. Закона о заштити од насиља 

у породици (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
102/12 и 108/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
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11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 12. августа 2014. годи-
не, министар унутрашњих послова  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ХИТНИХ И ЗАШТИТНИХ 
МЈЕРА КОЈЕ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин припремања, пла-

нирања и спровођења хитних мјера заштите и заштитних 
мјера које су у надлежности Министарства унутрашњих 
послова (у даљем тексту: Министарство), као и вођење 
евиденције о предузетим радњама и извјештавање о томе.

Члан 2.
(1) Хитне мјере заштите и заштитне мјере (у даљем 

тексту: хитне или заштитне мјере) полицијски службеници 
спроводе у складу са Законом о заштити од насиља у поро-
дици (у даљем тексту: Закон).

(2) Хитне мјере заштите у складу са Законом су:
1) удаљење учиниоца насиља из стана, куће или другог 

стамбеног простора и 
2) забрана приближавања и контактирања учиниоцу на-

сиља са жртвом насиља у породици.
(3) Заштитне мјере у складу са Законом су:
1) удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног 

простора,
2) забрана приближавања жртви насиља у породици 

или породичној заједници и 
3) забрана узнемиравања или ухођења жртве насиља у 

породици или породичној заједници (у даљем тексту: на-
сиље у породици). 

Члан 3.
(1) За подношење приједлога за изрицање хитне или за-

штитне мјере, у складу са Законом, надлежна је полицијска 
станица на чијем подручју жртва насиља у породици (у 
даљем тексту: жртва) има пребивалиште или боравиште, 
овлашћени орган и оштећено лице. 

(2) Када приједлог за изрицање хитне или заштитне 
мјере због насиља у породици против учиниоца насиља у 
породици (у даљем тексту: учинилац насиља) поднесе по-
лицијска станица која није надлежна или када је рјешењем 
суда за спровођење мјере одређена полицијска станица на 
чијем подручју жртва нема пребивалиште или боравиште, 
приједлог за изрицање мјере и рјешење суда којим је мјера 
изречена одмах се достављају и полицијској станици на-
длежној за спровођење мјере, о чему се обавјештава суд 
који је мјеру изрекао.

(3) Ако жртва за вријеме спровођења хитне или зашти-
тне мјере промијени мјесто пребивалишта или боравишта, 
полицијска станица која је спроводила мјеру поступа у 
складу са ставом 2. овог члана, а даље спровођење мјере 
наставља полицијска станица на чијем подручју жртва има 
ново пребивалиште или боравиште.

Члан 4.
Полицијски службеници приликом спровођења мјера 

из члана 2. ст. 2. и 3. овог правилника поступају професио-
нално, како према жртви, тако и према учиниоцу насиља.

ГЛАВА II
ПРИПРЕМАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА 

ХИТНИХ И ЗАШТИТНИХ МЈЕРА

Члан 5.
(1) Командир полицијске станице која је запримила 

рјешење надлежног суда о изреченој хитној или заштитној 
мјери, односно руководилац у полицијској станици кога он 

непосредно овласти (у даљем тексту: надлежни руководи-
лац) одређује полицијског службеника одговорног за при-
премање, планирање и спровођење мјере (у даљем тексту: 
одговорно лице).

(2) Ако рјешење којим је изречена хитна или заштит-
на мјера не садржи јасне податке о временском раздобљу 
спровођења мјере, подручју, мјесту и удаљености у чијим 
границама се учинилац насиља не смије кретати, боравити 
или приближавати жртви или о другим околностима нео-
пходним за њено спровођење или надлежној полицијској 
станици нису наложене и друге мјере неопходне за дјелот-
ворно спровођење изречене мјере, надлежни руководилац 
из става 1. овог члана, у складу са Законом, улаже жалбу 
надлежном суду ради отклањања уочених недостатака:

1) у случају хитне мјере заштите - у року од три дана од 
дана изрицања мјере и

2) у случају заштитне мјере - у року од три дана од дана 
достављања рјешења.

Члан 6.
(1) Одговорно лице, без одлагања, провјерава безбјед-

ност жртве и прикупља информације о томе да ли учинилац 
насиља поступа у складу са изреченом хитном, односно за-
штитном мјером.

