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На осно ву чла на 114. став 4. За ко на o из вр ше њу кри -
вич них санк ци ја (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 12/10) и чла на 82. став 2. 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 прав де  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К

O КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈИ И РЕ КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈИ 
ОСУ ЂЕ НИХ ЛИ ЦА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 1.
(1) Овим пра вил ни ком про пи су ју се по сту пак и кри те -

ри ју ми за ин тер ну кла си фи ка ци ју и ре кла си фи ка ци ју осу -
ђе них ли ца, на чин пра ће ња спро во ђе ња про гра ма по сту па -
ња, као и вр сте и обим по год но сти ко је се мо гу до дје љи ва -
ти осу ђе ним ли ци ма кла си фи ко ва ним у по је ди не кла си фи -
ка ци о но-сти му ла тив не гру пе.

(2) За ли ца осу ђе на на ка зну за тво ра у тра ја њу кра ћем
од три мје се ца, од но сно ко ји ма пре о ста ли дио не из др жа не
ка зне за тво ра ни је ве ћи од три мје се ца, не вр ши се кла си -
фи ка ци ја и ре кла си фи ка ци ја.

Члан 2.
(1) Ре зул та ти ис пи ти ва ња лич но сти осу ђе ног ли ца за

ври је ме бо рав ка у При јем ном одје ље њу пред ста вља ју
осно в за кла си фи ка ци ју за од ре ђе ни трет ман, при мје рен
осо бе но сти ма ње го ве лич но сти и по тре би пре ва спи та ња, у
од но су на усло ве и мо гућ но сти ка зне но-по прав не уста но -
ве (у да љем тек сту: Уста но ва) у ко јој осу ђе ни из др жа ва ка -
зну за тво ра. 

(2) Кла си фи ка ци ја пред ста вља ме тод ко јим се пла ни ра -
ње про гра ма по сту па ња са осу ђе ним ли цем и ње го во из вр -
ше ње ко ор ди ни ра у ин ди ви ду ал ном слу ча ју.

Члан 3.
На осно ву ре зул та та по стиг ну тог успје ха ре а ли за ци је

утвр ђе ног про гра ма по сту па ња и сте пе на оства ри ва ња ци -
ље ва трет ма на усмје ре них ка ре ин те гра ци ји у дру штве ну
за јед ни цу, вр ши се ре кла си фи ка ци ја осу ђе них ли ца.

II - КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ОСУ ЂЕ НИХ ЛИ ЦА

Члан 4.
У уста но ва ма се утвр ђу ју сље де ће кла си фи ка ци о но-

сти му ла тив не гру пе: 
а) при прем на,
б) А2,

в) А1,
г) Б2,
д) Б1 и
ђ) Ц. 

Члан 5.
(1) На осно ву ре зул та та про у ча ва ња до ку мен та ци је и

лич но сти осу ђе них ли ца са пси хо ло шког, пе да го шког, со -
ци јал ног и без бјед но сног ста но ви шта, струч ни тим При -
јем ног одје ље ња до но си при је длог про гра ма по сту па ња,
ко ји одо бра ва ру ко во ди лац уста но ве на зва нич ном рас по -
ре ду. 

(2) На кон струч не об ра де у При јем ном одје ље њу, осу -
ђе на ли ца се рас по ре ђу ју у При прем ну гру пу.

(3) Осу ђе на ли ца ко ја из др жа ва ју ка зну за тво ра у тра ја -
њу до јед не го ди не рас по ре ђу ју се у При прем ну гру пу у ко -
јој оста ју јед ну че твр ти ну из ре че не ка зне за тво ра, а осу ђе -
на ли ца ко ја из др жа ва ју ка зну за тво ра у тра ја њу ду жем од
јед не го ди не у При прем ној гру пи оста ју три мје се ца.

(4) То ком тра ја ња рас по ре да у При прем ној гру пи, стал -
но се пра ти по на ша ње осу ђе ног ли ца и успје шност ре а ли -
за ци је про гра ма по сту па ња, те се на осно ву оства ре них ре -
зул та та рас по ре ђу је у кла си фи ка ци о но-сти му ла тив ну
групу.

Члан 6.
(1) У А2 кла си фи ка ци о но-сти му ла тив ну гру пу рас по -

ре ђу ју се осу ђе на ли ца ко ја по осо би на ма лич но сти, вр сти
и те жи ни по чи ње ног кри вич ног дје ла, ра ни јег на чи на жи -
во та, по на ша ња и вла да ња, рад ног ан га жо ва ња, те укуп но
оства ре ног ни воа при хва та ња про гра ма по сту па ња и лич -
ног уче шћа у ње го вом оства ри ва њу пред ста вља ју по зи ти -
ван при мјер дру гим осу ђе ним ли ци ма, и код ко јих се са ве -
ли ком вје ро ват но ћом оче ку је успје шно укљу чи ва ње у дру -
штве ну сре ди ну.

(2) У А1 кла си фи ка ци о но-сти му ла тив ну гру пу рас по -
ре ђу ју се осу ђе на ли ца за ко ја се по осо би на ма лич но сти,
вр сти и те жи ни по чи ње ног кри вич ног дје ла, ра ни јег на чи -
на жи во та, по на ша ња и вла да ња, рад ног ан га жо ва ња и лич -
ног уче шћа у оства ри ва њу про гра ма по сту па ња оче ку је
успје шна адап та ци ја на усло ве из др жа ва ња ка зне за тво ра и
по ре а ли за ци ји про гра ма по сту па ња успје шно укљу чи ва -
ње у дру штве ну сре ди ну, а за ко ја је про гра мом по сту па ња
утвр ђен умје рен сте пен ин ди ви ду ал ног ра да.

(3) У Б2 кла си фи ка ци о но-сти му ла тив ну гру пу рас по ре -
ђу ју се осу ђе на ли ца за ко ја се по осо би на ма лич но сти, вр -
сти и те жи ни по чи ње ног кри вич ног дје ла, ра ни јег на чи на
жи во та, по на ша ња и вла да ња, рад ног ан га жо ва ња и лич ног
уче шћа у оства ри ва њу про гра ма по сту па ња оче ку је успје -
шна адап та ци ја на усло ве из др жа ва ња ка зне за тво ра и по
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ре а ли за ци ји про гра ма по сту па ња успје шно укљу чи ва ње у
дру штве ну сре ди ну, а за ко ја је про гра мом по сту па ња утвр -
ђен по ја чан сте пен ин ди ви ду ал ног ра да.

(4) У Б1 кла си фи ка ци о но-сти му ла тив ну гру пу рас по ре -
ђу ју се осу ђе на ли ца за ко ја се по осо би на ма лич но сти, вр -
сти и те жи ни по чи ње ног кри вич ног дје ла, ра ни јег на чи на
жи во та, по на ша ња и вла да ња, рад ног ан га жо ва ња и лич ног
уче шћа у оства ри ва њу про гра ма по сту па ња оче ку је по сто -
ја ње из вје сних по те шко ћа у адап та ци ји на усло ве из др жа -
ва ња ка зне за тво ра, али ко је се ин тер вен ци јом мо гу успје -
шно пре вла да ти, та ко да се на кон ре а ли за ци је про гра ма
по сту па ња мо же оче ки ва ти успје шно укљу чи ва ње у дру -
штве ну сре ди ну, и за ко ја је про гра мом по сту па ња утвр ђен
ин тен зи ван сте пен ин ди ви ду ал ног ра да.

(5) У Ц кла си фи ка ци о но-сти му ла тив ну гру пу рас по ре -
ђу ју се осу ђе на ли ца за ко ја се по осо би на ма лич но сти, вр -
сти и те жи ни по чи ње ног кри вич ног дје ла, ра ни јег на чи на
жи во та, по на ша ња и вла да ња, рад ног ан га жо ва ња и лич ног
уче шћа у оства ри ва њу про гра ма по сту па ња оче ку је оте жа -
но спро во ђе ње про гра ма по сту па ња, спо ро и оте жа но
укљу чи ва ње у дру штве ну сре ди ну, и код ко јих је нео п ход -
но при ми је ни ти ин тен зи ван сте пен ин ди ви ду ал ног ра да. У
ову гру пу рас по ре ђу ју се и осу ђе на ли ца ко ји ма је због по -
чи ње ног те жег ди сци плин ског пре кр ша ја из ре че на ди сци -
плин ска ка зна упу ћи ва ња у са ми цу, као и осу ђе на ли ца ко -
ја су на ре кла си фи ка ци ји за би ло ко ју област пра ће ња ак -
тив но сти осу ђе них ли ца до би ли оцје ну не до во љан.

III - РЕ КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ОСУ ЂЕ НИХ ЛИ ЦА 
И СИ СТЕМ ОЦЈЕ ЊИ ВА ЊА

Члан 7.
За осу ђе на ли ца ко ја из др жа ва ју ка зне за тво ра у тра ја -

њу до дви је го ди не ре кла си фи ка ци ја се вр ши сва ка три
мје се ца, а за осу ђе на ли ца ко ја из др жа ва ју ка зне за тво ра
пре ко дви је го ди не сва ких шест мје се ци.

Члан 8.
Ре кла си фи ка ци ја осу ђе них ли ца вр ши се на осно ву

стал ног пра ће ња ак тив но сти осу ђе них ли ца, ко је се од ви ја
у свим сег мен ти ма жи во та и ра да у Уста но ви, при че му се
као основ ни еле мен ти на ро чи то са гле да ва ју сље де ћи сег -
мен ти: 

а) оцје на ути ца ја пре ва спит ног ра да на из мје ну ста во -
ва, ми шље ња, на ви ка и дру гих ори јен та ци ја осу ђе ног ли ца
(по дат ке, ми шље ње и при је длог оцје не са чи ња ва груп ни
вас пи тач),

б) оцје на по на ша ња у осу ђе нич ком ко лек ти ву, ко је под -
ра зу ми је ва од нос пре ма слу жбе ним и дру гим осу ђе ним ли -
ци ма, од нос пре ма имо ви ни, лич ној и ко лек тив ној хи ги је -
ни, по што ва ње вре мен ске ор га ни за ци је, ис пу ња ва ње оба -
ве за и за да та ка пред ви ђе них кућ ним ре дом Уста но ве (по -
дат ке, ми шље ње и при је длог оцје не са чи ња ва ко ман дир
уну тра шњег обез бје ђе ња у са рад њи са рад ни ци ма слу жбе
обез бје ђе ња рас по ре ђе ним на рад на мје ста гдје бо ра ве и
ра де осу ђе на ли ца),

в) оцје на ре зул та та рад ног ан га жо ва ња, рад не ди сци -
пли не, ини ци ја ти ве, бри га о сред стви ма ра да, коришће ње
сред ста ва за шти те на ра ду, ино ва ци је (по дат ке, ми шље ње
и при је длог оцје не са чи ња ва рад ни ин струк тор, осим за
осу ђе на ли ца ко ја не же ле да ра де, за осу ђе на ли ца за ко ја
не по сто ји мо гућ ност рад ног ан га жо ва ња, као и за осу ђе на
ли ца ко ја на ра ду ни су спровела нај ма ње дви је тре ћи не
кла си фи ка ци о ног пе ри о да, оцје на за овај сег мент се не
утвр ђу је),

г) оцје на ан га жо ва ња у кул тур но-про свјет ним, спорт -
ским и дру гим ак тив но сти ма у сло бод ном вре ме ну (по дат -
ке, ми шље ње и при је длог оцје не са чи ња ва вас пи тач за кул -
тур но-про свјет ни рад и вјер ска пи та ња) и

д) по да ци о ди сци плин ским пре кр ша ји ма, од но сно ди -
сци плин ске при ја ве, ди сци плин ски по ступ ци и из ре че не
ди сци плин ске ка зне (по дат ке при пре ма груп ни вас пи тач).

Члан 9.
(1) Ре зул та ти пра ће ња ак тив но сти осу ђе них ли ца из ра -

жа ва ју се број ча ним оцје на ма од 1 до 5 за сва ку ак тив ност
ко ја је пред мет пра ће ња, при че му се ко ри сте сље де ћи кри -
те ри ју ми:

а) оцје ном 1 - не до во љан оцје њу је се осу ђе но ли це ко -
је у оцје њи ва ним обла сти ма по на ша ња и вла да ња по ка зу је
не за ин те ре со ва ност и не мар ност, те ко је и по ред ин тер вен -
ци ја слу жбе них ли ца не по ка зу је зна ко ве мо ти ви са но сти за
уче шће у ре а ли за ци ји про гра ма по сту па ња, ни ти на пре дак
у ко рек ци ји по на ша ња,

б) оцје ном 2 - до во љан оцје њу је се осу ђе но ли це ко је у
оцје њи ва ним обла сти ма по на ша ња и вла да ња по ка зу је ми -
ни мал ну за ин те ре со ва ност и мо ти ва ци ју и ко је тек уз ин -
тен зив ни ју по моћ и ин тер вен ци ју слу жбе них ли ца по сти -
же за до во ља ва ју ће ре зул та те,

в) оцје ном 3 - до бар оцје њу је се осу ђе но ли це ко је у
оцје њи ва ним обла сти ма по на ша ња и вла да ња по ка зу је зна -
ко ве за ин те ре со ва но сти и мо ти ва ци је, та ко да са мо стал но
или уз по вре ме не ин тер вен ци је и ко рек ци је слу жбе них ли -
ца по сти же про сјеч не ре зул та те, без зна чај ни јих при мје да -
ба слу жбе них ли ца,

г) оцје ном 4 - вр ло  до бар оцје њу је се осу ђе но ли це ко -
је у оцје њи ва ним обла сти ма по на ша ња и вла да ња по ка зу је
зна чај ну за ин те ре со ва ност и мо ти ва ци ју, и ко је без ин тер -
вен ци је слу жбе них ли ца по сти же зна чај не ре зул та те и

д) оцје ном 5 - од ли чан оцје њу је се осу ђе но ли це ко је се
у оцје њи ва ним обла сти ма по на ша ња и вла да ња ис ти че у
по гле ду за ин те ре со ва но сти, мо ти ва ци је и ис по ља ва њу са -
мо и ни ци ја тив но сти, те као та кав пред ста вља по зи ти ван
при мјер у осу ђе нич ком ко лек ти ву.

(2) Оцје не из т. а), б), в) и г) овог чла на упи су ју се у
обра сце за оцје њи ва ње 1, 2, 3 и 4, ко ји се на ла зе у При ло -
гу и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 10. 
(1) Ра ди све о бу хват ног уви да у ре зул та те по на ша ња и

ра да осу ђе них ли ца, као и што објек тив ни јег раз ма тра ња
при је дло га за кла си фи ка ци ју и ре кла си фи ка ци ју, јед ном
мје сеч но ор га ни зу ју се са стан ци ти ма за ре кла си фи ка ци ју
на ко ји ма се раз ма тра ју ре зул та ти пра ће ња ак тив но сти осу -
ђе них ли ца. Тим чи не ру ко во ди о ци слу жбе трет ма на и слу -
жбе обез бје ђе ња, груп ни вас пи та чи, вас пи тач за кул тур но-
про свјет ни рад и вјер ска пи та ња и пред став ник при вред -
но-ин струк тор ске слу жбе.

(2) Рад ни ци Уста но ве из чла на 8. овог пра вил ни ка као
при пре му за са ста нак ти ма за ре кла си фи ка ци ју на про пи -
са ним обра сци ма пред ла жу оцје не из по је ди них обла сти
ко је су пред мет пра ће ња уну тар сег мен та за ко ји су за ду -
же ни, те утвр ђу ју про сјеч ну оцје ну за уку пан сег мент, на
осно ву ко јих се из ра чу на ва укуп на про сјеч на оцје на за сва -
ко осу ђе но ли це за јед но мје сеч ни пе ри од. Уко ли ко је за би -
ло ко ју ак тив ност утвр ђе на оцје на не до во љан, про сјеч на
оцје на је та ко ђе не до во љан.

(3) На осно ву пе ри о дич них мје сеч них оцје на до би је -
них ана ли зом ре зул та та успје шно сти спро во ђе ња про гра -
ма по сту па ња, слу жба трет ма на по ис те ку кла си фи ка ци о -
ног пе ри о да са чи ња ва ко нач не при је дло ге за ре кла си фи ка -
ци ју осу ђе них ли ца, по сље де ћим кри те ри ју ми ма:

а) про сјеч на оцје на до 2,59..............................Ц кла си -
фи ка ци о но-сти му ла тив на гру па,

б) про сјеч на оцје на од 2,60 до 3,25.................Б1 кла си -
фи ка ци о но-сти му ла тив на гру па,

в) про сјеч на оцје на од 3,26 до 3,99................... Б2 кла си -
фи ка ци о но-сти му ла тив на гру па,

г) про сјеч на оцје на од 4,00 до 4,50..................А1 кла си -
фи ка ци о но-сти му ла тив на гру па и

д) про сјеч на оцје на од 4,51 до 5,00.................. А2 кла си -
фи ка ци о но-сти му ла тив на гру па.
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(4) На осно ву при је дло га слу жбе трет ма на, ко нач ну
одлу ку о ре кла си фи ка ци ји осу ђе них ли ца до но си ру ко во -
ди лац Уста но ве.

Члан 11.
(1) У А2 кла си фи ка ци о но-сти му ла тив ну гру пу мо же

би ти ре кла си фи ко ва но осу ђе но ли це ко је је прет ход но два
пу та уза стоп но би ло кла си фи ко ва но у А1 кла си фи ка ци о -
но-сти му ла тив ну гру пу.

(2) Осу ђе но ли це ко је је прет ход но би ло кла си фи ко ва -
но у Ц кла си фи ка ци о но-сти му ла тив ну гру пу, без об зи ра на
оства ре ну укуп ну про сјеч ну оцје ну, не мо же би ти ре кла си -
фи ко ва но у А1 кла си фи ка ци о но-сти му ла тив ну гру пу. 

IV - ДО ДЈЕ ЉИ ВА ЊЕ ПО ГОД НО СТИ

Члан 12.
(1) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у по је ди не кла си -

фи ка ци о но-сти му ла тив не гру пе, уко ли ко су ис пу ње ни
усло ви про пи са ни За ко ном o из вр ше њу кри вич них санк -
ци ја (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 12/10),
(у да љем тек сту: За кон), мо гу се до дје љи ва ти и од ре ђе не
по год но сти, уко ли ко се про ци је ни да би то дје ло ва ло сти -
му ла тив но на про цес ре а ли за ци је про гра ма по сту па ња.

(2) Вр ста по год но сти, на чин коришће ња и ду жи на тра -
ја ња по год но сти од ре ђу је се пре ма кла си фи ка ци о но-сти -
му ла тив ној гру пи у ко ју је рас по ре ђе но осу ђе но ли це. 

(3) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у при прем ну гру -
пу не мо гу се до дје љи ва ти по год но сти ко је се ко ри сте ван
кру га Уста но ве.

(4) Вр ста по год но сти, на чин коришће ња и ду жи на тра -
ја ња по год но сти за ли ца из чла на 1. став 2. овог пра вил ни -
ка од ре ђу ју се у скла ду са За ко ном.