(2) Одговорно лице позива жртву на сарадњу ради 
успјешног спровођења хитне, односно заштитне мјере, 
упознаје је са мјерама и средствима њене самозаштите, 
начинима и средствима међусобног комуницирања током 
трајања мјере, ради осигурања благовремене размјене ин-
формација и предузимања неодложних мјера и радњи нео-
пходних за њену заштиту. 

(3) Жртва се упућује да о свакој намјери напуштања пре-
бивалишта или боравишта претходно обавијести полициј-
ску станицу ради благовременог укључивања у спровођење 
хитне, односно заштитне мјере полицијске станице на чијем 
подручју жртва има намјеру пребивати, односно боравити.

(4) У складу са ставом 2. овог члана одговорно лице, уз 
претходни пристанак жртве, са њом договара и разрађује 
спровођење сљедећих активности:

1) план поступања жртве када јој пријети неотклоњива 
и директна опасност од учиниоца насиља или другог лица, 
које поступа заједно с њим или по његовом налогу,

2) начин пружања помоћи жртви од стране њене родби-
не и других лица, а која благовременим запажањем учи-
ниоца насиља, упозоравањем жртве, обавјештавањем по-
лицијске станице, као и предузимањем других радњи могу 
заштитити жртву или спријечити учиниоца насиља да угро-
зи њено здравље и безбједност, као и

3) друге активности у циљу заштите здравља и безбјед-
ности жртве до доласка полицијских службеника, а зависно 
од изречене мјере и других околности.

Члан 7. 
(1) Одговорно лице сачињава процјену угрожености 

жртве и план спровођења хитне, односно заштитне мјере, 
на основу информација прикупљених на начин прописан 
чланом 6. овог правилника, прибављених увидом у поли-
цијске евиденције, добијених од жртве, њене родбине, ком-
шија, пријатеља и познаника у њеном животном и радном 
окружењу, као и од институција које располажу подацима 
важним за упознавање личности учиниоца насиља и жртве, 
те процјене њиховог понашања. 

(2) Процјена угрожености жртве из става 1. овог члана 
садржи:

1) податке о учиниоцу насиља, 
2) податке о понашању учиниоца насиља након изри-

цања мјере, као и током трајања мјере,
3) податке о учиниоцу насиља из казнене, оперативне 

и прекршајне евиденције, као и податке из регистра оружја 
и муниције,

4) податке о жртви и њеном понашању након изрицања 
мјере, као и током трајања мјере и
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5) закључак о процјени угрожености жртве.
(3) План спровођења хитне, односно заштитне мјере из 

става 1. овог члана садржи:
1) назив суда, број и датум рјешења, назив изречене мје-

ре и вријеме њеног трајања,
2) личне податке и фотографију учиниоца насиља,
3) мјере и радње које се плански спроводе током трајања 

мјере,
4) превентивни простор потребан за спровођење мје-

ре (одређује се у односу на границу заштићеног простора 
или удаљености од жртве одређену рјешењем суда као кон-
центрични круг који својим простором и величином може 
обезбиједити благовремено запажање и предузимање мјера 
ради спречавања учиниоца насиља у намјери угрожавања 
здравља и безбједности жртве), у којем се према учиниоцу 
насиља примјењују полицијска овлашћења,

5) податке о полицијским службеницима одређеним за 
спровођење планираних мјера и радњи са роковима спро-
вођења,

6) хитне мјере и радње које се могу очекивати у спро-
вођењу мјере, те начин и носиоце њиховог спровођења и

7) начин упознавања осталих полицијских службеника 
са изреченом мјером и планом њеног спровођења.

(4) При изради плана спровођења хитне, односно зашти-
тне мјере консултује се надлежни центар за социјални рад.

(5) Надлежни руководилац одобрава план спровођења 
мјере из става 1. овог члана, те надзире њено спровођење.

(6) Процјена угрожености жртве и план спровођења 
мјере може се користити у оперативне сврхе.

ГЛАВА III
СПРОВОЂЕЊЕ ХИТНИХ И ЗАШТИТНИХ МЈЕРА

1. Поступање надлежних полицијских службеника 
приликом спровођења хитних мјера заштите и 

заштитних мјера

Члан 8.
(1) Надлежни руководилац врши увид у спис спро-

вођења мјере, оцјењује сврсисходност и дјелотворност 
планираних и предузетих мјера и у случају потребе може 
наложити допуну плана спровођења мјере.

(2) Увид у спис из става 1. овог члана надлежни руко-
водилац врши: 

1) у случају хитне мјере заштите - најмање једном сед-
мично, по потреби и чешће, и 

2) у случају заштитне мјере - најмање једном мјесечно. 
(3) Надлежни руководилац обезбјеђује да се са зада-

цима из плана спровођења хитне, односно заштитне мје-
ре упознају и полицијски службеници који нису директно 
укључени у њено спровођење.

Члан 9.
(1) Одговорно лице упознаје полицијске службенике 

који су директно укључени у план спровођења хитне, од-
носно заштитне мјере са њиховим задацима у спровођењу 
и другим околностима важним за спровођење мјере.

(2) Полицијски службеници из става 1. овог члана са-
чињавају извјештај о мјерама и радњама предузетим током 
спровођења мјере и достављају га одговорном лицу.

Члан 10.
(1) Одговорно лице у погледу хитне, односно заштитне 

мјере најмање једном седмично, а у случају хитне мјере 
заштите по потреби и чешће, у контакту са жртвом провје-
рава поступа ли учинилац насиља у складу са изреченом 
мјером.

(2) У зависности од околности и понашања учиниоца 
насиља према изреченој мјери, контакт из става 1. овог чла-
на остварује се непосредно путем полицијских службеника 
или путем средстава комуникације.

Члан 11.
Уколико одговорно лице није у могућности предузети 

неодложне мјере или радње којима би се заштитило здра-
вље и безбједност жртве, даље спровођење хитне, односно 
заштитне мјере обезбјеђује надлежни руководилац.

Члан 12.
Полицијски службеник који затекне учиниоца насиља 

у кршењу хитне, односно заштитне мјере или у околности-
ма које упућују на намјеру кршења мјере, или који запри-
ми дојаву или пријаву жртве или другог лица о понашању 
учиниоца насиља којим се крши хитна, односно заштитна 
мјера, без одлагања предузима мјере и радње ради заштите 
здравља и безбједности жртве и о томе обавјештава одго-
ворно лице или лице које га замјењује. 

Члан 13.
У случају да учинилац насиља од полицијског слу-

жбеника затражи психосоцијалну помоћ, полицијски служ-
беник га упућује да се за такву врсту помоћи обрати надле-
жном центру за социјални рад.

2. Спровођење хитних мјера заштите

2.1. Удаљење учиниоца насиља из стана, куће 
или другог стамбеног простора

Члан 14.
(1) Полицијски службеник спроводи хитну мјеру за-

штите - удаљење учиниоца насиља из стана, куће или неког 
другог стамбеног простора, у којем учинилац насиља живи 
са жртвом, након претходног увида у рјешење суда, на сље-
дећи начин:

1) упозорењем учиниоцу насиља да кључеве објекта из 
кога се удаљава преда жртви или другом присутном лицу, 
које кључеве објекта предаје жртви накнадно,

2) омогућавањем учиниоцу насиља да из објекта из кога 
се удаљава понесе своје личне ствари неопходне за свако-
дневни живот и узимањем података о могућем смјештају 
учиниоца насиља и

3) удаљавањем учиниоца насиља из стана, куће или 
неког другог стамбеног простора на удаљеност одређену 
рјешењем суда.

(2) Када је суд рјешењем одредио одузимање кључева, 
а учинилац насиља одбије да жртви или другом присутном 
лицу преда кључеве објекта из кога се удаљава, кључеви се 
одузимају употребом средстава силе.

Члан 15.
(1) Полицијски службеник из члана 14. став 1. овог 

правилника омогућава учиниоцу насиља да у његовом 
присуству и у потребном времену узме своје личне ствари 
неопходне за свакодневни живот и упозорава га да без одо-
брења надлежног суда, током трајања ове мјере, не смије 
улазити у објекат из кога је удаљен.

(2) Полицијски службеник упозорава учиниоца насиља, 
у случају да га затекне у близини простора у којем му је 
рјешењем суда забрањен приступ, на обавезу поштовања 
хитне мјере заштите из члана 14. став 1. овог правилника.

(3) Полицијски службеник може удаљити са лица мје-
ста учиниоца насиља у сљедећим случајевима:

1) уколико учинилац насиља и након упозорења из 
става 2. овог члана покуша ући у простор у који му је рје-
шењем суда забрањен приступ,

2) уколико учиниоца насиља затекне у простору или 
објекту из кога је удаљен и

3) у случају дојаве или пријаве због постојања основа 
сумње да је учинилац насиља поступио супротно изреченој 
мјери.