Члан 13.
(1) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у А2 кла си фи ка -

ци о но-сти му ла тив ну гру пу мо гу се до дје љи ва ти сље де ће
по год но сти ко је се ко ри сте у кру гу Уста но ве: 

а) коришће ње вла сти тог ра дио и ТВ при јем ни ка,
б) уре ђе ње жи вот ног про сто ра лич ним ства ри ма,
в) че шће при ма ње по сје та и па ке та,
г) до дје љи ва ње на гра да у нов цу или ства ри ма,
д) про ду жен бо ра вак у за јед нич ким про сто ри ја ма (би -

бли о те ка, днев ни бо ра вак, игра ли ште и дру ги про сто ри за
коришће ње сло бод ног вре ме на),

ђ) пре мје штај у дру го одје ље ње у Уста но ви са бла жим
ре жи мом, ко ји се са сто ји у пре мје шта ју осу ђе ног ли ца из
јед ног одје ље ња у дру го уну тар Уста но ве (из за тво ре ног у
по лу о тво ре но, од но сно из по лу о тво ре ног у отво ре но),

е) при ма ње по сје те без над зо ра у про сто ри ја ма за по -
сје те у Уста но ви,

ж) при ма ње по сје те без при су ства оста лих осу ђе них
ли ца у по себ ним про сто ри ја ма Уста но ве и

з) бо ра вак са брач ним или ван брач ним дру гом у по себ -
ној про сто ри ји. 

(2) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у А2 кла си фи ка -
ци о но-сти му ла тив ну гру пу мо гу се до дје љи ва ти сље де ће
по год но сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве: 

а) сло бо дан из лаз ван кру га Уста но ве у тра ја њу до 24
ча са на кон сва ких се дам да на спроведе них у Уста но ви на
из др жа ва њу ка зне за тво ра (че ти ри пу та у то ку мје се ца, ко -
ји се по пра ви лу ко ри сте у не рад не да не),

б) сло бо дан из ла зак у град у чи јем је сје ди шту Уста но -
ва у тра ја њу до пет часова у јед ном мје се цу,

в) до пуст до шест да на у то ку јед не го ди не из др жа ва ња
ка зне за тво ра, ко ји се до дје љу је ис кљу чи во као на гра да за
до бро по на ша ње и вла да ње,

г) сло бо дан из лаз до два да на у то ку јед не го ди не из др -
жа ва ња ка зне за тво ра за вјер ске пра зни ке, 

д) сло бо дан из лаз је дан дан у то ку јед не го ди не из др жа -
ва ња ка зне за тво ра за пра зни ке Ре пу бли ке Срп ске, од но сно
Бо сне и Хер це го ви не и

ђ) уку пан го ди шњи од мор у кру гу по ро ди це.

Члан 14.
(1) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у А1 кла си фи ка -

ци о но-сти му ла тив ну гру пу мо гу се до дје љи ва ти сље де ће
по год но сти ко је се ко ри сте у кру гу Уста но ве: 

а) коришће ње вла сти тог ра дио и ТВ при јем ни ка,
б) уре ђе ње жи вот ног про сто ра лич ним ства ри ма,
в) че шће при ма ње по сје та и па ке та,
г) до дје љи ва ње на гра да у нов цу или ства ри ма,
д) про ду жен бо ра вак у за јед нич ким про сто ри ја ма (би -

бли о те ка, днев ни бо ра вак, игра ли ште и дру ги про сто ри за
коришће ње сло бод ног вре ме на),

ђ) пре мје штај у дру го одје ље ње у Уста но ви са бла жим
ре жи мом, ко ји се са сто ји у пре мје шта ју осу ђе ног ли ца из
јед ног одје ље ња у дру го уну тар Уста но ве (из за тво ре ног у
по лу о тво ре но, од но сно из по лу о тво ре ног у отво ре но),

е) при јем по сје те без над зо ра у про сто ри ја ма за по сје -
те у Уста но ви,

ж) при ма ње по сје те без при су ства оста лих осу ђе них
ли ца у по себ ним про сто ри ја ма Уста но ве и

з) бо ра вак са брач ним или ван брач ним дру гом у по себ -
ној про сто ри ји. 

(2) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у А1 кла си фи ка -
ци о но-сти му ла тив ну гру пу мо гу се до дје љи ва ти сље де ће
по год но сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве: 

а) сло бо дан из лаз ван кру га Уста но ве у тра ја њу до 24
ча са на кон сва ких се дам да на спроведе них у Уста но ви на
из др жа ва њу ка зне за тво ра (че ти ри пу та у то ку мје се ца, ко -
ји се по пра ви лу ко ри сте у не рад не да не),

б) сло бо дан из ла зак у град у чи јем је сје ди шту Уста но -
ва у тра ја њу до пет часова у јед ном мје се цу,

в) до пуст до пет да на у то ку јед не го ди не из др жа ва ња
ка зне за тво ра, ко ји се до дје љу је ис кљу чи во као на гра да за
до бро по на ша ње и вла да ње.

г) сло бо дан из лаз до два да на у то ку јед не го ди не из др -
жа ва ња ка зне за тво ра за вјер ске пра зни ке, 

д) сло бо дан из лаз је дан дан у то ку јед не го ди не из др жа -
ва ња ка зне за тво ра за пра зни ке Ре пу бли ке Срп ске, од но сно
Бо сне и Хер це го ви не и

ђ) дви је тре ћи не од укуп ног го ди шњег од мо ра у кру гу
по ро ди це.

Члан 15.
(1) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у Б2 кла си фи ка ци -

о но-сти му ла тив ну гру пу мо гу се до дје љи ва ти сље де ће по -
год но сти ко је се ко ри сте у кру гу Уста но ве: 

а) коришће ње вла сти тог ра дио и ТВ при јем ни ка,
б) уре ђе ње жи вот ног про сто ра лич ним ства ри ма,
в) че шће при ма ње по сје та и па ке та,
г) до дје љи ва ње на гра да у нов цу или ства ри ма,
д) про ду жен бо ра вак у за јед нич ким про сто ри ја ма (би -

бли о те ка, днев ни бо ра вак, игра ли ште и дру ги про сто ри за
коришће ње сло бод ног вре ме на),

ђ) пре мје штај у дру го одје ље ње у Уста но ви са бла жим
ре жи мом, ко ји се са сто ји у пре мје шта ју осу ђе ног ли ца из
јед ног одје ље ња у дру го уну тар Уста но ве (из за тво ре ног у
по лу о тво ре но, од но сно из по лу о тво ре ног у отво ре но),

е) при јем по сје те без над зо ра у про сто ри ја ма за по сје -
те у Уста но ви,

ж) при ма ње по сје те без при су ства оста лих осу ђе них
ли ца у по себ ним про сто ри ја ма Уста но ве и

з) бо ра вак са брач ним или ван брач ним дру гом у по себ -
ној про сто ри ји.

5.04.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 36 3



(2) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у Б2 кла си фи ка ци -
о но-сти му ла тив ну гру пу мо гу се до дје љи ва ти сље де ће по -
год но сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве: 

а) сло бо дан из лаз ван кру га Уста но ве у тра ја њу до 24
ча са на кон сва ких де сет да на спроведе них у Уста но ви на
из др жа ва њу ка зне за тво ра (три пу та у то ку мје се ца, ко ји се
по пра ви лу ко ри сте у не рад не да не),

б) сло бо дан из ла зак у град у чи јем је сје ди шту Уста но -
ва у тра ја њу до пет часова у јед ном мје се цу,

в) до пуст до че ти ри да на у то ку јед не го ди не из др жа ва -
ња ка зне за тво ра, ко ји се до дје љу је ис кљу чи во као на гра да
за до бро по на ша ње и вла да ње,

г) сло бо дан из лаз до два да на у то ку јед не го ди не из др -
жа ва ња ка зне за тво ра за вјер ске пра зни ке, 

д) сло бо дан из лаз је дан дан у то ку јед не го ди не из др жа -
ва ња ка зне за тво ра за пра зни ке Ре пу бли ке Срп ске, од но сно
Бо сне и Хер це го ви не и

ђ) дви је тре ћи не го ди шњег од мо ра у кру гу по ро ди це.

Члан 16.
(1) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у Б1 кла си фи ка ци -

о но-сти му ла тив ну гру пу мо гу се до дје љи ва ти сље де ће по -
год но сти ко је се ко ри сте у кру гу Уста но ве: 

а) уре ђе ње жи вот ног про сто ра лич ним ства ри ма,
б) че шће при ма ње по сје та и па ке та,
в) до дје љи ва ње на гра да у нов цу или ства ри ма,
г) про ду жен бо ра вак у за јед нич ким про сто ри ја ма (би -

бли о те ка, днев ни бо ра вак, игра ли ште и дру ги про сто ри за
коришће ње сло бод ног вре ме на),

д) при јем по сје те без над зо ра у про сто ри ја ма за по сје -
те у Уста но ви и

ђ) бо ра вак са брач ним или ван брач ним дру гом у по себ -
ној про сто ри ји.

(2) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у Б1 кла си фи ка ци -
о но-сти му ла тив ну гру пу мо гу се до дје љи ва ти сље де ће по -
год но сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве: 

а) сло бо дан из лаз ван кру га Уста но ве у тра ја њу до 24
ча са на кон сва ких де сет да на спроведе них у Уста но ви на
из др жа ва њу ка зне за тво ра (три пу та у то ку мје се ца, ко ји се
по пра ви лу ко ри сте у не рад не да не),

б) сло бо дан из ла зак у град у чи јем је сје ди шту Уста но -
ва у тра ја њу до пет часова у јед ном мје се цу,

в) до пуст до три да на у то ку јед не го ди не из др жа ва ња
ка зне за тво ра, ко ји се до дје љу је ис кљу чи во као на гра да за
до бро по на ша ње и вла да ње,

г) сло бо дан из лаз до два да на у то ку јед не го ди не из др -
жа ва ња ка зне за тво ра за вјер ске пра зни ке, 

д) сло бо дан из лаз је дан дан у то ку јед не го ди не из др жа -
ва ња ка зне за тво ра за пра зни ке Ре пу бли ке Срп ске, од но сно
Бо сне и Хер це го ви не и

ђ) по ло ви на од укуп ног го ди шњег од мо ра у кру гу по ро -
ди це.

Члан 17.
(1) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у Ц кла си фи ка ци -

о но-сти му ла тив ну гру пу мо гу се до дје љи ва ти сље де ће по -
год но сти ко је се ко ри сте у кру гу Уста но ве: 

а) уре ђе ње жи вот ног про сто ра лич ним ства ри ма,
б) до дје љи ва ње на гра да у нов цу или ства ри ма,
в) про ду жен бо ра вак у за јед нич ким про сто ри ја ма (би -

бли о те ка, днев ни бо ра вак, игра ли ште и дру ги про сто ри за
коришће ње сло бод ног вре ме на и

г) при јем по сје те без при су ства дру гих осу ђе них ли ца
у про сто ри ја ма за по сје те у Уста но ви.

(2) Осу ђе ним ли ци ма рас по ре ђе ним у Ц кла си фи ка ци -
о но-сти му ла тив ну гру пу не мо гу се до дје љи ва ти по год но -
сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 18.
Осу ђе ним ли ци ма ко ја се пре мје шта ју из јед не у дру гу

ка зне но-по прав ну уста но ву, као и осу ђе ним ли ци ма ко ја
на кон одо бре ног пре ки да из др жа ва ња ка зне за тво ра на ста -
вља ју из др жа ва ње ка зне за тво ра у уста но ва ма, омо гу ћи ће
се кон ти ну и тет у коришће њу по год но сти до на ред не ре -
кла си фи ка ци је, ако су ис пу ње ни усло ви за до дје лу по год -
но сти пред ви ђе ни За ко ном о из вр ше њу кри вич них санк ци -
ја и овим пра вил ни ком.

Члан 19.
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: 08.030/020-981/10
28. фебруара 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Џе рард Сел ман, с.р.
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546

На осно ву чла на 13. став 7. За ко на о из вр ше њу кри вич -
них санк ци ја Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 12/10) и чла на 82. став 2. 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 прав де  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О КУЋ НОМ РЕ ДУ ЗА ИЗ ДР ЖА ВА ЊЕ КА ЗНЕ ЗА ТВО РА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком де таљ ни је се уре ђу ју на чин жи во та

и ор га ни за ци ја ра да осу ђе них ли ца на из др жа ва њу ка зне
за тво ра, ду го трај ног за тво ра и ка зне ма ло љет нич ког за тво -
ра (у да љем тек сту: ка зна за тво ра) у ка зне но-по прав ним
уста но ва ма Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Уста но ва). 

Члан 2.
При мје рак овог пра вил ни ка тре ба да бу де до сту пан

осу ђе ним ли ци ма за ври је ме из др жа ва ња ка зне за тво ра у
Уста но ви, у скла ду са За ко ном о из вр ше њу кри вич них
санк ци ја Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За кон).

Члан 3.
(1) Осу ђе на ли ца из др жа ва ју ка зну за тво ра пре ма одред -

ба ма За ко на и дру гим про пи си ма у скла ду са За ко ном.
(2) На осу ђе на ли ца ко ји ма је ка зну за тво ра из ре као Суд

Бо сне и Хер це го ви не при мје њу ју се За кон Бо сне и Хер це го -
ви не о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, при тво ра и дру гих
мје ра и дру ги про пи си до не се ни на осно ву тог за ко на.

Члан 4.
По сту па ње са осу ђе ним ли ци ма мо ра би ти чо вјеч но и

с по што ва њем њи хо вог људ ског до сто јан ства, во де ћи при
то ме ра чу на да се одр жи по тре бан ред и ди сци пли на.

Члан 5.
Осу ђе на ли ца ду жна су, у скла ду са За ко ном, да се при -

др жа ва ју од ре да ба За ко на, овог пра вил ни ка, на ред би и
упут ста ва ру ко во ди о ца Уста но ве и дру гих овла шће них ли -
ца.

II - ПРИ ЈЕМ, УПО ЗНА ВА ЊЕ, ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ 
ЛИЧ НО СТИ, КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА И УТВР ЂИ ВА ЊЕ

ПРО ГРА МА ПО СТУ ПА ЊА

Члан 6.
(1) При јем осу ђе них ли ца на из вр ше ње ка зне за тво ра у

Уста но ви вр ши се на осно ву упут ног ак та ко ји је из дао на -
дле жни суд.

(2) При ли ком при је ма осу ђе ног ли ца оба ве зно се у
скла ду са За ко ном утвр ђу је ње гов иден ти тет, и то на осно -
ву по да та ка из суд ске од лу ке и лич них ис пра ва (лич не кар -
те, пут не ис пра ве или дру гих до ку ме на та по год них за
утвр ђи ва ње иден ти те та).

(3) Ако се иден ти тет не мо же утвр ди ти на осно ву
испра ва на ве де них у ста ву 2. овог чла на, та да ње гов иден -
ти тет по твр ђу је овла шће но слу жбе но ли це ко је га је спро -
ве ло у Уста но ву, о че му се са чи ња ва слу жбе на за би ље шка,
ко ју пот пи су је овла шће но слу жбе но ли це ко је је из вр ши ло
спро во ђе ње.

(4) На кон утвр ђи ва ња иден ти те та осу ђе ни се упи су је у
при јем ну књи гу, а по том смје шта у про сто ри је при јем ног
одје ље ња (у да љем тек сту: одје ље ње).

(5) Упут ни акт и дру га до ку мен та ци ја на осно ву ко је је
из вр шен при јем осу ђе ног ли ца пре да је се де жур ном ли цу,
ко је га про сље ђу је у ма тич ну еви ден ци ју.

Члан 7.
(1) При ли ком при је ма вр ши се пре трес осу ђе ног ли ца

и пре трес ње го вих ства ри.
(2) Пре трес вр ше слу жбе на ли ца ко ја су истог по ла као

и ли це ко је се пре тре са.
(3) Не сма тра се пре тре са њем ако је из вр шен са мо

спољ ни пре глед одје ће и лич них ства ри.

Члан 8.
(1) Осу ђе ном ли цу се при ли ком при је ма у Уста но ву

при вре ме но од у зи ма ју: но вац, дра го цје но сти, сред ства за
одр жа ва ње елек трон ске ко му ни ка ци је, фо то-апа рат, ка ме -
ра, ли је ко ви и сви пред ме ти ко ји су по год ни за са мо по вре -
ђи ва ње, на пад или бјек ство.

(2) Осу ђе но ли це за ври је ме бо рав ка у Уста но ви код се -
бе мо же има ти: ор то пед ска по ма га ла, при бор за одр жа ва ње
лич не хи ги је не, одје ћу и обу ћу (је дан џем пер, ву не ну ка пу,
пу ло вер, спорт ску одје ћу и па ти ке, јед но бој не ма ји це, пи -
џа му, два па ра зим ског и љет ног ве ша, ча ра пе и ма ра ми це,
пар ру ка ви ца), при бор за пу ше ње, 50 ку ти ја ци га ре та, ча -
шу за во ду, по ро дич не фо то гра фи је, књи ге, при бор за пи -
са ње, вјен ча ни пр стен и ча сов ник.

(3) По одо бре њу ру ко во ди о ца Уста но ве осу ђе но ли це
мо же код се бе за др жа ти и дру ге ства ри.

Члан 9.
(1) Од у зе те ства ри упи су ју се у еви ден ци ју од у зе тих

ства ри осу ђе них ли ца, а еви ден ци ја се во ди у три при мјер -
ка, ко ју оба ве зно пот пи су је слу жбе но ли це и осу ђе но ли це.

(2) Је дан при мје рак се из да је осу ђе ном ли цу, дру ги
при мје рак се при ла же уз од у зе те ства ри, а тре ћи при мје рак
оста је у еви ден ци ји од у зе тих ства ри.

(3) При ли ком от пу шта ња са из др жа ва ња ка зне за тво ра
или пре мје шта ја осу ђе ном ли цу ства ри се вра ћа ју и ли це
пот пи су је да је пре у зе ло при вре ме но од у зе те ства ри.

Члан 10.
(1) Ства ри при вре ме но од у зе те од осу ђе ног чу ва ју се у

Уста но ви, а ли је ко ви се пре да ју здрав стве ној слу жби.
(2) Но вац, дра го цје но сти и сред ства за одр жа ва ње

елек трон ске ко му ни ка ци је др же се у ка си или на дру гом
си гур ном мје сту.

(3) Ства ри ко је су при вре ме но од у зе те од осу ђе ног ли -
ца пре да ју се или ша љу по ро ди ци или ли цу ко је осу ђе ни
од ре ди, а ства ри ли ца ко ја не ма ју ко ме да их по ша љу за др -
жа ва ју се у де по зи ту.

(4) Ства ри под ло жне ква ре њу не ће се де по но ва ти, већ
се, ако се не мо гу по сла ти по ро ди ци осу ђе ног ли ца, уно се
у за пи сник и уни шта ва ју.

Члан 11.
(1) По при је му у Уста но ву осу ђе на ли ца се смје шта ју у

одје ље ње, а бо ле сна осу ђе на ли ца у бол ни цу, од но сно ста -
ци о нар Уста но ве.
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(2) У одје ље њу се про у ча ва лич ност осу ђе ни ка са пси -
хо ло шког, пе да го шког, со ци јал ног и без бјед но сног ста но -
ви шта и утвр ђу је про грам по сту па ња.

(3) Осу ђе ни ко ји из др жа ва ка зну за тво ра до јед не го ди -
не мо же се за др жа ти у одје ље њу нај ду же 15 да на, а осу ђе -
ни ко ји из др жа ва ка зну за тво ра ду жу од јед не го ди не мо же
се за др жа ти у одје ље њу нај ду же 30 да на.

Члан 12.
(1) Не по сред но по при је му у Уста но ву вр ши се ку па ње,

ши ша ње и бри ја ње осу ђе них ли ца (осим оних ко ји ма је у
скла ду са по себ ним про пи си ма до зво ље но но ше ње ду же
ко се и бра де).

(2) Здрав стве ни пре глед осу ђе ног ли ца оба вља се нај -
ка сни је 24 ча са на кон при је ма, а на лаз се уно си у здрав -
стве ни кар тон.

Члан 13.
(1) За сва ко осу ђе но ли це фор ми ра се лич ни лист, у ко -

ји се уно се по да ци о осу ђе ном ли цу.
(2) Осу ђе ни се фо то гра фи ше и узи ма ју се оти сци пр -

сти ју, у скла ду са За ко ном.

Члан 14.
(1) У одје ље њу се осу ђе на ли ца упо зна ју са од ред ба ма

За ко на, овим пра вил ни ком, про пи сом о упо тре би ва тре ног
оруж ја и дру гих сред ста ва при ну де, овла шће њи ма слу жбе -
них ли ца, Пра вил ни ком о ди сци плин ској од го вор но сти
осу ђе них ли ца, мје ра ма хи ги јен ско-тех нич ке за шти те и
дру гим про пи си ма из ове обла сти. 

(2) За кон и под за кон ски ак ти на ве де ни у ста ву 1. овог
чла на, као и дру ги про пи си до не се ни на осно ву За ко на тре -
ба да бу ду до ступ ни осу ђе ним ли ци ма то ком из др жа ва ња
ка зне за тво ра.

Члан 15.
(1) По при је му у Уста но ву осу ђе но ли це има пра во да

пу тем пи сма или те ле фо на упо зна по ро ди цу са сво јим пра -
ви ма у по гле ду до пи си ва ња, по сје та и при ма ња по шиљ ки.

(2) Ако осу ђе но ли це не ма нов ца, би ће му омо гу ће но
да се ја ви ужој по ро ди ци о тро шку Уста но ве.

Члан 16.
(1) За ври је ме бо рав ка у одје ље њу осу ђе на ли ца уре ђу -

ју и одр жа ва ју уред ност у про сто ри ја ма у ко ји ма бо ра ве и
оба вља ју и дру ге по сло ве ко ји се мо гу ор га ни зо ва ти у том
одје ље њу.

(2) За ври је ме тра ја ња бо рав ка у одје ље њу све ак тив но -
сти ко је се вр ше из ван одје ље ња (ље кар ски пре глед, ис хра -
на, бо ра вак на свје жем ва зду ху и др.), осу ђе на ли ца оба -
вља ју под над зо ром рад ни ка слу жбе обез бје ђе ња.

Члан 17.
(1) На осно ву ре зул та та про у ча ва ња лич но сти осу ђе -

ног, ко је вр ши тим струч ња ка одје ље ња, утвр ђу ју се при је -
длог про гра ма по сту па ња и про цје на ри зи ка.

(2) Про грам по сту па ња са др жи: кла си фи ка ци о ну гру -
пу, вр сту по сла, по тре бу оп штег и струч ног обра зо ва ња,
ме ди цин ски трет ман, по тре бу ра да у обла сти по ро дич них
од но са, ин тен зи тет и об лик вас пит ног ра да, као и обим
сло бод них ак тив но сти, те дру ге ак тив но сти ко је тре ба да
се пре ду зму ра ди пре ва спи та ња осу ђе ног ли ца.

Члан 18.
(1) То ком из др жа ва ња ка зне за тво ра про мје на про гра ма

по сту па ња вр ши се за ви сно од по на ша ња осу ђе ни ка, ње го -
вог за ла га ња на ра ду, ди сци пли не, сте че ног по вје ре ња, те
ре зул та та про це са пре ва спи та ња.

(2) При је длог про гра ма по сту па ња утвр ђу је одје ље ње,
а про грам по сту па ња и ње го ву про мје ну одо бра ва ру ко во -
ди лац Уста но ве.

(3) Про мје на про гра ма по сту па ња вр ши се на при је -
длог слу жбе трет ма на.

(4) Из одје ље ња осу ђе на ли ца се рас по ре ђу ју у при -
прем ну гру пу, а по том у кла си фи ка ци о не гру пе и вас пит не
ко лек ти ве пре ма утвр ђе ним кри те ри ју ми ма.

Члан 19.
(1) У кла си фи ка ци о ним гру па ма пра ти се по на ша ње

осу ђе ног ли ца, при хва та ње и ре а ли за ци ја про гра ма по сту -
па ња, оцје њу ју се ре зул та ти ко је осу ђе ник по сти же у по је -
ди ним ак тив но сти ма.

(2) За ви сно од по стиг ну тог успје ха у ре а ли за ци ји про -
гра ма по сту па ња вр ши се ре кла си фи ка ци ја осу ђе них ли ца.

(3) Уста но ва нај ма ње два пу та го ди шње про вје ра ва
успјех у оства ре њу про гра ма по сту па ња за сва ко осу ђе но
ли це.

Члан 20.
(1) При је дло зи за ре кла си фи ка ци ју утвр ђу ју се на са -

стан ци ма ми кро ти ма, на ко ји ма оба ве зно уче ству ју вас пи -
та чи, рад ни ци слу жбе обез бје ђе ња и струч ни ин струк то ри.

(2) Ко на чан при је длог за ре кла си фи ка ци ју и ко нач не
кла си фи ка ци о не гру пе утвр ђу ју се на са стан ци ма слу жбе
трет ма на.

(3) Кри те ри ју ми за рас по ре ђи ва ње у по је ди не кла си фи -
ка ци о не гру пе, одо бра ва ње по год но сти, као и дру ге по је -
ди но сти про пи су ју се Пра вил ни ком о кла си фи ка ци ји и ре -
кла си фи ка ци ји осу ђе них ли ца.

III - СМЈЕ ШТАЈ, ИС ХРА НА И ОДИ ЈЕ ВА ЊЕ

Члан 21.
(1) По из ла ску из одје ље ња осу ђе на ли ца се рас по ре ђу -

ју у про сто ри је на ми је ње не за смје штај осу ђе них ли ца.
(2) Ако здрав стве ни раз ло зи зах ти је ва ју, осу ђе но ли це

се смје шта у ста ци о нар.
(3) Рас по ред осу ђе них ли ца по спа ва о ни ца ма вр ши ва -

спи тач.

Члан 22.
(1) Сва ко осу ђе но ли це за ду жу је се по себ ним кре ве -

том, по сте љи ном и гар де роб ним ор ма ром. 
(2) По сте љи на се са сто ји од: ду ше ка, ја сту ка, два чар -

ша ва, ја стуч ни це и нај ма ње два ће бе та.
(3) Кре ве ти су то ком ци је лог да на уред но на мје ште ни,

а лич не ства ри сло же не на за то од ре ђе но мје сто.
(4) Сло бод но ври је ме осу ђе на ли ца про во де у од ре ђе -

ним про сто ри ја ма за днев ни бо ра вак, а бо ра вак у спа ва о -
ни ца ма до зво љен је за ври је ме ноћ ног од мо ра и по по днев -
ног од мо ра у тра ја њу од два ча са, и то за осу ђе на ли ца ко -
ја су рад но ан га жо ва на.

(5) Не дје љом и пра зни ком у по по днев ним ча со ви ма до -
зво ља ва се од мор у тра ја њу до два ча са за сва осу ђе на ли -
ца.

(6) Бо ра вак у спа ва о ни ца ма до зво љен је и осу ђе ним ли -
ци ма ко ји ма је ље кар од ре дио стро го ми ро ва ње, и то за
ври је ме ко је је на ве де но у одо бре њу ље ка ра.

Члан 23.
(1) Про сто ри је у ко ји ма осу ђе на ли ца бо ра ве и ра де за -

гри ја ва ју се.
(2) За гри ја ва ње про сто ри ја за ви си од кли мат ских усло -

ва, а тра је од 15. ок то бра до 15. апри ла.
(3) Уко ли ко вре мен ски усло ви или дру ги објек тив ни

раз ло зи то зах ти је ва ју, ру ко во ди лац Уста но ве мо же скра ти -
ти или про ду жи ти гриј ну се зо ну.

Члан 24.
(1) Све про сто ри је Уста но ве мо ра ју се аде кват но одр -

жа ва ти и чи сти ти, а осу ђе на ли ца ду жна су да по сту па ју
пре ма на ред ба ма слу жбе них ли ца ка да је по треб но одр жа -
ва ње лич не и ко лек тив не хи ги је не.

(2) Ред и чи сто ћу у спа ва о ни ца ма одр жа ва ју осу ђе на
ли ца ко ја у њи ма бо ра ве.
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(3) Ход ни ке, про сто ри је за днев ни бо ра вак и оста ле
про сто ри је чи сте осу ђе ни ци - ре да ри ко је од ре ђу је вас пи -
тач.

Члан 25.
(1) Осу ђе на ли ца до би ја ју днев но три обро ка хра не,

обро ци се ди је ле у пра вил ним раз ма ци ма, а ква ли те том и
ко ли чи ном тре ба да за до во ља ва ју пре храм бе не и хи ги јен -
ске стан дар де, а ујед но су при мје ре ни до би, здра вљу, вр сти
по сла ко ји оба вља ју и њи хо вим вјер ским за хтје ви ма. 

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, осу ђе на ли ца ко ја
ра де на те жим по сло ви ма или ра де у ноћ ној смје ни, до би -
ја ју до дат ни оброк, ко ји се мо же узи ма ти на рад ном мје сту.

(3) На осно ву та бли це ис хра не, ру ко во ди лац Уста но ве
утвр ђу је је лов ник за се дам да на уна при јед, за осу ђе на ли -
ца ко ја су бо ле сна је лов ник се утвр ђу је уз при ба вље но ми -
шље ње ље ка ра, а је лов ник се по ста вља на вид но мје сто и
до сту пан је осу ђе ним ли ци ма.

(4) У је лов ни ку се ис ка зу је ка ло рич на ври јед ност сва -
ког обро ка из ра же на у џу ли ма.

(5) За ври је ме по ста осу ђе ним ли ци ма - вјер ни ци ма
омо гу ћа ва се ис хра на по про пи си ма тог по ста.

(6) Во да за пи ће је до ступ на сва ком осу ђе ном ли цу.
(7) У спа ва о ни ца ма и про сто ри ја ма за днев ни бо ра вак

осу ђе на ли ца мо гу др жа ти на мир ни це ку пље не у кан ти ни -
про дав ни ци Уста но ве, до би је не у па ке ту или при ли ком по -
сје те.

Члан 26.
(1) Ври је ме по дје ле днев них обро ка утвр ђу је се рас по -

ре дом днев них ак тив но сти.
(2) Оброк тра је нај ду же 30 ми ну та, а раз мак из ме ђу

обро ка не мо же би ти кра ћи од че ти ри ча са ни ти ду жи од
осам ча со ва.

(3) За ври је ме обро ка осу ђе на ли ца ду жна су да се по -
на ша ју у скла ду са оп штом кул ту ром.

(4) Свим осу ђе ним ли ци ма ни је до зво ље но узи ма ње
обро ка у осу ђе нич кој тр пе за ри ји ван тер ми на и рас по ре да
утвр ђе ног за сва ки вас пит ни ко лек тив.

Члан 27.
(1) У Уста но ви тре ба да се на ла зи про дав ни ца - кан ти -

на у ко јој осу ђе на ли ца мо гу ку по ва ти основ не пре храм бе -
не ар ти кле и дру ге ства ри за лич ну упо тре бу.

(2) Вр сте ар ти ка ла, на чин на ко ји се вр ши ку по ви на и
рад но ври је ме про дав ни це од ре ђу је ру ко во ди лац Уста но ве.

(3) На вид ном мје сту у про дав ни ци је ис так нут цје нов -
ник свих ар ти ка ла и дру гих ства ри за лич ну упо тре бу, ко ји
се про да ју по на бав ној ци је ни, уве ћа ној са мо за про пи са ни
по рез, ко ји не са др жи ни ка кав вид за ра де.

Члан 28.
(1) У са ста ву про дав ни це - кан ти не на ла зи се ка фе-ку -

хи ња за осу ђе на ли ца.
(2) Рад но ври је ме про дав ни це - кан ти не и ка фе-ку хи ње

од ре ђу је ру ко во ди лац Уста но ве.
(3) Осу ђе на ли ца мо гу кон зу ми ра ти ка фу са мо у ври је -

ме ко је је од ре ђе но.

Члан 29.
(1) Да би осу ђе ни мо гао ку пи ти ро бу у про дав ни ци и

ка фе-ку хи њи, мо ра има ти нов ча на сред ства на свом де по -
зи ту.

(2) Ро ба се не про да је на од го ђе но пла ћа ње.

Члан 30.
Ако у Уста но ви не ма про дав ни це, Уста но ва обез бје ђу је

на бав ку ар ти ка ла и ства ри на дру ги од го ва ра ју ћи на чин.

Члан 31.
(1) Осу ђе ним ли ци ма Уста но ва мо же обез би је ди ти

одје ћу и обу ћу при клад ну кли мат ским усло ви ма и го ди -
шњем до бу. 

(2) Одје ћа тре ба да је та квог из гле да ко ји не дје лу је де -
гра ди ра ју ће и по ни жа ва ју ће.

(3) Осу ђе на ли ца има ју пра во на по себ на рад на оди је ла
и дру гу од го ва ра ју ћу опре му, ако то зах ти је ва ју по сло ви
ко је оба вља ју.

Члан 32.
(1) Осу ђе на ли ца за ду же ну одје ћу и обу ћу бри жљи во

чу ва ју и одр жа ва ју.
(2) У слу ча ју про у зро ко ва не ште те на мјер но или из

крај ње не па жње, ште та се на пла ћу је у скла ду са оп штим
про пи си ма о на кна ди ште те.

Члан 33.
(1) Осу ђе на ли ца су про пи сно об у че на у свим при ли ка -

ма.
(2) Спорт ску одје ћу осу ђе но ли це мо же но си ти за ври -

је ме и не по сред но по сли је ба вље ња спорт ским и дру гим
ор га ни зо ва ним ак тив но сти ма.

(3) Ка да осу ђе на ли ца до би ју до зво лу за из ла зак ван
кру га Уста но ве, но се вла сти ту одје ћу.

IV - ЗДРАВ СТВЕ НА ЗА ШТИ ТА И ХИ ГИ ЈЕН СКЕ МЈЕ РЕ

Члан 34.
(1) По при је му у Уста но ву осу ђе но ли це пре гле да ље -

кар ра ди утвр ђи ва ња здрав стве ног ста ња и рад не спо соб -
но сти.

(2) На лаз о здрав стве ном ста њу и рад ној спо соб но сти
упи су је се у здрав стве ни кар тон осу ђе ног ли ца.

Члан 35.
За пру жа ње здрав стве не за шти те осу ђе ним ли ци ма, у

Уста но ви се ор га ни зу је рад оп ште ам бу лан те, сто ма то ло -
шке ам бу лан те, при руч не апо те ке и ста ци о на ра.

Члан 36.
(1) Ра ди оба вља ња ље кар ског пре гле да, осу ђе на ли ца

се ја вља ју де жур ном рад ни ку одје ље ња у ко је су рас по ре -
ђе ни, а ље кар ски пре глед и дру ге ме ди цин ске услу ге оба -
вља ју се сва ког рад ног да на.

(2) Осу ђе но ли це мо же за тра жи ти здрав стве ну по моћ
то ком ци је лог да на.

(3) Ље кар ски пре гле ди вр ше се у ам бу лан ти Уста но ве
пре ма рас по ре ду ра да ам бу лан те.

(4) У хит ним слу ча је ви ма по сли је ре дов ног рад ног вре -
ме на де жур ни Уста но ве ће, уз кон сул та ци ју са за вод ским
ље ка ром, осу ђе но ли це упу ти ти на ље кар ски пре глед у мје -
сну здрав стве ну уста но ву, о че му од мах оба вје шта ва ру ко -
во ди о ца Уста но ве.

Члан 37.
(1) Ако се осу ђе но ли це упу ћу је на ли је че ње у здрав -

стве ну уста но ву, тро шко ве ли је че ња сно си Уста но ва, осим
у слу ча је ви ма ако је до на ру ша ва ња здра вља до шло са мо -
по вре ђи ва њем.

(2) За ври је ме из др жа ва ња ка зне за тво ра осу ђе ним ли -
ци ма се омо гу ћа ва ли је че ње, по прав ка и ва ђе ње зу ба у сто -
ма то ло шкој ам бу лан ти.

(3) Тро шко ве ли је че ња зу ба ко ји су обо ље ли то ком из -
др жа ва ња ка зне и сто ма то ло шке про те ти ке сно си Уста но -
ва, а ако је осу ђе но ли це сту пи ло на из др жа ва ње ка зне за -
тво ра са обо ље лим зу би ма и уко ли ко же ли да их ли је чи,
или ко ри сти услу ге сто ма то ло шке про те ти ке тро шко ве
сно си лич но.

Члан 38.
(1) Осу ђе на ли ца ду жна су да се при др жа ва ју упут ста -

ва ље ка ра и рад ни ка за здрав стве ну за шти ту и да ко ри сте
про пи са не ли је ко ве.

(2) У слу ча ју кад не по сто ји мо гућ ност ли је че ња у ста -
ци о на ру Уста но ве, те же обо ље ла ли ца упу ћу ју се на ли је -
че ње у дру гу Уста но ву у ко јој по сто ји мо гућ ност ли је че ња
или у здрав стве ну уста но ву.
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(3) Ље кар Уста но ве упу ћу је осу ђе но ли це на ли је че ње
уз са гла сност ру ко во ди о ца Уста но ве.

(4) Осу ђе но ли це ко је за ври је ме из др жа ва ња ка зне за -
тво ра ду шев но обо ли или по ка зу је те шке пси хич ке смет ње
смје сти ће се у од го ва ра ју ћу спе ци ја ли зо ва ну здрав стве ну
уста но ву, о че му од лу чу је ми ни стар прав де, на обра зло жен
при је длог ру ко во ди о ца Уста но ве.

(5) У слу ча ју ка да је ли це из ст. 2. и 4. овог чла на осу -
ђе но од Су да Бо сне и Хер це го ви не, о упу ћи ва њу на ли је че -
ње оба вје шта ва се Ми ни стар ство прав де Бо сне и Хер це го -
ви не.

Члан 39.
(1) Спе ци ја ли стич ки ље кар ски пре глед вр ши се на

осно ву упут ни це ље ка ра.
(2) Спе ци ја ли стич ком пре гле ду из ста ва 1. овог чла на

оба ве зно при су ству је здрав стве ни рад ник Уста но ве.
(3) Ако осу ђе но ли це тра жи спе ци ја ли стич ки пре глед

ко ји ни је од ре дио ље кар Уста но ве, тро шко ве тог пре гле да
сно си осу ђе но ли це.

(4) Спе ци ја ли стич ки пре глед из ста ва 3. овог чла на
одо бра ва ру ко во ди лац Уста но ве на при је длог ље ка ра.

(5) Ако осу ђе но ли це од би ја да узи ма хра ну или да се
ли је чи, те ти ме угро зи ви тал не жи вот не функ ци је, при мје -
њу ју се и без ње го вог при стан ка нео п ход не ме ди цин ске
мје ре, ако за то по сто је ме ди цин ске ин ди ка ци је, у скла ду
са про пи си ма из обла сти здрав стве не за шти те у Ре пу бли ци
Срп ској и ме ђу на род ним про пи си ма и стан дар ди ма у ве зи
са етич ким по сту па њем ље ка ра са ли ци ма ко ји штрај ку ју
гла ђу.

Члан 40.
(1) Осу ђе на ли ца мо гу на ба вља ти ли је ко ве и ор то пед -

ска по ма га ла о свом тро шку или их при ма ти од по ро ди це
по одо бре њу ље ка ра, уко ли ко их не по сје ду је Уста но ва.