(4) Полицијски службеник о извршеним радњама из 
става 3. овог члана одмах, уз извјештај, обавјештава на-
длежног тужиоца, надлежни суд и центар за социјални 
рад.
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Члан 16.

(1) У случају постојања околности које упућују на опа-
сност да ће учинилац насиља након удаљења, супротно 
изреченој хитној мјери заштите, покушати ући у простор 
или објекат из кога је удаљен, предузимају се планиране 
оперативно-тактичке мјере и радње спречавања учиниоца 
насиља да уђе у заштићени простор или објекат или да уг-
рози здравље и безбједност жртве.

(2) Мјере из става 1. овог члана трају док постоје разло-
зи за њихово предузимање.

2.2. Забрана приближавања и контактирања учиниоца 
насиља са жртвом насиља у породици или породичној 

заједници 

Члан 17.
(1) Полицијски службеник спроводи хитну мјеру зашти-

те - забрана приближавања и контактирања учиниоцу насиља 
са жртвом насиља у породици благовременим предузимањем 
мјера, обезбјеђујући да се учинилац насиља током спро-
вођења те мјере придржава забране приближавања жртви на 
удаљености одређеној рјешењем суда, на сљедећи начин:

1) у случају да учиниoца насиља затекне у простору 
који је одређен планом спровођења мјере, наређује му да 
напусти простор у којем се налази жртва и упозорава га на 
посљедице у случају непоштoвања рјешења суда,

2) на дојаву жртве или другог лица о непоштoвању рје-
шења суда, одмах изађе на мјесто догађаја, те нареди учи-
ниoцу насиља да напусти простор у којем се налази жртва, 
уколико је до таквог контакта дошло случајно и

3) у случају сазнања о намјери или плану учиниoца 
насиља да поступи супротно рјешењу суда или намјери да 
угрози здравље и безбједност жртве на други начин, одмах 
пронађе учиниoца насиља и упозори га на посљедице так-
вог понашања.

(2) Ако учинилац насиља крши хитну мјеру заштите 
из става 1. овог члана или одбије да поступи по наређењу 
полицијског службеника да напусти простор, полицијски 
службеник га удаљава са лица мјеста и одмах, уз извјештај, 
обавјештава надлежног тужиоца, надлежни суд и центар за 
социјални рад.

Члан 18.
(1) Ако околности упућују на то да би учинилац на-

сиља, упркос упозорењу из члана 17. став 1. тачка 3) овог 
правилника, могао прекршити хитну мјеру заштите, жртви 
се пружа непосредна полицијска заштита док постоји опа-
сност по њено здравље и безбједност.

(2) Ради пружања непосредне заштите из става 1. овог 
члана, зависно од околности, предузимају се потребне опе-
ративно-тактичке мјере и радње.

Члан 19.
(1) Ако околности упућују на то да учинилац насиља 

лично или путем другог лица контактира са жртвом, пре-
дузимају се потребне оперативно-тактичке мјере и радње 
ради спречавања угрожавања здравља и безбједности жрт-
ве.

(2) Уколико учинилац насиља за контактирање са 
жртвом користи средства за комуникацију на даљину, по-
лицијски службеник упућује жртву да од правног лица 
које пружа телекомуникацијске услуге затражи податке о 
истовјетности телекомуникацијских адреса, које су у одре-
ђеном периоду успоставиле везу са телекомуникацијским 
уређајем који користи жртва, те да такве податке достави 
одговорном лицу.

(3) У случају постојања основа сумње да учинилац на-
сиља врши радње из ст. 1. и 2. овог члана и тиме крши изре-
чену мјеру, поступа се у складу са одредбом члана 17. став 
2. овог правилника. 

Члан 20.
(1) Уколико учинилац насиља за контактирање са 

жртвом користи техничка средства или друга помагала, 

полицијски службеник их привремено одузима и издаје по-
тврду о привременом одузимању предмета. 

(2) Привремено одузети предмети из става 1. овог чла-
на, као и потврда о њиховом привременом одузимању до-
стављају се надлежном суду, а извјештај о предузетим мје-
рама и радњама доставља се надлежном тужилаштву.

3. Спровођење заштитних мјера

3.1. Удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног 
простора

Члан 21.
Спровођење заштитне мјере - удаљење из стана, куће 

или неког другог стамбеног простора обезбјеђује се на на-
чин прописан чл. 14, 15. и 16. овог правилника.