(2) Осу ђе ним ли ци ма за бра ње но је, у скла ду са За ко -
ном, да код се бе др же ли је ко ве.

(3) Те ра пи ја се при мје њу је пре ма упут стви ма ље ка ра, а
под над зо ром здрав стве ног рад ни ка или рад ни ка слу жбе
обез бје ђе ња.

Члан 41.
Осу ђе на ли ца ко ја ра де у ку хи њи, про дав ни ци и дру -

гим мје сти ма у Уста но ви гдје су у не по сред ном кон так ту са
на мир ни ца ма, хра ном и љу ди ма, под ли је жу ре дов ном ље -
кар ском, од но сно са ни тар ном пре гле ду, а у скла ду са оп -
штим про пи си ма мо ра ју би ти одје ве ни као уго сти тељ ски
рад ни ци.

Члан 42.
(1) Про сто ри је у ко ји ма бо ра ве осу ђе на ли ца, њи хо ва

опре ма, ства ри, хра на, во да за пи ће, одје ћа и обу ћа, под ли -
је жу ре дов ном пре гле ду здрав стве ног рад ни ка, а про сто ри -
је за спре ма ње, чу ва ње и рас по дје лу хра не, ре дов ном пре -
гле ду са ни тар не ин спек ци је.

(2) Хра ну ко ја се спре ма у осу ђе нич кој ку хи њи, сва ко -
днев но при је по дје ле про ба здрав стве ни рад ник, а у ње го -
вом од су ству, де жур ни Уста но ве, о че му се во ди еви ден ци -
ја.

(3) Узо рак сва ког обро ка хра не чу ва се 24 ча са у по себ -
ној по су ди и на про пи сан на чин.

Члан 43.
(1) Осу ђе на ли ца сва ко днев но одр жа ва ју лич ну и оп -

шту хи ги је ну.
(2) Ку па ње се по по тре би оба вља сва ко днев но.

Члан 44.
(1) По сте љи на осу ђе них ли ца ми је ња се два пу та мје -

сеч но, а по по тре би и че шће.
(2) Уко ли ко у Уста но ви не по сто је усло ви за ор га ни зо -

ва но пра ње и су ше ње лич ног ру бља осу ђе них ли ца, осу ђе -
но ли це ру бље пе ре и су ши са мо стал но.

Члан 45.
(1) Осу ђе но ли це је уред но оши ша но и обри ја но и сво -

ју ко су уред но одр жа ва.
(2) Осу ђе но ли це сва ко днев но се бри је са мо стал но.
(3) Осу ђе на ли ца ши ша ју се у бри јач ни ци Уста но ве,

осим оних ко ји се на ла зе на из др жа ва њу ди сци плин ске ка -
зне упу ћи ва ња у са ми цу, мје ре уса мље ња или оних ко ји су
из здрав стве них раз ло га смје ште ни у по себ не про сто ри је
Уста но ве.

(4) Пра во на бри ја ње у бри јач ни ци Уста но ве има ју осу -
ђе на ли ца са пси хо фи зич ким смет ња ма, бо ле сни ци ко ји се
на ла зе у ста ци о на ру Уста но ве и осу ђе на ли ца ко ја из др жа -
ва ју ди сци плин ску ка зну упу ћи ва ња у са ми цу или мје ру
уса мље ња.

Члан 46.
(1) Одје ћу и обу ћу ко јом су за ду же на у то ку из др жа ва -

ња ка зне осу ђе на ли ца мо ра ју сва ко днев но чи сти ти и бри -
жљи во чу ва ти.

(2) При је по чет ка ноћ ног од мо ра осу ђе но ли це одје ћу и
обу ћу уред но сла же на за то од ре ђе но мје сто.

Члан 47.
(1) Осу ђе на ли ца про сто ри је у ко ји ма бо ра ве и ра де

уред но одр жа ва ју.
(2) Спа ва о ни це осу ђе них ли ца кре че се пре ма по тре би,

а нај ма ње јед ном го ди шње.
(3) Про сто ри је ко је слу же за сва ко днев ну упо тре бу

про вје тра ва ју се и чи сте сва ког да на, а ће бад се ис тре са два
пу та мје сеч но.

(4) За јед нич ке про сто ри је ге не рал но се чи сте сва ких
се дам да на.

(5) Не по сред ни над зор на одр жа ва њу по треб не хи ги је -
не у за јед нич ким про сто ри ја ма у ко ји ма бо ра ве осу ђе на
ли ца вр ше вас пи тач, де жур ни рад ник слу жбе обез бје ђе ња
и здрав стве ни рад ник.

Члан 48.
(1) За бра ње но је пу ше ње у спа ва о ни ца ма, тр пе за ри ји и

рад ним про сто ри ја ма.
(2) Ако је за пу ше ње обез би је ђен од го ва ра ју ћи про стор

у одје ље њу на ко јем је рас по ре ђе но осу ђе но ли це, пу ше ње
је за бра ње но и у про сто ри ја ма за днев ни бо ра вак.

Члан 49.
Ре дов на дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја

про сто ри ја вр ши се два пу та го ди шње у скла ду са ва же ћим
про пи си ма, а по по тре би и че шће.

Члан 50.
(1) Осу ђе ним ли ци ма ко ја ра де и стал но бо ра ве у за тво -

ре ним про сто ри ја ма или се из раз ло га без бјед но сти или
дру гих раз ло га не упу ћу ју на рад, омо гу ћа ва се бо ра вак на
свје жем ва зду ху (шет ња) у кру гу Уста но ве, нај ма ње три
ча са днев но.

(2) Осу ђе ним ли ци ма ко ја из др жа ва ју ди сци плин ску
ка зну упу ћи ва ња у са ми цу или мје ру уса мље ња, омо гу ћи -
ће се шет ња у тра ја њу од нај ма ње јед ног ча са днев но, а
шет ња се из во ди у кру гу Уста но ве на по себ но од ре ђе ном
мје сту уз оба ве зан над зор рад ни ка слу жбе обез бје ђе ња.

Члан 51.
Ври је ме бо рав ка на свје жем ва зду ху за осу ђе на ли ца

ко ја се на ла зе на ли је че њу у ста ци о на ру Уста но ве, за ви сно
од здрав стве ног ста ња и по треб ног ли је че ња од ре ђу је ље -
кар Уста но ве.

V - ДУ ЖНО СТИ, ОБА ВЕ ЗЕ И ПРА ВА ОСУ ЂЕ НИХ 
ЛИ ЦА

Члан 52.
Осу ђе на ли ца за ври је ме из др жа ва ња ка зне за тво ра у

Уста но ви по на ша ју се у скла ду са За ко ном и овим пра вил -
ни ком.
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Члан 53.
(1) При су сре ту са за по сле ним у Уста но ви и дру гим

слу жбе ним ли ци ма осу ђе но ли це у сто је ћем ста ву по здра -
вља или от по здра вља од го ва ра ју ћим по здра вом пре ма до -
бу да на.

(2) Осу ђе но ли це се при ли ком обра ћа ња пред ста вља
лич ним име ном и пре зи ме ном, а за по сле не у Уста но ви
осло вља ва са “го спо ди не” или “го спо ђо” вас пи та чу, “го -
спо ди не” или “го спо ђо” ин струк то ре и сл.

(3) За по сле на слу жбе на ли ца осу ђе на ли ца осло вља ва -
ју по и ме нич но и ду жни су да се ко рект но од но се пре ма
њи ма и да от по здра ве на њи хов по здрав.

Члан 54.
(1) Уста ја ње, лич на хи ги је на, спре ма ње про сто ри ја, до -

ру чак и при пре ма за по сао оба вља ју се као днев не ак тив -
но сти од 6.00 до 7.00 ча со ва.

(2) Осу ђе на ли ца ру чак оба вља ју од 13.30 до 15.30 ча -
со ва, а ве че ру од 18.30 до 19.30 ча со ва.

(3) По ве чер је је у 22.00 ча са, а ноћ ни од мор тра је од
22.00 до 6.00 ча со ва.

Члан 55.
(1) Не дје љом и то ком ре пу блич ких пра зни ка и дру гих

да на ка да се у скла ду са за ко ном не ра ди, уста ја ње и дру ге
ју тар ње ак тив но сти по мје ра ју се за је дан час ка сни је.

(2) Осу ђе на ли ца ко ја се на ла зе на по ште ди ко ју је одо -
брио ље кар Уста но ве и осу ђе на ли ца ко ја ко ри сте го ди шњи
од мор у кру гу Уста но ве осло ба ђа ју се оба ве зе да уста ју на
знак за уста ја ње.

(3) На знак за по ве чер је га се се свје тла, а осу ђе на ли ца
ду жна су да лег ну у кре вет.

(4) Ру ко во ди лац Уста но ве или ли це ко је он овла сти мо -
же до зво ли ти пра ће ње ТВ про гра ма и по сли је зна ка за по -
ве чер је.

(5) Днев ни, не дјељ ни и го ди шњи од мор осу ђе на ли ца
про во де у про сто ри ја ма за днев ни бо ра вак и дру гим про -
сто ри ја ма пред ви ђе ним за бо ра вак у сло бод но ври је ме.

Члан 56.
Ру ко во ди лац Уста но ве од ре ђу је рас по ред и дру гих

днев них ак тив но сти (рад но ври је ме, сло бод не ак тив но сти
и дру го) у Уста но ви.

Члан 57.
(1) Прав ну по моћ осу ђе ном ли цу пру жа слу жбе но ли це

прав не стру ке, рас по ре ђе но на рад но мје сто у скла ду са
про пи си ма о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста у Уста но ви.

(2) Прав на по моћ од но си се на оства ри ва ње пра ва и
оба ве за осу ђе них ли ца у Уста но ви, и про во ди се кроз пред -
у зи ма ње по треб них рад њи за за шти ту пра ва и ин те ре са
осу ђе них ли ца ве за них за из др жа ва ње ка зне за тво ра.

(3) Сва ко осу ђе но ли це мо же за тра жи ти прав ну по моћ
пре да ју ћи за хтјев са пи та њи ма у пи са ном об ли ку вас пи та -
чу, ко ји тај за хтјев до ста вља слу жбе ном ли цу за да ва ње
прав не по мо ћи, уз обез бје ђи ва ње по треб них ин фор ма ци ја
о осу ђе ном ли цу, пред ме ту за хтје ва осу ђе ног ли ца и евен -
ту ал ним ак тив но сти ма по том пи та њу ко је су до та да би ле
пред у зи ма не.

(4) Слу жбе но ли це при пре ма од го во ре, а осу ђе ном ли -
цу их са оп шта ва не по сред но, о че му во ди уред ну еви ден -
ци ју.

VI - ДО ПИ СИ ВА ЊЕ, ПРИ МА ЊЕ ПО СЈЕ ТА И 
ПО ШИЉ КИ, ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊЕ ВЈЕР СКИХ ПО ТРЕ БА,

УСЛО ВИ И НА ЧИН РАС ПО ЛА ГА ЊА НОВ ЦЕМ
6.1. До пи си ва ње, при ма ње по сје та и по шиљ ки

Члан 58.
(1) Осу ђе на ли ца има ју пра во на кон так ти ра ње са чла -

но ви ма сво јих по ро ди ца, са дру гим ли ци ма и ор га ни за ци -

ја ма ра ди за шти те сво јих пра ва и за ко ном за шти ће них ин -
те ре са, у скла ду са За ко ном.

(2) Осу ђе на ли ца стра ни др жа вља ни мо гу се обра ћа ти
и кон зу лар ним ор га ни ма сво је др жа ве или др жа ве ко ја
шти ти њи хо ве ин те ре се, уко ли ко по себ ним за ко ном ни је
дру га чи је од ре ђе но.

(3) При јем и от пре ма ње по ште вр ши се по сред ством
упра ве Уста но ве, о че му се во ди по себ на еви ден ци ја.

(4) У хит ним слу ча је ви ма осу ђе на ли ца мо гу сла ти те -
ле гра ме чла но ви ма уже по ро ди це и дру гим ли ци ма, по
одо бре њу ру ко во ди о ца Уста но ве.

(5) Осу ђе но ли це мо же оба вља ти те ле фон ске раз го во ре
са чла но ви ма сво је по ро ди це и у ту свр ху у Уста но ви по -
сто ји те ле фон ска го вор ни ца.

(6) Те ле фон ски раз го вор оба вља се нај ма ње јед ном
сед мич но у тра ја њу не ду жем од де сет ми ну та.

(7) При ли ком сту па ња на из др жа ва ње ка зне за тво ра
осу ђе но ли це при ја вљу је бро је ве те ле фо на чла но ва сво је
по ро ди це.

(8) Уко ли ко се из без бјед но сних и дру гих раз ло га те ле -
фон ски раз го вор при слу шку је, осу ђе но ли це мо ра би ти
оба ви је ште но о то ме.

(9) Осу ђе ним ли ци ма је, у скла ду са за ко ном, за бра ње -
но по сје до ва ње и ко ри шће ње мо бил ног те ле фо на.

Члан 59.
(1) Осу ђе на ли ца има ју пра во под но ше ња мол бе или

жал бе у дис кре ци ји ру ко во ди о цу Уста но ве, ом буд сма ну и
ор га ни ма за над зор над ра дом Уста но ве.

(2) Под не сци из ста ва 1. овог чла на упу ћу ју се, од но сно
при ма ју пу тем упра ве Уста но ве.

(3) Пред став ке и дру га пи сме на стра ни др жа вља ни мо -
гу сла ти на ма тер њем је зи ку.

Члан 60.
(1) Осу ђе ним ли ци ма омо гу ћа ва се чи та ње днев не, као

и пе ри о дич не штам пе, те сва ко днев но пра ће ње ра дио и ТВ
про гра ма.

(2) Уста но ва је ра ди за до во ља ва ња по тре ба осу ђе них
ли ца за ин фор ми са њем прет пла ће на на до во љан број днев -
них и не дјељ них ли сто ва.

Члан 61.
Осу ђе на ли ца има ју пра во да се прет пла те на днев не,

не дјељ не или пе ри о дич не ли сто ве и ча со пи се, као и дру гу
за бав ну и струч ну ли те ра ту ру.

Члан 62.
(1) Осу ђе на ли ца има ју пра во да у скла ду са За ко ном

при ма ју по сје те чла но ва по ро ди це, и то срод ни ка у пра вој
ли ни ји, а у по боч ној ли ни ји до дру гог сте пе на срод ства
(ро ди те љи, бра ћа, се стре, су пру га, дје ца, усво је ник, усво -
ји лац).

(2) По одо бре њу ру ко во ди о ца Уста но ве осу ђе на ли ца
мо гу по сје ћи ва ти и дру га ли ца, у слу ча је ви ма ка да се на
при је длог слу жбе трет ма на про цје ни да би то мо гло по зи -
тив но да ути че на осу ђе но ли це.

(3) Ре дов на по сје та у тра ја њу од 60 ми ну та одо бра ва се
нај ма ње је дан пут у мје се цу.

(4) За ви сно од кла си фи ка ци о но-сти му ла тив не гру пе у
ко ју је осу ђе но ли це рас по ре ђен, ру ко во ди лац Уста но ве на
при је длог слу жбе трет ма на мо же одо бри ти и че шће ре дов -
не по сје те, као и про ду же но тра ја ње по сје те.

(5) У из у зет ним слу ча је ви ма, из оправ да них раз ло га
мо гу се одо бри ти и ван ред не по сје те, уз са гла сност ру ко -
во ди о ца Уста но ве. 

(6) При јем по сје та оба вља се у на мјен ској про сто ри ји
под не по сред ним над зо ром рад ни ка слу жбе обез бје ђе ња.

(7) За ври је ме тра ја ња по сје те осу ђе на ли ца ду жна су
да се по на ша ју при стој но.
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Члан 63.
(1) По одо бре њу ру ко во ди о ца Уста но ве осу ђе ном ли цу

се, за ви сно од кла си фи ка ци о но-сти му ла тив не гру пе у ко ју
је рас по ре ђен, мо же до зво ли ти сло бод на по сје та брач ног
дру га.

(2) Брач ни друг ко ји до ла зи у сло бод ну по сје ту мо ра
има ти вјен ча ни лист ко ји ни је ста ри ји од шест мје се ци или
уред ну по твр ду о ван брач ној за јед ни ци, из да ту од над ле -
жног ор га на со ци јал ног ста ра ња.

(3) По сје та из ста ва 1. овог чла на мо же се одо бри ти јед -
ном мје сеч но. 

(4) Сло бод на по сје та оба вља се у на мјен ској про сто ри -
ји Уста но ве, без над зо ра слу жбе них ли ца.

Члан 64.
(1) По сје те се оба вља ју у да не и ври је ме ко је рас по ре -

дом о днев ним ак тив но сти ма од ре ди ру ко во ди лац Уста но -
ве.

(2) У да не ре пу блич ких пра зни ка и дру гих да на ка да се
у скла ду са за ко ном не ра ди вр ши се при јем по сје те без об -
зи ра на дан у сед ми ци од ре ђен за по сје те.

Члан 65.
(1) Осу ђе но ли це има пра во да га на ње гов за хтјев по -

сје ћу је адво кат, од но сно пу но моћ ник ко ји га за сту па.
(2) По сје та се оба вља у скла ду са чла ном 64. став 1.

овог пра вил ни ка.

Члан 66.
Слу жбе но ли це ко је је за ду же но за оба вља ње по сје та

вр ши пре трес ли ца ко ја до ла зе у по сје ту, ако то зах ти је ва -
ју раз ло зи без бјед но сти.

Члан 67.
(1) Ако се осу ђе но ли це или ње гов по сје ти лац гру бо

или не при стој но по на ша ју, по сје та се пре ки да.
(2) О пре ки ду по сје те од лу чу је де жур но слу жбе но ли -

це о че му у пи са ној фор ми оба вје шта ва вас пи та ча и ру ко -
во ди о ца Уста но ве.

Члан 68.
(1) У слу ча ју по ја ве епи де ми је или из без бјед но сних

раз ло га ру ко во ди лац Уста но ве мо же при вре ме но за бра ни -
ти по сје те, док тра ју раз ло зи ко ји су до ве ли до та кве од лу -
ке.

(2) Осу ђе ним ли ци ма ће се омо гу ћи ти да о тро шку
Уста но ве оба ви је сте чла но ве уже по ро ди це о при вре ме ној
за бра ни по сје та.

Члан 69.
(1) Осу ђе на ли ца има ју пра во на при јем па кет них по -

шиљ ки јед на пут мје сеч но од чла но ва по ро ди це из чла на
62. став 1. овог пра вил ни ка пу тем по ште, као и при ли ком
по сје те.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на ру ко во ди лац Уста -
но ве мо же одо бри ти при јем па кет них по шиљ ки и од дру -
гих ли ца.

(3) У па ке ту је до зво ље но при ма ти ру бље, пред ме те за
лич ну хи ги је ну, штам пу, хра ну и ци га ре те.

(4) Не то те жи на па ке та не мо же би ти ве ћа од осам ки -
ло гра ма.

(5) Осу ђе на ли ца мо гу при ма ти ци га ре те у ко ли чи ни до
јед ног ки ло гра ма мје сеч но.

(6) Па кет са др жа ја из ста ва 3. овог чла на осу ђе но ли це
мо же до ни је ти и при ли ком вра ћа ња са ко ри шће ња по год -
но сти ван кру га Уста но ве.

Члан 70.
У да не ре пу блич ких пра зни ка и дру гих да на ка да се по

за ко ну не ра ди осу ђе но ли це мо же при ми ти још је дан па -
кет те жи не и са др жи не из чла на 69. овог пра вил ни ка.

Члан 71.
(1) Па ке ти и дру ге по шиљ ке ко је при ма ју осу ђе на ли ца

мо ра ју се при је уру чи ва ња пре гле да ти.
(2) Пре глед вр ши слу жбе но ли це уз лич но при су ство

осу ђе ног ли ца.
(3) По шиљ ке се уз пот пис при је ма уру чу ју истог да на

ка да стиг ну у Уста но ву.
(4) Ако се у па ке ту на ђу пред ме ти чи је по сје до ва ње по

од ред ба ма овог пра вил ни ка ни је до зво ље но, са пред ме ти -
ма се по сту па у скла ду са чл. 9. и 10. овог пра вил ни ка.

6.2. За до во ља ва ње вјер ских по тре ба

Члан 72.
(1) Осу ђе на ли ца има ју пра во да за до во ља ва ју сво је

вјер ске и ду хов не по тре бе и да уче ству ју у вјер ским об ре -
ди ма или ску по ви ма ор га ни зо ва ним уну тар Уста но ве, те да
ко ри сте вјер ску ли те ра ту ру, у скла ду са вјер ским про пи си -
ма кон фе си је ко јој при па да ју.

(2) Пра во из ста ва 1. овог чла на има ју и осу ђе на ли ца
ко ја се на ла зе у при јем ном одје ље њу, на из др жа ва њу ди -
сци плин ске ка зне упу ћи ва ња у са ми цу или мје ре уса мље -
ња под усло вом да се због то га не ре ме ти без бјед но сна си -
ту а ци ја у Уста но ви.

(3) За бра ње на је, у скла ду са За ко ном, зло у по тре ба вје -
ре по би ло ком осно ву.

Члан 73.
(1) Уста но ва је ду жна да обез би је ди про сто ри је за одр -

жа ва ње вјер ских об ре да, као и ре до ван до ла зак вјер ских
слу жбе ни ка.

(2) Про сто ри је за за до во ља ва ње вјер ских по тре ба ко -
ри сте се у вре ме ну ко је је по треб но да се вјер ске по тре бе
оба ве, а у скла ду са вјер ским про пи си ма од ре ђе не кон фе -
си је.

(3) Осу ђе на ли ца мо гу по сје ћи ва ти пред став ни ци вјер -
ских за јед ни ца и вјер ски слу жбе ни ци ра ди оба вља ња вјер -
ских об ре да.

(4) Про сто ри је за за до во ља ва ње вјер ских по тре ба одр жа -
ва ју осу ђе на ли ца - вјер ни ци ко ји ко ри сте те про сто ри је.

6.3. Усло ви и на чин рас по ла га ња нов цем

Члан 74.
(1) Осу ђе но ли це има пра во на нео гра ни чен при јем

нов ча них по шиљ ки пу тем по штан ске упут ни це.
(2) Но вац ко ји осу ђе но ли це до но си са со бом, до би јен

при ли ком по сје те или по штан ском упут ни цом, као и но вац
од на гра де и на кна де за рад де по ну је се на де по зит осу ђе -
ног ли ца.

(3) Нов цем оства ре ним од на кна де и на гра да за рад и
нов ча них по шиљ ки осу ђе но ли це рас по ла же у скла ду са
За ко ном.

(4) Ра ди на кна де ма те ри јал не ште те учи ње не у Уста но -
ви ко ја је утвр ђе на пра во сна жним рје ше њем ру ко во ди о ца
Уста но ве, те на осно ву рје ше ња над ле жног су да ко јим је
утвр ђе на нов ча на оба ве за осу ђе ног ли ца пре ма тре ћим ли -
ци ма, ове оба ве зе ће се из ми ри ти из нов ча них сред ста ва
осу ђе ни ка у скла ду са За ко ном.

Члан 75.
(1) Осу ђе но ли це код се бе не сми је има ти но вац.
(2) Ако се при ли ком пре тре са код осу ђе ног ли ца на ђе

го тов но вац, тај но вац ће би ти од у зет и по ло жен на ње гов
де по зит.

(3) При ли ком от пу шта ња са из др жа ва ња ка зне за тво ра,
осу ђе ном ли цу ис пла ти ће се оста так не у тро ше ног нов ца са
ње го вог де по зи та.

Члан 76.
(1) Нов ча на сред ства из чла на 74. став 2. овог пра вил -

ни ка во де се на лич ном де по зи ту осу ђе ног ли ца у скла ду са
за ко ном и про пи си ма ко ји се од но се на фи нан сиј ско по сло -
ва ње.
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(2) Но вац ко ји се на ла зи на лич ном де по зи ту осу ђе ног
ли ца мо же се ко ри сти ти за ку по ви ну у про дав ни ци (кан ти -
ни), а по одо бре њу ру ко во ди о ца Уста но ве и за дру ге свр хе
(под ми ри ва ње по тре ба по ро ди це, по тре бе адво ка та, као и
при ли ком ко ри шће ња по год но сти и сл.).

(3) Ни је до зво ље но пре но ше ње нов ца са де по зи та јед -
ног осу ђе ни ка на де по зит дру гог осу ђе ног ли ца.

(4) Пла те жно сред ство у про дав ни ци је кон вер ти бил на
мар ка.

(5) Сва ко осу ђе но ли це мо же се не по сред но ин фор ми -
са ти о ста њу нов ча них сред ста ва на свом де по зи ту код слу -
жбе ног ли ца Уста но ве ко је је за ду же но за те по сло ве.

VII - МЈЕ РЕ И ОБ ЛИ ЦИ ПРЕ ВА СПИТ НОГ РА ДА

Члан 77.
Ра ди оспо со бља ва ња да по по врат ку са из др жа ва ња ка -

зне за тво ра жи ве и ра де у скла ду са ва же ћим нор ма ма дру -
штве ног по на ша ња, за сва ко осу ђе но ли це се од ре ђу је
одго ва ра ју ћи про грам по сту па ња, ко ји се ре а ли зу је сље де -
ћим мје ра ма и об ли ци ма ра да:

а) вас пит ни рад,
б) рад осу ђе них ли ца,
в) обра зо ва ње осу ђе них ли ца и
г) кул тур но-про свјет не и спорт ске ак тив но сти.
7.1. Вас пит ни рад

Члан 78.
(1) У ре а ли за ци ји про гра ма по сту па ња уче ству ју сви

рад ни ци Уста но ве лич ним при мје ром и не по сред ним кон -
так ти ма са осу ђе ним ли ци ма.

(2) Но си лац не по сред ног вас пит ног ра да је слу жба
трет ма на.

(3) Про грам пре ва спи та ња си сте мат ски се оства ру је на
осно ву го ди шњег про гра ма и пла но ва ра да при мје ном са -
вре ме них об ли ка, ме то да и сред ста ва пе но ло шког и пе да -
го шког ра да.

Члан 79.
(1) Основ ни об ли ци вас пит ног ра да су ин ди ви ду ал ни,

груп ни, ко лек тив ни и фрон тал ни.
(2) Ин ди ви ду ал ни рад ор га ни зу је се при мје ном ра зних

фор ми ин тер вјуа и раз го во ра.
(3) Груп ни рад оства ру је се кроз сље де ће фор ме: груп -

но са вје то ва ње, со ци о те ра пи ју, пси хо те ра пи ју и ди ску си о -
не гру пе, а ко лек тив ни и фрон тал ни рад одр жа ва њем кон -
фе рен ци ја, ин фор ма тив них са ста на ка и пре да ва ња.

Члан 80.
(1) У Уста но ви се фор ми ра ју са вје ти вас пит них ко лек -

ти ва ко ји има ју за циљ раз ви ја ње са мо стал но сти и од го -
вор но сти осу ђе них ли ца уче шћем у свом пре ва спи та њу (у
да љем тек сту: са вјет вас пит них ко лек ти ва).

(2) Пу тем са вје та вас пит них ко лек ти ва, осу ђе на ли ца у
вас пит ном ко лек ти ву ак тив ни је уче ству ју у рје ша ва њу
про бле ма ко ји се од но се на сва ко днев ни жи вот у Уста но ви.

(3) Осу ђе на ли ца, пу тем са вје та вас пит них ко лек ти ва,
да ју при је дло ге и по кре ћу ини ци ја ти ве ко је по ма жу рје ша -
ва њу сва ко днев них про бле ма у ве зи са одр жа ва њем ре да,
ди сци пли не, хи ги је не, као и обра зов ним, кул тур ним,
спорт ским и дру гим ко ри сним дје лат но сти ма, а све ра ди
по бољ ша ња усло ва из др жа ва ња ка зне за тво ра.

(4) У ци љу бо ље ор га ни за ци је са вје та вас пит них ко лек -
ти ва, фор ми ра ју се ко ми си је као по моћ на ти је ла тог са вје та.

(5) Кон сти ту и са ње, дје ло круг и на чин ра да са вје та вас -
пит них ко лек ти ва ре гу ли ше се пра ви ли ма о ра ду са вје та
вас пит них ко лек ти ва, ко је до но си ру ко во ди лац Уста но ве.

7.2. Рад осу ђе них ли ца и пра ва по осно ву ра да

Члан 81.
(1) Рад осу ђе них ли ца у скла ду са За ко ном ор га ни зу је

се у при вред ној је ди ни ци Уста но ве и на по сло ви ма од за -

јед нич ког ин те ре са за жи вот и рад осу ђе них ли ца у скла ду
са пред ви ђе ним про гра мом по сту па ња.

(2) При вред на је ди ни ца сво је по тре бе за рад ном сна гом
до ста вља слу жби за трет ман сва ко днев но, а нај ма ње јед -
ном сед мич но.

Члан 82.
(1) При је укљу чи ва ња у про цес ра да оба ве зан је пе ри -

од обу ке, на кон ко јег осу ђе но ли це пот пи су је из ја ву да је
об у че но за од ре ђе ни по сао и ко јом по твр ђу је свој при ста -
нак да бу де рад но ан га жо ван.

(2) Осу ђе на ли ца по сту па ју по ин струк ци ја ма и упут -
стви ма струч них рад ни ка и дру гих слу жбе них ли ца под чи -
јим над зо ром ра де, при др жа ва ју се про пи са о про тив по -
жар ној за шти ти и за шти ти на ра ду.

(3) То ком рад ног вре ме на за бра ње но је уда ља ва ње са
рад ног мје ста, во ђе ње при ват них раз го во ра и на дру ги на -
чин на ру ша ва ња рад не ди сци пли не, у скла ду са За ко ном.

(4) Осу ђе ним ли ци ма за бра ње но је, у скла ду са За ко -
ном, да у рад ним је ди ни ца ма, као и на сва ком дру гом рад -
ном мје сту из ра ђу ју би ло ка кве пред ме те за се бе или дру -
гог без рад ног на ло га.

Члан 83.
(1) Ре дов но рад но ври је ме осу ђе них ли ца из но си 40 ча -

со ва сед мич но.
(2) Рад ду жи од пу ног рад ног вре ме на мо же се ор га ни -

зо ва ти уз са гла сност или на за хтјев осу ђе ног ли ца, под
усло ви ма од ре ђе ним За ко ном, о че му од лу чу је ру ко во ди -
лац Уста но ве.

(3) По ред ре дов ног рад ног вре ме на, осу ђе на ли ца се
мо гу упо сли ти два са та днев но на по сло ви ма ко ји се оба -
вља ју ра ди одр жа ва ња чи сто ће и омо гу ћа ва ња не сме та ног
жи во та и ра да у Уста но ви, каo и на дру гим те ку ћим по сло -
ви ма, и за тај рад не при ма ју на кна ду. 

Члан 84.
За осу ђе на ли ца ко ја по ха ђа ју на ста ву за оп ште и

струч но обра зо ва ње, рад но ври је ме не мо же тра ја ти ду же
од 30 ча со ва сед мич но.

Члан 85.
У то ку ре дов ног рад ног вре ме на осу ђе на ли ца има ју

пра во на од мор у тра ја њу од 30 ми ну та, ко ји не мо же би ти
на по чет ку и на кра ју рад ног вре ме на.

Члан 86.
(1) Осу ђе на ли ца има ју пра во на осмо ча сов ни не пре ки -

дан од мор у то ку 24 ча са, као и је дан дан у то ку сед ми це.
(2) Осу ђе на ли ца ко ја из др жа ва ју ка зну за тво ра у тра ја -

њу ду жем од јед не го ди не, а ко ја су на ра ду у Уста но ви
про ве ли не пре кид но 11 мје се ци, има ју пра во на го ди шњи
од мор у тра ја њу од 18 рад них да на у то ку го ди не. 

(3) Осу ђе на ли ца ко ја из др жа ва ју ка зну за тво ра до јед -
не го ди не, а ко ја су на ра ду у Уста но ви про ве ли не пре кид -
но нај ма ње шест мје се ци, има ју пра во на го ди шњи од мор
у тра ја њу од јед ног рад ног да на за сва ки на вр ше ни мје сец
ра да.

(4) Под вре ме ном про ве де ним на не пре кид ном ра ду у
Уста но ви под ра зу ми је ва се ври је ме рад ног ан га жо ва ња у
Уста но ва ма у ко ји ма осу ђе но ли це из др жа ва ка зну за тво ра,
као и ври је ме про ве де но на ли је че њу због по вре де на ра ду
или про фе си о нал ног обо ље ња до ко јег је до шло ра дом у
Уста но ви.

(5) За сва ку на вр ше ну на ред ну го ди ну ра да у Уста но ви,
осу ђе ном ли цу при па да по је дан дан го ди шњег од мо ра.

(6) Укуп но тра ја ње го ди шњег од мо ра по кри те ри ју ми -
ма из ст. 2. и 5. овог чла на не мо же би ти ду же од 30 да на.

(7) Од мор се ко ри сти у на мјен ским про сто ри ја ма у
Уста но ви, а Уста но ва је омо гу ћа ва осу ђе ном ли цу да не -
иско ри шће ни дио го ди шњег од мо ра ис ко ри сти нај да ље до
кра ја ју на мје се ца на ред не ка лен дар ске го ди не.
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(8) У го ди шњи од мор ура чу на ва ју се и су бо те, осим
оних ко је па да ју у да не ре пу блич ких пра зни ка и дру гих да -
на ка да се у скла ду са За ко ном не ра ди.

(9) Го ди шњи од мор се мо же ко ри сти ти у два јед на ка
ди је ла, уко ли ко то зах ти је ва при ро да по сла ко ју осу ђе но
ли це оба вља и у за ви сно сти од же ље и по тре бе осу ђе ног
ли ца, во де ћи ра чу на о пе ри о ду из ме ђу два го ди шња од мо -
ра.

(10) Осу ђе ном ли цу се о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра
из да је рје ше ње.

Члан 87.
(1) Осу ђе на ли ца има ју пра во на на кна ду за свој рад,

ко ја се ис пла ћу је из сред ста ва бу џе та ко је Вла да Ре пу бли -
ке Срп ске ис пла ћу је Уста но ви и сред ста ва ко је сво јим ра -
дом и по сло ва њем оства ри При вред на је ди ни ца Уста но ве.

(2) Сва нов ча на при ма ња за рад у то ку јед ног мје се ца
чи не мје сеч ну нов ча ну на кна ду осу ђе ном ли цу.

(3) Нов цем оства ре ним од на кна де и на гра де за рад
осу ђе но ли це сло бод но рас по ла же, из у зев у слу ча је ви ма
про пи са ним чла ном 95. став 2. За ко на. 

Члан 88.
(1) Осно ви ца за об ра чун мје сеч не на кна де за рад осу -

ђе них ли ца је 20% од нај ни же ци је не ра да у Ре пу бли ци
Срп ској.

(2) Утвр ђе ни основ из ста ва 1. овог чла на има ври јед -
ност ко е фи ци јен та 1,00.

Члан 89.
Ви си на на кна де за рад осу ђе ним ли ци ма утвр ђу је се

пре ма вр сти по сла, ко ли чи ни и ква ли те ту ра да, ду жи ни
рад ног вре ме на и до при но су у оства ри ва њу про дук тив но -
сти и еко но мич но сти по сло ва ња.

Члан 90.
(1) Пре ма вр сти по сла на кна да се утвр ђу је ка те го ри за -

ци јом свих по сло ва и рад них за да та ка на ко ји ма ра де осу -
ђе на ли ца.

(2) У за ви сно сти од вр сте по сла, усло ва ра да, сло же но -
сти, од го вор но сти и фи зич ког на пре за ња, утвр ђу ју се ка те -
го ри је:

а) пр ва ка те го ри ја: те шки по сло ви због фи зич ког и ум -
ног на пре за ња, сло же ни по сло ви због тех но ло шког про це -
са и те шки усло ви у ко ји ма се оба вља рад,

б) дру га ка те го ри ја: по сло ви и рад ни за да ци ко ји се
оба вља ју у стан дард ним усло ви ма и под стан дард ним
окол но сти ма и

в) тре ћа ка те го ри ја: лак ши по сло ви и рад ни за да ци ко -
ји зах ти је ва ју ма ње фи зич ког и ум ног на пре за ња, ко ји су
по сло же но сти лак ши и ко ји се оба вља ју у лак шим усло ви -
ма ра да.

(3) Ру ко во ди лац Уста но ве до но си акт о си сте ма ти за ци -
ји рад них мје ста за осу ђе на ли ца у ко јој је за сва ко рад но
мје сто утвр ђе на ка те го ри ја из ста ва 2. овог чла на.

Члан 91.
Пре ма ка те го ри за ци ји по сло ва и рад них за да та ка утвр -

ђе них у чла ну 90. овог пра вил ни ка и струч ној ква ли фи ка -
ци ји ко ја је по треб на за оба вља ње по сло ва и за да та ка,
утвр ђу ју се ко е фи ци јен ти ка ко сли је ди:

а) пр ва ка те го ри ја:
- ВСС или ВШС (VII и VI сте пен струч не 
спре ме) утвр ђу је се ко е фи ци јент ...........................3,50,
- ВКВ (V сте пен струч не спре ме) утвр ђу је 
се ко е фи ци јент .........................................................3,00,
- ССС (IV и III сте пен струч не спре ме) 
утвр ђу је се ко е фи ци јент......................................... 2,50,
- ПК и НК (I и II сте пен струч не спре ме) 
утвр ђу је се ко е фи ци јент..........................................2,00;
б) дру га ка те го ри ја:

- ВСС или ВШС (VII и VI сте пен струч не 
спре ме) утвр ђу је се ко е фи ци јент ...........................3,00,
- ВКВ (V сте пен струч не спре ме) утвр ђу је 
се ко е фи ци јент .........................................................2,50,
- ССС (IV и III сте пен струч не спре ме) 
утвр ђу је се ко е фи ци јент..........................................2,00,
- ПК и НК (I и II сте пен струч не спре ме) 
утвр ђу је се ко е фи ци јент ........................................ 1,50;
в) тре ћа ка те го ри ја:
- ВКВ (V сте пен струч не спре ме) утвр ђу је 
се ко е фи ци јент ........................................................ 2,00,
- ССС (IV и III сте пен струч не спре ме) 
утвр ђу је се ко е фи ци јент...........................................1,50
- ПК и НК (I и II сте пен струч не спре ме) 
утвр ђу је се ко е фи ци јент .........................................1,00.