3.2. Забранa приближавања жртви насиља 
у породици или породичној заједници

Члан 22. 
(1) Полицијски службеник спроводи заштитну мјеру - 

забрана приближавања жртви насиља у породици или по-
родичној заједници благовременим предузимањем мјера, 
обезбјеђујући да се учинилац насиља током спровођења те 
мјере придржава забране доласка на мјеста, подручја или 
приближавања жртви на удаљености одређеној рјешењем 
суда, на начин да:

1) у случају да учиниoца насиља затекне у простору који 
је одређен планом спровођења заштитне мјере, наређује му 
да напусти простор у којем се налази жртва и упозорава га 
на посљедице у случају непоштoвања рјешења суда,

2) на дојаву жртве или другог лица о непоштoвању рје-
шења суда одмах изађе на мјесто догађаја, те нареди учи-
ниoцу насиља да напусти простор у којем се налази жртва, 
уколико је до таквог контакта дошло случајно, и

3) у случају сазнања о намјери или плану учиниoца на-
сиља да поступи супротно рјешењу суда или угрози здравље 
и безбједност жртве на други начин, одмах пронађе учи-
ниoца насиља и упозори га на посљедице таквог понашања.

(2) Ако учинилац насиља крши заштитну мјеру из 
става 1. овог члана или одбије да поступи по наређењу 
полицијског службеника да напусти простор, полицијски 
службеник га удаљава са лица мјеста и одмах, уз извјештај, 
обавјештава надлежног тужиоца, надлежни суд и центар за 
социјални рад.

Члан 23.
(1) Ако околности упућују на то да би учинилац на-

сиља, упркос упозорењу из члана 22. став 1. тачка 3) овог 
правилника, могао прекршити заштитну мјеру, жртви се 
пружа непосредна полицијска заштита док постоји опа-
сност по њено здравље и безбједност.

(2) Ради непосредне заштите из става 1. овог члана, за-
висно од околности, предузимају се потребне оперативно-
тактичке мјере и радње.

3.3. Забрана узнемиравања или ухођења жртве насиља у 
породици или породичној заједници

Члан 24.
(1) Полицијски службеник, у складу са рјешењем суда, 

спроводи заштитну мјеру - забрана узнемиравања или 
ухођења жртве насиља у породици или породичној заједни-
ци у случају да затекне учиниоца насиља у близини жртве 
или да заприми дојаву или пријаву о понашању учиниоца 
насиља супротно изреченој заштитној мјери, тако што без 
одгађања утврђује околности због којих се учинилац на-
сиља налази у близини жртве или се налазио у близини 
жртве или које упућују на постојање основа сумње да крши 
мјеру на други начин.

(2) Полицијски службеник прикупља информације и 
доказе о околностима из става 1. овог члана које упућују 
на то да се учинилац насиља понаша супротно изреченој 
заштитној мјери.



 

6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 73 18.08.2014.

(3) У случају да је до контакта између учиниоца насиља 
и жртве дошло случајно, полицијски службеник наређује 
учиниоцу насиља да одмах напусти простор у којем се жр-
тва налази.

(4) Ако околности указују на то да учинилац насиља 
лично или путем другог лица узнемирава или уходи жр-
тву, предузимају се потребне оперативно-тактичке мјере 
и радње спречавања угрожавања здравља и безбједности 
жртве.

(5) Ако учинилац насиља не поступа у складу са изрече-
ном заштитном мјером из става 1. овог члана или не поступи 
по наређењу из става 3. овог члана или постоје околности 
из става 4. овог члана, полицијски службеник га удаљава са 
лица мјеста и одмах, уз извјештај, обавјештава надлежног 
тужиоца, надлежни суд и центар за социјални рад.

Члан 25.
(1) Уколико учинилац насиља за узнемиравање или 

ухођење жртве користи средства за комуникацију на даљи-
ну, полицијски службеник упућује жртву да од правног 
лица које пружа телекомуникацијске услуге затражи по-
датке о истовјетности телекомуникацијских адреса, које су 
у одређеном периоду успоставиле везу са телекомуника-
цијским уређајем који користи жртва, те да такве податке 
достави одговорном лицу.

(2) У случају постојања основа сумње да учинилац на-
сиља из става 1. овог члана крши заштитну мјеру, поступа 
се на начин прописан чланом 24. став 5. овог правилника.