Члан 92.
Пре ма ко ли чи ни и ква ли те ту ра да, рад ној ди сци пли ни

и од но су пре ма сред стви ма ра да на кна да осу ђе ним ли ци ма
утвр ђу је се про цен том уве ћа ња осно ви це за об ра чун пре ма
оцје ни ра да (рад ној оцје ни) ко ју је осу ђе но ли це до би ло за
мје сец за ко ји се утвр ђу је на кна да за рад, и то:

а) осу ђе ном ли цу са рад ном оцје ном 
од ли чан (5) .............................................................. 10%, 
б) осу ђе ном ли цу са рад ном оцје ном 
врло добар (4) ........................................................... 5%.

Члан 93.
(1) Пре ма ду жи ни рад ног вре ме на про ве де ног на по -

слу, осу ђе ном ли цу утвр ђу је се мје сеч на на кна да пре ма
ефек тив ном ра ду про ве де ном на од ре ђе ном рад ном мје сту.

(2) Ефек тив ни рад се мје ри у ча со ви ма, а об у хва та и
ври је ме од 30 ми ну та пред ви ђе но за од мор у то ку рад ног
да на.

Члан 94.
Ако за по сле ни у при вред ној је ди ни ци до би ју на кна ду

по осно ву оства ре ња про дук тив но сти и еко но мич но сти по -
сло ва ња, осу ђе ном ли цу при па да 20% од про сјеч но из ра чу -
на те на кна де за по сле них у омје ри ма утвр ђе ним од ред ба ма
овог пра вил ни ка.

Члан 95.
Мје сеч на на кна да осу ђе них ли ца об ра чу на ва се по

фор му ли:
МН = О / ФС x ЕР x К x ПРО, 
при че му је
МН - мје сеч на на кна да,
О - осно ви ца за об ра чун мје сеч не на кна де за рад осу ђе -

них ли ца,
ФС - про сје чан фонд рад них ча со ва у мје се цу за ко ји се

вр ши об ра чун,
ЕР - ефек тив ни рад про ве ден на рад ном мје сту,
К - ко е фи ци јент утвр ђен пре ма чла ну 91. овог пра вил -

ни ка,
ПРО - про це нат по осно ву рад не оцје не пре ма чла ну

92. овог пра вил ни ка.

Члан 96.
(1) Ру ко во ди лац Уста но ве мо же на ини ци ја ти ву рад ног

ин струк то ра и на при је длог Слу жбе трет ма на нов ча но на -
гра ди ти или по кло ни ти од ре ђе не ар ти кле у ро би осу ђе ним
ли ци ма за из у зет не ре зул та те ра да и до бро вла да ње.

(2) Ру ко во ди лац Уста но ве утвр ђу је ко ји су ре зул та ти
из у зет ни у сва ком кон крет ном слу ча ју.

Члан 97.
(1) Осу ђе ним рад но ан га жо ва ним ли ци ма при па да

накна да у ви си ни од 100% од про сјеч но оства ре не мје сеч -
не на кна де у по сљед ња три мје се ца ра да ка ко сли је ди:
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а) за ври је ме бо ло ва ња усљед по вре де на ра ду или про -
фе си о нал ног обо ље ња сте че ног у Уста но ви,

б) за ври је ме ко ри шће ња го ди шњег од мо ра.
(2) За бо ло ва ње на ста ло у окол но сти ма ко је ни су пре -

дви ђе не ста вом 1. овог чла на, осу ђе ном ли цу при па да на -
кна да у ви си ни од 80% од про сјеч но оства ре не мје сеч не
на кна де у по сљед ња три мје се ца ра да.

(3) Осу ђе ним ли ци ма ко ја при је сту па ња на бо ло ва ње
ни су на ра ду про ве ла пе ри од од три мје се ца, као про сјек
узи ма се на кна да оства ре на у по сљед њем мје се цу ра да.

(4) Осу ђе но ли це не ма пра во на на кна ду за ври је ме бо -
ло ва ња на ко јем се на ла зи због са мо по вре ђи ва ња.

(5) Пра во на на кна ду не ма ју осу ђе на ли ца ко ја се на ла -
зе у бјек ству или из др жа ва ју ди сци плин ску ка зну упу ћи ва -
ња у са ми цу.

Члан 98.
(1) На кна да уве ћа ва се за рад но ћу 30%, за пре ко вре ме -

ни рад 35%, и за рад у да не др жав них пра зни ка за 50%.
(2) Рад ду жи од пу ног рад ног вре ме на у свим слу ча је -

ви ма одо бра ва ру ко во ди лац Уста но ве.

Члан 99.
Осу ђе ним ли ци ма ко ја сти чу струч но обра зо ва ње, а

пре ма на став ном пла ну ра де од ре ђен број часова на прак -
тич ном ра ду, при па да на кна да за рад у из но су од 70% од
осно ви це ра да из чла на 88. овог пра вил ни ка.

7.3. Обра зо ва ње осу ђе них ли ца

Члан 100.
(1) Ма ло љет на и мла ђа пу но љет на осу ђе на ли ца има ју

пра во на основ но и сред ње обра зо ва ње до ни воа тре ћег
сте пе на, а Уста но ва је ду жна да ор га ни зу је на ста ву у скла -
ду са про пи си ма о основ ном и сред њем обра зо ва њу.

(2) На ста ва из ста ва 1. овог чла на мо же се ор га ни зо ва -
ти и за оста ла осу ђе на ли ца за ко је је то пре ма на ла зу и ми -
шље њу слу жбе за трет ман ко ри сно и по треб но, у скла ду са
пред ви ђе ним про гра мом по сту па ња.

(3) Тро шко ве шко ло ва ња из ста ва 2. овог чла на сно си
осу ђе но ли це.

Члан 101.
(1) На ста ва у основ ној шко ли и шко ли за сред ње обра -

зо ва ње из во ди се пре ма на став ном пла ну и про гра му ко ји
се до но си у скла ду са ва же ћим за ко ном и про пи си ма.

(2) При из бо ру стру ке и за ни ма ња во ди се ра чу на о
спо соб но сти ма, же ља ма и скло но сти ма осу ђе ног ли ца, ду -
жи ни ка зне, мо гућ но сти ма Уста но ве и дру гим окол но сти -
ма зна чај ним за из вр ше ње ка зне.

(3) По за вр шет ку шко ло ва ња осу ђе ном ли цу се из да је
свје до чан ство о за вр ше ној шко ли из ко јег се не ви ди да је
обра зо ва ње сте че но у Уста но ви.

Члан 102.
(1) Осу ђе ним ли ци ма ко ја су при је сту па ња на из др жа -

ва ње ка зне за тво ра по че ла шко ло ва ње ру ко во ди лац Уста -
но ве мо же до зво ли ти из ла зак ван Уста но ве ра ди по ла га ња
ис пи та у шко ла ма и на фа кул те ти ма, ако у то ку из др жа ва -
ња ка зне за тво ра то за слу жу ју сво јим ра дом и по на ша њем,
те уко ли ко то до зво ља ва ју раз ло зи без бјед но сти. 

(2) Тро шко ве шко ло ва ња из ста ва 1. овог чла на сно си
осу ђе но ли це.

Члан 103.
(1) Струч но оспо со бља ва ње осу ђе них ли ца вр ши се те -

о риј ском при пре мом и прак тич ном обу ком у ра ди о ни ца ма
Уста но ве.

(2) Уста но ва мо же, пре ма сво јим мо гућ но сти ма, ор га -
ни зо ва ти по себ не об ли ке струч ног оспо со бља ва ња (кур се -
ве и се ми на ре), ра ди про ши ри ва ња зна ња сте че ног кроз
прак тич ну обу ку.

(3) О струч ном оспо со бља ва њу осу ђе ног ли ца од лу чу -
је ру ко во ди лац Уста но ве на при је длог слу жбе трет ма на и

при вред но-ин струк тор ске слу жбе, ко је су од го вор не за
спро во ђе ње струч ног оспо со бља ва ња.

7.4. Сло бод но ври је ме осу ђе них ли ца

Члан 104.
(1) Уста но ве осу ђе ним ли ци ма обез бје ђу ју усло ве за

ко ри шће ње сло бод ног вре ме на, у ци љу уна пре ђи ва ња и за -
до во ља ва ња кул тур них, умјет нич ких и ду хов них по тре ба,
као и по тре ба за спорт ским и дру гим ре кре а тив ним ак тив -
но сти ма. 

(2) У окви ру ак тив но сти у сло бод но ври је ме, у Уста но -
ви се ор га ни зу ју кул тур но-про свјет не (драм ска, му зич ка,
фол клор на, ре ци та тор ска, ли те рар на, руч не ра ди но сти, ли -
ков на, и сл.) и спорт ске сек ци је, као скуп ак тив но сти за ко -
је се осу ђе на ли ца опре дје љу ју по сво јој во љи, ра ди сти ца -
ња по зи тив них на ви ка за ра ци о нал но ко ри шће ње и про во -
ђе ње сло бод ног вре ме на. 

(3) Кул тур но-про свјет не и спорт ске ак тив но сти ор га -
ни зу ју се по по себ ном про гра му ко ји утвр ђу је и спро во ди
слу жба трет ма на.

Члан 105.
Про грам ски за да ци кул тур но-про свјет ног и спорт ског

ра да ре а ли зу ју се кроз рад би бли о те ке, пра ће њем штам пе
и дру гих пу бли ка ци ја, ор га ни зо ва њем пре да ва ња и са ста -
на ка, пра ће њем ра дио и ТВ про гра ма, ки но-пред ста ва, ви -
део-про јек ци ја, ор га ни зо ва ним по сје ћи ва њем спорт ских и
дру гих при ред би, сек ци ја, те спорт ским ак тив но сти ма пре -
ма мо гућ но сти ма Уста но ве.

Члан 106.
(1) Кул тур но-про свјет не, спорт ске и дру ге сло бод не ак -

тив но сти од ви ја ју се у окви ру слу жбе трет ма на.
(2) Ак тив но сти из ста ва 1. овог чла на ор га ни зу ју се у

сло бод но ври је ме и по од ре ђе ном про гра му.
(3) За ова кав вид ак тив но сти осу ђе ним ли ци ма не при -

па да на кна да за рад.
(4) Сло бод но ври је ме не под ра зу ми је ва ври је ме за оба -

ве зе осу ђе ног ли ца на рад ном мје сту, на одр жа ва њу лич не
и ко лек тив не хи ги је не и дру ге по сло ве ко ји су у ве зи са
извр ша ва њем сва ко днев них ак тив но сти утвр ђе них овим
пра вил ни ком.

Члан 107.
(1) Огра ни ча ва ње уче шћа осу ђе них ли ца у об ли ке ор -

га ни зо ва ног ко ри шће ња сло бод ног вре ме на вр ши се са мо
на осно ву без бјед но сне про цје не слу жбе обез бје ђе ња и
слу жбе трет ма на.

(2) Ако слу жбе из ста ва 1. овог чла на про ци је не да ће
осу ђе но ли це зло у по три је би ти уче шће у би ло ко јем об ли -
ку ор га ни зо ва ног ко ри шће ња сло бод ног вре ме на, не ће му
се до зво ли ти ор га ни зо ва но ко ри шће ње сло бод ног вре ме на. 

VIII - ОДР ЖА ВА ЊЕ РЕ ДА И ДИ СЦИ ПЛИ НЕ

Члан 108.
(1) Ред и ди сци пли на у Уста но ви одр жа ва ју се у ин те -

ре су без бјед но сти, про пи са ног на чи на жи во та и ци ље ва
про це са пре ва спи та ња.

(2) Осу ђе на ли ца ду жна су, у скла ду са За ко ном, да се
за ври је ме из др жа ва ња ка зне за тво ра при др жа ва ју За ко на,
овог пра вил ни ка и дру гих про пи са из обла сти из вр ше ња
ка зне за тво ра и на ре ђе ња слу жбе них ли ца.

Члан 109.
(1) Осу ђе на ли ца се у ме ђу соб ним од но си ма по на ша ју

ко рект но, при стој но и уз по што ва ње лич но сти дру гог.
(2) У слу ча ју др ског по на ша ња осу ђе ни ка, ври је ђа ња

дру гог осу ђе ног ли ца или дру гог не до зво ље ног по ступ ка,
ли це ко ме је увре да учи ње на не сми је уз вра ћа ти увре ду
истом мје ром, већ је ду жно да о сва ком та квом слу ча ју оба -
ви је сти вас пи та ча или дру го слу жбе но ли це.
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Члан 110.
Осу ђе ним ли ци ма је, у скла ду са За ко ном, за бра ње на

ме ђу соб на ку по про да ја, раз мје на, као и да ва ње, од но сно
узи ма ње на кна де за оба ве зе ко је је осу ђе но ли це ду жно да
лич но из вр ши (рад не оба ве зе, на мје шта ње кре ве та, чи шће -
ње про сто ри ја, кру га, одје ће, обу ће и слич но).

Члан 111.
Осу ђе ним ли ци ма за бра ње но је, у скла ду са За ко ном,

коц ка ње у би ло ком ви ду, ужи ва ње ал ко хо ла и опој них дро -
га и дру гих ома мљу ју ћих сред ста ва.

Члан 112.
(1) Осу ђе ним ли ци ма за бра ње но је, у скла ду са За ко -

ном, да др же код се бе дру ге пред ме те, осим оних ко је пре -
ма од ред ба ма чла на 8. овог пра вил ни ка и одо бре њу ру ко -
во ди о ца Уста но ве мо гу да има ју код се бе.

(2) У слу ча ју сум ње да осу ђе но ли це има или код се бе
др жи за бра ње не пред ме те, слу жбе но ли це вр ши пре трес,
за бра ње ни пред ме ти ко ји се на ђу код осу ђе ног ли ца од у зи -
ма ју се уз по твр ду.

(3) Са од у зе тим пред ме ти ма се по сту па у скла ду са
чла ном 10. овог пра вил ни ка.

Члан 113.
Осу ђе на ли ца па жљи во чу ва ју за ду же ну имо ви ну (одје -

ћу, обу ћу, по сте љи ну, алат, ма ши не, ин вен тар Уста но ве и
дру го).

Члан 114.
Про у зро ко ва ну ште ту осу ђе но ли це ду жно је да на док -

на ди у скла ду са оп штим про пи си ма о на кна ди ште те и
овим пра вил ни ком.

Члан 115.
Ди сци плин ским пре кр ша јем сма тра се по сту па ње су -

прот но од ред ба ма овог пра вил ни ка и узе ће се у об зир при -
ли ком одо бра ва ња по год но сти осу ђе ним ли ци ма од го вор -
ним за ди сци плин ски пре кр шај.

Члан 116.
(1) За одр жа ва ње ре да и ди сци пли не пре ма осу ђе ним

ли ци ма мо гу се при мје њи ва ти са мо мје ре пред ви ђе не За ко -
ном, а у гра ни ца ма ну жним за нор мал но функ ци о ни са ње и
без бјед ност Уста но ве.

(2) Рад ни ци слу жбе обез бје ђе ња мо гу упо три је би ти
сред ства при ну де у скла ду са За ко ном, ра ди са вла ђи ва ња
от по ра осу ђе них ли ца ко ја по сту па ју су прот но За ко ну и
дру гим про пи си ма до не се ним на осно ву За ко на.

(3) Упо тре ба сред ста ва при ну де мо ра би ти сра змјер на
сте пе ну опа сно сти и иза зва ном ри зи ку.

Члан 117.
(1) Осу ђе на ли ца ко ја кон ти ну и ра но на ру ша ва ју бе -

збјед ност Уста но ве и угро жа ва ју без бјед ност дру гих осу -
ђе ни ка и имо ви не, те због сво јих по сту па ка пред ста вља ју
опа сност за без бјед ност Уста но ве мо гу се из дво ји ти из ва -
с пит ног ко лек ти ва у одје ље ње са мак си мал ним обез бје ђе -
њем и ин тен зив ним про гра мом по сту па ња, у скла ду са За -
ко ном.

(2) Спро во ђе ње мје ре ин тен зив ног про гра ма по сту па -
ња вр ши слу жба трет ма на у са рад њи са слу жбом обез бје -
ђе ња.

(3) Пре и спи ти ва ње оправ да но сти бо рав ка осу ђе ног ли -
ца у одје ље њу са мак си мал ним обез бје ђе њем и ин тен зив -
ним про гра мом по сту па ња вр ши се сва ка три мје се ца бо -
рав ка у одје ље њу, а са мо у из у зет ним слу ча је ви ма мо же се
вр ши ти и ра ни је.

IX - ИЗ РИ ЦА ЊЕ И ИЗ ВР ШЕ ЊЕ МЈЕ РА УСА МЉЕ ЊА

Члан 118.
(1) Осу ђе ном ли цу ко је сво јим по на ша њем упор но ре -

ме ти ред и ди сци пли ну, угро жа ва без бјед ност у Уста но ви и
пред ста вља озбиљ ну опа сност за ли ца и имо ви ну у Уста -

но ви, уз прет ход но ми шље ње ље ка ра, ру ко во ди лац Уста но -
ве мо же рје ше њем од ре ди ти мје ру уса мље ња, у тра ја њу до
два мје се ца.

(2) Ини ци ја ти ву за из ри ца ње мје ре уса мље ња, ко ја тре -
ба да са др жи обра зло же ње, мо же да ти груп ни вас пи тач
осу ђе ног ли ца, слу жба трет ма на или слу жба обез бје ђе ња.

(3) У по себ ним слу ча је ви ма, ка да ни су пре ста ли раз ло -
зи за при мје ну мје ре уса мље ња, мје ра уса мље ња мо же би -
ти про ду же на, с тим да укуп но ври је ме уса мље ња не мо же
тра ја ти ду же од 120 да на не пре кид но.

Члан 119.
(1) На рје ше ње ру ко во ди о ца Уста но ве ко јим је из ре че -

на мје ра уса мље ња мо же се из ја ви ти жал ба ми ни стру прав -
де у ро ку од три да на од да на при је ма рје ше ња.

(2) Жал ба не од ла же из вр ше ње рје ше ња.
(3) Рје ше ње до не се но по жал би је ко нач но и про тив

ње га се не мо же по кре ну ти управ ни спор.

Члан 120.
(1) Мје ра уса мље ња мо же се об у ста ви ти и при је ис те -

ка вре ме на на ко је је од ре ђе на, ако се утвр ди да су пре ста -
ли раз ло зи због ко јих је од ре ђе на или ка да се по на ла зу ље -
ка ра утвр ди да је да ље уса мље ње штет но по здра вље осу -
ђе ног ли ца.

(2) Рје ше ње о уки да њу мје ре уса мље ња до но си ру ко во -
ди лац Уста но ве.

Члан 121.
(1) Осу ђе но ли це пре ма ко ме је из ре че на мје ра уса мље -

ња за ври је ме тра ја ња мје ре др жи се одво је но од оста лих
осу ђе них ли ца и за јед нич ког на чи на из вр ше ња ка зне за тво -
ра и за јед нич ких ак тив но сти.

(2) Мје ра уса мље ња из вр ша ва се у про сто ри ји ко ја је
намијењена за ту свр ху. 

Члан 122.
(1) Про сто ри ја у ко јој се из вр ша ва мје ра уса мље ња

тре ба да има нај ма ње 10 куб них ме та ра про сто ра и да се
за гри ја ва у скла ду са кли мат ским усло ви ма.

(2) Про зор на про сто ри ји тре ба да бу де до вољ но ве лик
да омо гу ћа ва осу ђе ном ли цу чи та ње при днев ној свје тло -
сти у уоби ча је ним усло ви ма.

(3) Вје штач ко освје тље ње мо ра да за до во ља ва тех нич -
ке стан дар де.

Члан 123.
(1) Про сто ри ја у ко јој се из вр ша ва мје ра уса мље ња има

ле жај са по сте љи ном, сто, сто ли цу, ор ма рић за смје штај
при бо ра за лич ну хи ги је ну (пе шкир, са пун, чет ки ца за зу -
бе) и аде кват ну вен ти ла ци ју. 

(2) Сто, сто ли ца и ор ма рић су при чвр шће ни за под, од -
но сно зид про сто ри је.

(3) Са ни тар ни чвор и те ку ћа во да су до ступ ни осу ђе -
ном ли цу у сва ко до ба да на.

Члан 124.
На вра ти ма про сто ри је за из вр ше ње мје ре уса мље ња

на ла зи се угра ђен кон трол ни отвор ко ји обез бје ђу је пот пу -
ни пре глед ње не уну тра шњо сти, а са уну тра шње стра не
на ла зи се пре ки дач за сиг нал ни уре ђај, ко ји слу жи осу ђе -
ном ли цу за по зи ва ње де жур ног рад ни ка слу жбе обез бје ђе -
ња. 

Члан 125.
(1) За ври је ме из вр ше ња мје ре уса мље ња осу ђе ном ли -

цу омо гу ћу је се да чи та књи ге и штам пу, те да упу ћу је и
при ма пи сме на.

(2) За ври је ме бо рав ка у про сто ри ји за из вр ше ње мје ре
уса мље ња осу ђе ном ли цу мо же се до зво ли ти да пу ши, под
усло вом обез бје ђи ва ња по треб ног над зо ра, утвр ђе ног ра ди
без бјед но сних раз ло га.
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Члан 126.

(1) За ври је ме из вр ше ња мје ре уса мље ња осу ђе ном ли -
цу се омо гу ћа ва бо ра вак на свје жем ва зду ху (шет ња) у тра -
ја њу до два ча са днев но.

(2) За ври је ме из вр ше ња мје ре уса мље ња, пи та ња
исхра не, про мје не и пра ња одје ће и по сте љи не, ко ри шће ња
кан ти не, по по днев ног од мо ра, и дру га бит на пи та ња утвр -
ђу ју се Днев ним рас по ре дом ак тив но сти, ко ји до но си ру -
ко во ди лац Уста но ве. 

(3) Одр жа ва ње лич не хи ги је не осу ђе ном ли цу се омо -
гу ћа ва као и за дру га осу ђе на ли ца.

(4) Осу ђе но ли це за ври је ме из вр ше ња мје ре уса мље ња
сам одр жа ва хи ги је ну у про сто ри ји.

Члан 127.
При је смје шта ја у про сто ри ју за из вр ше ње мје ре уса -

мље ња, осу ђе но ли це се де таљ но пре тре са, ко јом при ли -
ком му се од у зи ма ју сви пред ме ти и ства ри ко је би мо гле
би ти упо три је бље не за са мо по вре ђи ва ње, на пад на дру го
ли це, оште ће ње ин вен та ра или за вр ше ње дру гих не до зво -
ље них рад њи.

Члан 128.
(1) За ври је ме тра ја ња мје ре уса мље ња, осу ђе но ли це

сва ко днев но по сје ћу ју здрав стве ни рад ник и вас пи тач, а
ље кар и ру ко во ди лац Уста но ве је дан пут сед мич но. 

(2) О из вр ше ним оби ла сци ма осу ђе ног ли ца пре ма ко -
ме је из ре че на мје ра уса мље ња во ди се еви ден ци ја.

X - МА ТЕ РИ ЈАЛ НА ОД ГО ВОР НОСТ ОСУ ЂЕ НИХ 
ЛИ ЦА

Члан 129.
(1) Осу ђе но ли це од го вор но је за ште ту ко ју на мјер но

или крај њом не па жњом про у зро ку је и ду жно је да ште ту
на док на ди.

(2) Ште ту на ста лу у по бу ни осу ђе на ли ца, уче сни ци
по бу не, ду жни су да на док на де со ли дар но, ако се не мо же
утвр ди ти по је ди нач на од го вор ност осу ђе ног ли ца.

(3) Осу ђе но ли це ду жно је да на док на ди ште ту ко ју је
про у зро ко ва ло усљед бјек ства и у дру гим слу ча је ви ма
утвр ђе ним за ко ном.

Члан 130.

(1) По сто ја ње ште те и ње ну ви си ну утвр ђу је ко ми си ја,
ко ју фор ми ра ру ко во ди лац Уста но ве.

(2) Ко ми си ју чи не пред сјед ник и два чла на ко ји има ју
за мје ни ке.

(3) При је до но ше ња рје ше ња о на кна ди ште те осу ђе но
ли це ће се оба ве зно са слу ша ти и при ку пи ће се дру ги до ка -
зи на осно ву ко јих ће се оци је ни ти да ли је ште та при чи ње -
на на мјер но, од но сно гру бом не па жњом, из не ха та или
усљед ви ше си ле.

(4) Ако је ште та при чи ње на на мјер но или гру бом не па -
жњом, ру ко во ди лац Уста но ве ће до ни је ти рје ше ње о на -
кна ди ште те, а ако је ште та учи ње на из не ха та или усљед
ви ше си ле, не ће се до но си ти рје ше ње о на кна ди ште те, већ
ће се на ста ла ште та за пи сни ком кон ста то ва ти, а ври јед ност
на ста ле ште те от пи са ти.

Члан 131.
(1) Рје ше ње о на кна ди ште те до но си ру ко во ди лац

Уста но ве, на осно ву за пи сни ка ко ми си је.
(2) Рје ше ње о на кна ди ште те из вр ша ва се на те рет

сред ста ва осу ђе ног ли ца.
(3) Про тив рје ше ња о на кна ди ште те осу ђе но ли це има

пра во жал бе ми ни стру прав де у ро ку од осам да на од да на
при је ма рје ше ња.

(4) Ако осу ђе но ли це од би је да пла ти ште ту, Уста но ва
мо же сво ја по тра жи ва ња оства ри ти ту жбом за на кна ду
ште те код над ле жног су да.

XI - ПО ГОД НО СТИ И УСЛО ВИ ЗА ЊИ ХО ВО 
КО РИ ШЋЕ ЊЕ

Члан 132.
(1) У за ви сно сти од по стиг ну тог сте пе на пре ва спи та -

ња, по на ша ња, за ла га ња и ре зул та та у рад ном и обра зов -
ном про гра му, ак тив ног уче шћа у кул тур но-про свјет ном
ра ду, спорт ским и дру гим ко ри сним ак тив но сти ма у Уста -
но ви, ру ко во ди лац Уста но ве или ли це ко је он овла сти осу -
ђе ном ли цу мо же до дје љи ва ти по год но сти.

(2) Осу ђе но ли це мо же ко ри сти ти по год но сти у скла ду
са За ко ном, про пи си ма до не се ним на осно ву За ко на и ин -
струк ци ја ма над ле жних ор га на.

(3) По год но сти у сми слу ста ва 1. овог чла на мо гу би ти:
а) по год но сти ко је се ко ри сте у кру гу Уста но ве и
б) по год но сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве.

Члан 133.
По год но сти ко је се ко ри сте у кру гу Уста но ве су:
а) ко ри шће ње вла сти тог ра дио и ТВ при јем ни ка,
б) уре ђе ње жи вот ног про сто ра лич ним ства ри ма,
в) че шће при ма ње по сје та и па ке та,
г) до дје љи ва ње на гра да у нов цу или ства ри ма,
д) про ду жен бо ра вак у за јед нич ким про сто ри ја ма (би -

бли о те ка, днев ни бо ра вак, игра ли ште и дру ги про сто ри за
ко ри шће ње сло бод ног вре ме на),

ђ) про ду жен бо ра вак на свје жем ва зду ху (шет ња),
е) не за кљу ча ва ње про сто ри ја за смје штај и бо ра вак,
ж) пре мје штај у дру го одје ље ње у Уста но ви са бла жим

ре жи мом, ко ји се са сто ји у пре мје шта ју осу ђе ног ли ца из
јед ног одје ље ња у дру го уну тар Уста но ве (из за тво ре ног у
по лу о тво ре но, од но сно из по лу о тво ре ног у отво ре но),

з) при јем по сје те без над зо ра у про сто ри ја ма за по сје -
те у Уста но ви,

и) при јем по сје те без при су ства оста лих осу ђе них ли ца
у по себ ним про сто ри ја ма Уста но ве,

ј) бо ра вак са брач ним или ван брач ним дру гом у по себ -
ној про сто ри ји и

к) дру ге слич не по год но сти ко је од ре ди ру ко во ди лац
Уста но ве.

Члан 134.
(1) По год но сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве су:
а) сло бо дан из лаз ван кру га Уста но ве у тра ја њу до 24

ча са на кон сва ких се дам да на про ве де них у Уста но ви на
из др жа ва њу ка зне за тво ра (че ти ри пу та у то ку мје се ца, ко -
ји се по пра ви лу ко ри сте у не рад не да не),

б) сло бо дан из ла зак у град у чи јем је сје ди шту Уста но -
ва у тра ја њу до пет часова у јед ном мје се цу,

в) до пуст до шест да на у то ку јед не го ди не из др жа ва ња
ка зне за тво ра, ко ји се до дје љу је ис кљу чи во као на гра да за
до бро по на ша ње и вла да ње,

г) ван ред ни до пуст до се дам да на у то ку јед не го ди не
из др жа ва ња ка зне за тво ра у слу ча ју те шке бо ле сти или
смр ти чла на уже по ро ди це, еле мен тар них не по го да и те -
шких со ци јал них слу ча је ва,

д) сло бо дан из лаз до два да на у то ку јед не го ди не из др -
жа ва ња ка зне за тво ра за вјер ске пра зни ке, 

ђ) сло бо дан из лаз је дан дан у то ку јед не го ди не из др жа -
ва ња ка зне за тво ра за пра зни ке Ре пу бли ке Срп ске, од но сно
Бо сне и Хер це го ви не и

е) го ди шњи од мор у кру гу по ро ди це.
(2) Уз мол бу за до пуст из ста ва 1. тач ка г) овог чла на

осу ђе но ли це мо ра при ло жи ти ори ги нал ну до ку мен та ци ју
из да ту од над ле жног ор га на или ко пи ју ори ги нал не до ку -
мен та ци је овје ре ну од стра не над ле жног ор га на у ве зи са
раз ло гом због ко јег тра жи до пуст.
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(3) По год но сти из ста ва 1. т. а), б), д), ђ) и е) овог чла -
на су ре дов не, а по год ност из тач ке г) је ван ред на по год -
ност и одо бра ва се са мо у из у зет ним слу ча је ви ма.

Члан 135.
(1) Ври је ме из др жа не ка зне за тво ра, у скла ду са од ред -

ба ма За ко на, као основ за одо бра ва ње по год но сти ра чу на
се:

а) за ли ца ко ја се при во де на из др жа ва ње ка зне за тво ра
са сло бо де пре о ста ли дио не из др жа не ка зне (ври је ме про -
ве де но у при тво ру се не ура чу на ва) и

б) за ли ца ко ја се са ма ја ве на из др жа ва ње ка зне за тво -
ра или се при во де из при тво ра ври је ме про ве де но у при -
тво ру ура чу на ва се у усло ве за одо бра ва ње по год но сти.

Члан 136.
(1) У слу ча ју ка да осу ђе но ли це има дви је или ви ше

пра во сна жно из ре че них ка зни за тво ра ко је ни су ује ди ње -
не, ви си на из ре че не ка зне за тво ра ра чу на се као ку му ла тив -
ни збир ка зни.

(2) По ред усло ва за одо бра ва ње ре дов них по год но сти
про пи са них За ко ном, као кри те ри ју ми за одо бра ва ње по -
год но сти сма тра ју се:

а) по на ша ње осу ђе ног ли ца од по чет ка из др жа ва ња ка -
зне за тво ра,

б) од нос пре ма ра ду, сред стви ма ра да и по стиг ну тим
ре зул та ти ма ра да,

в) од нос пре ма кул тур но-про свјет ном ра ду и ан га жо ва -
ње у сло бод ним ак тив но сти ма,

г) вр ста кри вич ног де ла и ста ва со ци јал не сре ди не пре -
ма осу ђе ном ли цу и ра ни ја осу ђи ва ност,

д) со ци јал но и здрав стве но ста ње чла но ва уже по ро ди -
це и здрав стве но ста ње осу ђе ног ли ца,

ђ) ви си на из ре че не ка зне за тво ра и ду жи на бо рав ка у
Уста но ви,

е) вас пит ни ефе кат по год но сти ко је се одо бра ва ју осу -
ђе ном ли цу,

ж) од нос осу ђе ног ли ца пре ма слу жбе ним ли ци ма, дру -
гим осу ђе ним ли ци ма и од нос пре ма чла но ви ма уже по ро -
ди це и

з) из ре че не ди сци плин ске ка зне у то ку из др жа ва ња ка -
зне за тво ра,

и) по да так о евен ту ал ном во ђе њу но вих кри вич них по -
сту па ка.

Члан 137.
Вр ста по год но сти, на чин ко ри шће ња и ду жи на тра ја ња

по год но сти од ре ђу је се пре ма кла си фи ка ци о ној гру пи у ко -
ју је рас по ре ђе но осу ђе но ли це.

Члан 138.
(1) Све по год но сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве

одо бра ва ру ко во ди лац Уста но ве или ли це ко је он овла сти,
на при је длог слу жбе трет ма на.

(2) При је дло зи слу жбе трет ма на за сно ва ни су на оцје -
на ма до не се ним на са стан ци ма ми кро ти ма.

(3) Ру ко во ди лац Уста но ве од лу чу је о по тре би од ре ђи -
ва ња и уки да ња над зо ра и мје ра за бра не. 

(4) Над зор је оба ве зан за осу ђе на ли ца из чла на 117.
став 2. За ко на.

(5) По год но сти ко је се ко ри сте у кру гу Уста но ве одо -
бра ва ру ко во ди лац слу жбе трет ма на, на при је длог груп ног
вас пи та ча, у скла ду са кри те ри ју ми ма из чла на 136. став 2.
овог пра вил ни ка.

Члан 139.
(1) Ко ри шће ње по год но сти ван кру га Уста но ве мо же се

за од ре ђе ни пе ри од ус кра ти ти у из у зет ним слу ча је ви ма, а
на ро чи то у слу ча ју епи де ми је или ка да то на ла жу ин те ре -
си без бјед но сти.

(2) Осу ђе но ли це ко ме је из ре че на ди сци плин ска ка зна
упу ћи ва ња у са ми цу гу би мо гућ ност до дје љи ва ња и ко ри -
шће ња по год но сти ван Уста но ве за ври је ме ко је од ре ди ди -
сци плин ска ко ми си ја, а ко је не мо же би ти кра ће од три, ни -
ти ду же од шест мје се ци, ра чу на ју ћи од да на из др жа не,
опро ште не или за стар је ле ди сци плин ске ка зне са ми це.

(3) Осу ђе но ли це ко ме је из ре че на ди сци плин ска ка зна
упу ћи ва ња у са ми цу због бјек ства гу би мо гућ ност до дје -
љи ва ња и ко ри шће ња по год но сти за ври је ме ко је не мо же
би ти кра ће од го ди ну да на, ра чу на ју ћи од да на из др жа не,
опро ште не или за стар је ле ди сци плин ске ка зне са ми це.

(4) Ври је ме за ко је осу ђе но ли це гу би мо гућ ност до дје -
љи ва ња по год но сти од ре ђу је ди сци плин ска ко ми си ја при -
ли ком из ри ца ња ди сци плин ске ка зне.

(5) По год но сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве мо -
гу се до дје љи ва ти рад но спо соб ном осу ђе ном ли цу ко је за
ври је ме из др жа ва ња ка зне за тво ра ни је рад но ан га жо ва но
из објек тив них раз ло га (не мо гућ ност Уста но ве да осу ђе -
ном ли цу обез би је ди аде кват но рад но ан га жо ва ње), и то
по год но сти пред ви ђе не за ни жу кла си фи ка ци о ну гру пу од
оне у ко ју је то ли це кла си фи ко ва но. 

(6) Осу ђе ним ли ци ма ко ја се ни су по зи тив но из ја сни ла
за сво је рад но ан га жо ва ње не мо гу се одо бра ва ти по год но -
сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве.

(7) Ако се по год ност ван Уста но ве одо бра ва ли цу ко је
је осу дио Суд Бо сне и Хер це го ви не, о то ме се од мах, а нај -
ка сни је до по чет ка ко ри шће ња по год но сти оба вје шта ва
Ми ни стар ство прав де Бо сне и Хер це го ви не.

(8) У лич ни лист осу ђе ног ли ца еви ден ти ра ју се одо -
бре не или ус кра ће не по год но сти, да тум, вр ста и тра ја ње
по год но сти, као и ли це ко је је одо бри ло по год ност.

Члан 140.
(1) За осу ђе на ли ца на ко ја се од но се од ред бе из чла на

115. став 1. За ко на, као и за дру га осу ђе на ли ца ка да се про -
ци је ни да би бо ра вак осу ђе ног ли ца на сло бо ди мо гао иза -
зва ти не га тив не ре ак ци је со ци јал не сре ди не, или је то по -
треб но из раз ло га без бјед но сти, по треб но је при ба ви ти ми -
шље ње над ле жне по ли циј ске ста ни це.

(2) Ако је ми шље ње над ле жне по ли циј ске ста ни це не -
га тив но, при је до но ше ња ко нач не од лу ке о до пу сту, упра -
ва Уста но ве оба ве зна је да из вр ши до дат не про вје ре и кон -
сул та ци је на те ре ну уко ли ко су ње на са зна ња у су прот но -
сти са до ста вље ним ми шље њи ма.

Члан 141.
(1) При ли ком од лу чи ва ња о до дје љи ва њу по год но сти,

осим оба ве зног над зо ра, ру ко во ди лац Уста но ве од лу чу је и
о по тре би од ре ђи ва ња дру гих мје ра над зо ра у сва ком кон -
крет ном слу ча ју.

(2) Над зор из ста ва 1. овог чла на оства ру је се пу тем
при мје не мје ра за бра не и огра ни че ња про пи са них За ко -
ном.

(6) У пи са ну до зво лу ко ја се из да је осу ђе ном ли цу при -
ли ком ко ри шће ња по год но сти ван кру га Уста но ве уно си се
и вр ста мје ра над зо ра од ре ђе них од ру ко во ди о ца Уста но ве.

Члан 142.
(1) До ди је ље не по год но сти не мо гу се спа ја ти ни ти

пре но си ти из јед ног мје се ца у дру ги, осим по год но сти из
чла на 134. став 1. т. а), д) и ђ) овог пра вил ни ка.

(2) По год но сти ко је се ко ри сте ван кру га Уста но ве, а
ко је се одо бра ва ју на да не, у оправ да ним слу ча је ви ма, мо -
гу се про ду жи ти за ври је ме ко је је по треб но за пу то ва ње
осу ђе ног ли ца од Уста но ве до мје ста у ко јем ће ко ри сти ти
по год ност.

(3) Одо бре не по год но сти не мо гу се ко ри сти ти ван те -
ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске, од но сно Бо сне и Хер це го ви не.

(4) Осу ђе ним ли ци ма ко ја се пре мје шта ју из јед не у
дру гу Уста но ву омо гу ћи ће се кон ти ну и тет у ко ри шће њу
по год но сти.
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Члан 143.
При ли ком до дје ле по год но сти осу ђе ном ли цу ко је под -

ра зу ми је ва из лаз ван Уста но ве из да је се пи са на до зво ла.