Члан 26.
(1) Уколико учинилац насиља за узнемиравање или 

ухођење жртве користи техничка средства или друга пома-
гала, полицијски службеник привремено одузима та сред-
ства и издаје потврду о привременом одузимању предмета. 

(2) Привремено одузети предмети из става 1. овог чла-
на, као и потврда о њиховом привременом одузимању до-
стављају се надлежном суду, а извјештај о предузетим мје-
рама и радњама доставља се надлежном тужилаштву.

ГЛАВА IV
ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Члан 27.
(1) Центар јавне безбједности води евиденције о преду-

зетим радњама, о броју покренутих и завршених поступака 
и другим предузетим мјерама у вези са спровођењем хит-
них и заштитних мјера.

(2) Садржај и облик евиденција из става 1. овог члана 
прописани су Правилником о садржају евиденције и извје-
штаја о насиљу у породици (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 71/13).

Члан 28.
Центри јавне безбједности, на захтјев надлежне упра-

ве Министарства, достављају Министарству евиденције из 
члана 27. став 1. овог правилника.

Члан 29.
(1) Полицијска станица надлежна за спровођење хит-

них и заштитних мјера води евиденције из члана 27. став 1. 
овог правилника, формира и води спис у који се улажу сва 
писмена настала током припреме, планирања и спровођења 
хитне, односно заштитне мјере.

(2) По истеку спровођења хитне, односно заштитне мје-
ре, спис из става 1. овог члана архивира се и чува у складу 
са прописом о канцеларијском пословању.

(3) Полицијска станица из става 1. овог члана доставља 
центру за социјални рад, према мјесту пребивалишта, од-
носно боравишта жртве, извјештај о спровођењу изречених 
мјера.

Члан 30.
(1) Полицијска станица је дужна да, у складу са чланом 

12. ст. 2. и 4. Закона, након пријема пријаве да је учиње-

но насиље у породици, одмах о томе обавијести центар за 
социјални рад и надлежно тужилаштво, којем уз извјештај 
доставља и прикупљене доказе и обавјештења.

(2) Полицијска станица надлежна за спровођење за-
штитне мјере дужна је да, у складу са Законом, прати њено 
извршење и о томе извјештава суд, предлаже прекид, про-
дужење или замјену другом мјером. 

(3) Полицијска станица надлежна за спровођење зашти-
тне мјере дужна је да, у складу са Законом, суду достави 
извјештај о извршењу заштитне мјере најкасније у року од 
шест мјесеци од дана изрицања мјере, а по потреби и ра-
није. 

Члан 31.
Одговорно лице подноси извјештај у писаном облику 

о спровођењу мјера руководиоцу из члана 8. став 1. овог 
правилника:

1) током спровођења хитне мјере заштите - најмање јед-
ном седмично, а по потреби и чешће, и 

2) током спровођења заштитне мјере - најмање једном 
мјесечно. 

ГЛАВА V
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину спровођења заштитних мјера које су 
у надлежности Министарства унутрашњих послова (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 26/06). 

Члан 33.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-132/14
12. августа 2014. године Министар,
Бања Лука  Радислав Јовичић, с.р.

1144
На основу члана 59. став 1. тачка д) Закона о буџетском 

систему Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 121/12 и 52/14), члана 38. став 1. Закона 
о платним трансакцијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 12/01), члана 69. ст. 1. и 3. и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 
министар финансија  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О 

УПЛАЋИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА 
РЕПУБЛИКЕ, ОПШТИНА И ГРАДОВА И ФОНДОВА

1. У Наредби о уплаћивању одређених прихода буџета 
Републике, општина и градова и фондова (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 59/13 и 117/13) у т. 2, 3, 4, 6, 
7. и 8. послије ријечи: “уплаћују се на:” додају се ријечи:

“- рачун јавних прихода Републике Српске за опште 
уплате код Sberbank a. d. Banja Luka, број 567-241-
82000004-96,”.

2. У Прилогу 1 – Приходи који се дијеле између буџета 
Републике и буџета општина/градова и других корисника 
јавних прихода послије групе Порез на доходак додаје се 
нова група Остали порези на имовину, која гласи:
“

Р. 
бр.

Врста 
прихода Назив прихода

1. 714911 Порез на употребу моторних возила
2. 714915 Порез на држање и ношење оружја

„