XII - ОТ ПУ ШТА ЊЕ ОСУ ЂЕ НИХ ЛИ ЦА СА 
ИЗ ДР ЖА ВА ЊА КА ЗНЕ ЗА ТВО РА

Члан 144.
Осу ђе но ли це от пу шта се из Уста но ве са из др жа ва ња

ка зне за тво ра на на чин од ре ђен За ко ном.

Члан 145.
(1) Осу ђе на ли ца ко ја се от пу шта ју на сло бо ду, три да -

на при је ис те ка ка зне за тво ра, смје шта ју се у про сто ри је
одје ље ња ра ди при пре ма ња за от пуст.

(2) За ври је ме тра ја ња бо рав ка у одје ље њу ра ди при -
пре ма ња за от пуст, Уста но ва из ми ру је све оба ве зе ко је има
пре ма осу ђе ном ли цу (ис пла та на кна де за рад, пре да ја лич -
них ства ри, нов ча на уште ђе ви на и дру го), а од осу ђе ног
ли ца се узи ма пи са на из ја ва о то ме да ли има ка квих по тра -
жи ва ња од Уста но ве (нов ча них или дру гих), а ако их има,
из ког су осно ва.

(3) Из ја ва из ста ва 2. овог чла на да је се пред овла шће -
ним рад ни ком Уста но ве и пот пи су ју је осу ђе но ли це, овла -
шће ни рад ник и два свје до ка ко ји су при су ство ва ли да ва -
њу из ја ве.

Члан 146.
(1) При је от пу шта ња из Уста но ве осу ђе но ли це оба ве -

зно пре гле да ље кар Уста но ве и по дат ке о утвр ђе ном здрав -
стве ном ста њу упи су је у здрав стве ни кар тон осу ђе ног ли -
ца.

(2) На лич ни за хтјев, осу ђе ном ли цу се пре да је ори ги -
нал на здрав стве на до ку мен та ци ја (на ла зи, от пу сне ли сте и
сл.) из здрав стве ног кар то на, уз оба ве зу са чи ња ва ња ко пи -
ја, ко је се од ла жу у здрав стве ни кар тон осу ђе ног ли ца. 

(3) Здрав стве ни кар тон се не мо же пре да ти осу ђе ном
ли цу, ни ти ко пи ра ти на ње гов за хтјев. 

Члан 147.
Осу ђе но ли це ко је се от пу шта са из др жа ва ња ка зне за -

тво ра ду жно је у скла ду са За ко ном да бла го вре ме но раз ду -
жи за ду же на сред ства ра да, а уко ли ко то не учи ни, на док -
на ди ће Уста но ви ствар ну ври јед ност тих сред ста ва.

Члан 148.
(1) Ако осу ђе но ли це ко је се от пу шта из Уста но ве не ма

вла сти ту одје ћу и обу ћу, ни ти сред ства да их на ба ви, Уста -
но ва одје ћу и обу ћу да је осу ђе ном ли цу без на кна де.

(2) Уста но ва по по тре би бла го вре ме но ус по ста вља кон -
такт са над ле жним слу жба ма со ци јал ног ста ра ња ра ди
обез бје ђи ва ња основ них усло ва за при хват у мје сту бо рав -
ка ли ца ко је се от пу шта.

Члан 149.
Осу ђе ним ли ци ма ко ји ма је до сту па ња на сна гу овог

пра вил ни ка би ло одо бре но ко ри шће ње по год но сти ван кру га
Уста но ве мо же се омо гу ћи ти њи хо во да ље ко ри шће ње.

Члан 150.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи

Пра вил ник о кућ ном ре ду за из др жа ва ње ка зне за тво ра
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 28/08).

Члан 151.
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: 08.030/020- 983/10
28. фебруара 2011. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Џе рард Сел ман, с.р.

547

На осно ву чла на 10. За ко на о за бра ни про да је и упо тре -
бе ду ван ских про из во да ли ци ма мла ђим од 18 го ди на

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 46/04, 74/04,
96/05 и 92/09) и чла на 82. став 2. 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 ОЗНА ЧА ВА ЊУ ПА КО ВА ЊА ДУ ВАН СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком се утвр ђу је на чин озна ча ва ња упо -

зо ре ња на па ко ва њи ма ду ван ских про из во да.

Члан 2.
Упо зо ре ње, у сми слу овог пра вил ни ка, об у хва та упо зо -

ре ње на пи са но на слу жбе ним је зи ци ма Ре пу бли ке Срп ске
и као та кво мо ра би ти озна че но на па ко ва њу ду ван ског
про из во да, на на чин про пи сан овим пра вил ни ком.

Члан 3.
(1) Ци га ре те мо ра ју има ти озна че не по дат ке о ко ли чи -

ни ка тра на, ни ко ти на и угљен-мо нок си да по ци га ре ти, на
боч ној стра ни ори ги нал ног па ко ва ња ци га ре та.

(2) По да ци из ста ва 1. овог чла на мо ра ју по кри ва ти нај -
ма ње 15% по вр ши не боч не стра не ори ги нал ног па ко ва ња
ци га ре та.

Члан 4.
(1) Сва ко по је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да

ко је се на ла зи у ма ло про да ји, осим ду ва на за орал ну упо -
тре бу и оста лих ду ван ских про из во да ко ји не слу же пу ше -
њу, мо ра има ти озна че но јед но од упо зо ре ња ко ја се на ла -
зе у При ло гу 1 овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни
дио.

(2) Упо зо ре ње из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти озна че -
но на пред њој стра ни по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског
про из во да и мо ра пре кри ти нај ма ње 35% спо ља шње по вр -
ши не по је ди нач ног па ко ва ња.

(3) Упо зо ре ња из ста ва 1. овог чла на мо ра ју се пра вил -
но ми је ња ти та ко да се сва ко од тих упо зо ре ња на ла зи
озна че но на јед на ким ко ли чи на ма ду ван ских про из во да у
ма ло про да ји, у те ку ћој го ди ни.

Члан 5.
(1) Сва ко по је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да

ко је се на ла зи у ма ло про да ји, осим ду ва на за орал ну упо -
тре бу и оста лих ду ван ских про из во да ко ји не слу же пу ше -
њу, мо ра има ти озна че но јед но од упо зо ре ња ко ја се на ла -
зе у При ло гу 2 овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни
дио.

(2) Упо зо ре ње из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти озна че -
но на зад њој стра ни по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског про -
из во да и мо ра пре кри ти нај ма ње 50% спо ља шње по вр ши -
не по је ди нач ног па ко ва ња.

(3) Упо зо ре ња из ста ва 1. овог чла на мо ра ју се пра вил -
но ми је ња ти та ко да се сва ко од тих упо зо ре ња на ла зи
озна че но на јед на ким ко ли чи на ма ду ван ских про из во да у
ма ло про да ји, у те ку ћој го ди ни.

Члан 6.
(1) Сва ко по је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да

за жва ка ње и си са ње, ко је се на ла зи у ма ло про да ји, мо ра
има ти озна че но упо зо ре ње ко је се на ла зи у При ло гу 3 овог
пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(2) Упо зо ре ње из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти озна че -
но на нај ви дљи ви јој по вр ши ни по је ди нач ног па ко ва ња и
мо ра пре кри ти нај ма ње 35% спо ља шње по вр ши не по је ди -
нач ног па ко ва ња.

Члан 7.
(1) По да ци из чла на 3. став 1. и упо зо ре ња из чла на 4.

став 1, чла на 5. став 1. и чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка
мо ра ју на по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да би -
ти:
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а) штам па ни ма сним цр ним сло ви ма ти па hel ve ti ca на
би је лој под ло зи, с тим да ве ли чи на сло ва, по да та ка и упо -
зо ре ња, за у зи ма нај ве ћи мо гу ћи дио по вр ши не од ре ђе не за
те на мје не,

б) штам па ни ма лим сло ви ма, осим пр вог сло ва и та мо
гдје је то пра во пи сно дру га чи је по треб но,

в) штам па ни у сред њем ди је лу по вр ши не од ре ђе не за
по дат ке и упо зо ре ња, те па ра лел не с гор њим ру бом стра не
па ко ва ња,

г) штам па ни на на чин да се не мо гу укло ни ти, из бри са -
ти ни ти оште ти ти отва ра њем па ко ва ња и

д) штам па ни на на чин да ни су скри ве ни, не ја сни и да
се не мо гу пре кри ти дру гим пи са ним или сли ков ним ма те -
ри ја лом.

(2) По да ци из чла на 3. став 1. и упо зо ре ња из чла на 4.
став 1. и чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка мо ра ју на по је -
ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да би ти уокви ре ни
цр ним окви ром ши ри не нај ма ње 3 мм, а нај ви ше 4 мм, ко -
ји чи ни са став ни дио по вр ши не на ко јој се при ка зу ју по да -
ци и упо зо ре ња.

(3) Оквир из ста ва 2. овог чла на не сми је да пре кри ва
текст по да та ка из чла на 3. став 1. и упо зо ре ња из чла на 4.
став 1. и чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка.

Члан 8.
Код по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског про из во да, осим

па ко ва ња ци га ре та, упо зо ре ња из чла на 4. став 1, чла на 5.
ста в 1. и чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка не сми ју би ти
озна че на на до дат ном про зир ном це ло фа ну по је ди нач ног
па ко ва ња ду ван ских про из во да ко ји се ко ри сте у ма ло про -
да ји.

Члан 9.

Код по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског про из во да, осим
па ко ва ња ци га ре та чи ја ви дљи ва по вр ши на пре ла зи 75
цм2, упо зо ре ња из чла на 4. став 1, чла на 5. став 1. и чла на
6. став 1. овог пра вил ни ка мо ра ју пре кри ти по вр ши ну од
нај ма ње 26,25 цм2 на сва кој стра ни по је ди нач ног па ко ва -
ња.

Члан 10.
Код по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског про из во да, осим

па ко ва ња ци га ре та, упо зо ре ња из чла на 4. став 1, чла на 5.
став 1. и чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка мо гу би ти при -
чвр шће на као на љеп ни це, под усло вом да се те на љеп ни це
не мо гу укло ни ти.

Члан 11.
По је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да мо ра би ти

озна че но се риј ским бро јем или екви ва лен том ко ји са др жи
по дат ке о мје сту и да ту му про из вод ње.

Чла на 12.
(1) На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да не

мо гу се упо тре бља ва ти из ра зи као што су:
а) “са ма лим ко ли чи на ма ка тра на”,
б) “light”,
в) “ul tra-light”,
г) “mild”,
д) “ex tra”.

(2) На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да не
мо гу се упо тре бља ва ти лич на име на, сли ке, сим бо ли или
дру ги зна ко ви ко ји би мо гли код по тро ша ча ство ри ти ути -
сак да се ра ди о ма ње штет ном про из во ду.

Члан 13.
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:11/04-020-4/11
14. марта 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

При лог 1.

a) Пу ше ње уби ја.
Pu še nje ubi ja.
Pušenje ubija.

б) Пу ше ње озбиљ но ште ти ва ма и другимa око вас.
Pu še nje ozbilj no šte ti va ma i dru gi ma oko vas.
Pu še nje ozbilj no šte ti va ma i dru gi ma oko vas.

При лог 2.

a) Пу ша чи уми ру мла ди.
Pu ša či umi ru mla di.
Pušači umiru mladi.

б) Пу ше ње узро ку је за че пље ње крв них су до ва.
Pu še nje uzro ku je za če plje nje krv nih su do va.
Pušenje uzrokuje začepljenje krvnih sudova.

в) Пу ше ње узро ку је ср ча ни удар.
Pu še nje uzro ku je sr ča ni udar.
Pušenje uzrokuje srčani udar.

г) Пу ше ње узро ку је мо жда ни удар.
Pu še nje uzro ku je mo žda ni udar.
Pušenje uzrokuje moždani udar.

д) Пу ше ње узро ку је рак плу ћа.
Pu še nje uzro ku je rak plu ća.
Pušenje uzrokuje rak pluća.

ђ) Пу ше ње у труд но ћи ште ти ва шем дје те ту.
Pu še nje ti je kom trud no će šte ti va šem dje te tu.
Pušenje u trudnoći šteti vašem djetetu.

е) За шти ти те дје цу од ва шег ду ван ског ди ма.
Za šti ti te dje cu od va šeg du han skog di ma.
Zaštitite djecu od vašeg duvanskog dima.

ж) Док тор по ро дич не ме ди ци не мо же вам 
по мо ћи да пре ста не те пу ши ти.
Dok tor obi telj ske me di ci ne mo že vam po mo ći 
da pre sta ne te pu ši ti.
Doktor porodične medicine može vam pomoći 
da prestanete pušiti.

з) Пу ше ње ства ра за ви сност.
Pu še nje stva ra ovi snost.
Pušenje stvara zavisnost.

и) Пре ста нак пу ше ња ума њу је ри зик на стан ка 
мно гих обо ље ња.
Pre sta nak pu še nja uma nju je ri zik na stan ka mno gih 
obo lje nja.
Prestanak pušenja umanjuje rizik nastanka mnogih 
oboljenja.

ј) Пу ше ње мо же иза зва ти бол ну смрт.
Pu še nje mo že iza zva ti bol nu smrt.
Pušenje može izazvati bolnu smrt.

к) Пу ше ње мо же узро ко ва ти им по тен ци ју.
Pu še nje mo že uzro ko va ti im po ten ci ju.
Pušenje može uzrokovati impotenciju.

л) Пу ше ње узро ку је ста ре ње ко же.
Pu še nje uzro ku je sta re nje ko že.
Pušenje uzrokuje starenje kože.

љ) Пу ше ње мо же оште ти ти спер му и сма њи ти 
плод ност.
Pu še nje mo že ošte ti ti sper mu i sma nji ti plod nost.
Pušenje može oštetiti spermu i smanjiti plodnost.

м) Дим ци га ре те са др жи кан це ро ге не ма те ри је.
Dim ci ga re te sa dr ži kan ce ro ge ne tva ri.
Dim cigarete sadrži kancerogene materije.

При лог 3.

Упо тре ба овог про из во да ште ти ва шем здра вљу 
и ства ра за ви сност.
Upo ra ba ovog pro iz vo da šte ti va šem zdra vlju i stva ra 
оvisnost.
Upotreba ovog proizvoda šteti vašem zdravlju i stvara 
zavisnost.
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По ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 25. Пра вил ни ка о ре ги стра ци ји и иден ти фи ка ци ји по ре ских об ве зни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 25/10), По ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп ске  о б ј а в љ у ј е

С П И  СА К

ПО РЕ СКИХ ОБ ВЕ ЗНИ КА КО ЈИ МА ЈЕ У ПЕ РИ О ДУ од 1. марта до 15. марта 2011. го ди не 
ИЗ ДА ТА ПО ТВР ДА О ОД ЈА ВИ

Р.              ЈИБ Об ве зник                 Ор га ни за ци о на       Да тум од ја ве     Овла шће на ли ца         На зив ста ту са
бр.                                                                            је ди ни ца                                                                          об ве зни ка
1 2 3 4 5                           6                               7

Организациона јединица: Бања Лука

1 4401257010014 ДОО “Арго” ПЈ Бања Лука Бања Лука 1.3.2011. Шарић Радивоје одјављен
2 4402931080003 Удружење умјетника 

“Carpe diem” Бања Лука 1.3.2011. Јањанин Огњен одјављен
3 4507484130002 СОД “Електро Чавић” Бања Лука 1.3.2011. Чавић Недељко одјављен
4 4401659750014 “Niva net” д.о.о. Бања 

Лука - ПЈ “Niva shop” Бања Лука 2.3.2011. Никић Илија одјављен
5 4402632840069 “Office shoes BH - 

канцеларијска ципела Ступар-Милошевић 
БХ” д.о.о. - ПЈ Бања Лука Бања Лука 2.3.2011. Драгана одјављен

6 4506999190001 Продаја сувенира, 
наочала, књига и 
часописа Бања Лука 2.3.2011. Шебез Биљана одјављен

7 4506439560016 СТР “Мака” ИПП Бања Лука 2.3.2011. Марковић Синиша одјављен
8 4400958611342 “Фабрика дувана” а.д. 

Бања Лука - ПЈ К-9 
Бања Лука Бања Лука 3.3.2011. Прстојевић Дубравко одјављен

9 4506121800000 СУР “Коштана” Бања Лука 3.3.2011. Лукић Биљана одјављен
10 4502654630003 СТР “Топ Тренд” Бања Лука 3.3.2011. Латиновић Саша одјављен
11 4401697920004 ДОО “Eurooctan” Бања Лука 4.3.2011. Маричић Бранислав, 

Кременовић Душан, 
Кременовић Бранкица одјављен

12 4502352030007 СТР “Милана” Бања Лука 4.3.2011. Грбић Радмила одјављен
13 4502399340004 СТР “Технометал - 

водоинсталације” Бања Лука 4.3.2011. Дошлов Милан одјављен
14 4507319520009 Амбуланта опште 

стоматологије са 
зуботехничком 
лабораторијом 
“Стоматологија 
Крсмановић” Бања Лука 4.3.2011. Крсмановић Славка одјављен

15 4400951010017 “Адриа ММ” д.о.о. 
Бања Лука - Пословна 
јединица Бања Лука 4.3.2011. Мићић Свјетлана одјављен

16 4506825100003 Специјалистичка 
офталмолошка 
амбуланта 
“Др Добријевић” Бања Лука 4.3.2011. Добријевић др Аида одјављен

17 4402836170011 “Tropic nekretnine” 
д.о.о. - ПЈ “Дјечија 
играоница” Бања Лука 7.3.2011. Рисовић Мирко одјављен

18 4502446440012 СЗР “Боба” Бања Лука 7.3.2011. Косић Слободанка одјављен
19 4502491230002 СЗР “Стаклорад” Бања Лука 7.3.2011. Грмуша Борислав одјављен
20 4502737250008 СЗР “Механика Кале” Бања Лука 9.3.2011. Кањуга Борис одјављен
21 4402521770002 “Caretta” д.о.о. Бања Лука Бања Лука 9.3.2011. Ђукић Саша одјављен
22 4506301370003 СТР “Milano” Бања Лука 9.3.2011. Биуковић Недељко одјављен
23 4506462030008 СТР “Ж и Д” Бања Лука 9.3.2011. Рачић Јела одјављен
24 4506478540006 СОТД “Маја” Бања Лука 9.3.2011. Зелић Недјељка одјављен
25 4200377250021 Преставништво 

“Нова Нордиск А/С” Бања Лука 9.3.2011. Гаћановић Мирослав одјављен
26 4400815000067 ДОО “Дезосанит” ПЈ 

“Киоск сунце 2” Бања Лука 9.3.2011. Кочић Миленко одјављен
27 4507771970003 СУР “Буковац” Бања Лука 9.3.2011. Ратковић Маријана одјављен
28 4502253130008 Самостални привредник Бања Лука 10.3.2011. Јанковић Зоран одјављен
29 4401727340016 ДОО “Zoizo company” 

ПЈ Градишка Бања Лука 10.3.2011. Рајков Зоран одјављен
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30 4502627820003 СР “Blue star” Бања Лука 14.3.2011. Вејновић Мирјана одјављен
31 4400814370014 ДОО “Тид-комерц” 

ПЈ бутик Тијана-2 Бања Лука 14.3.2011. Лепир Миле одјављен
32 4401621860177 Епархија бањалучка - 

СПЦО Поткозарје Бања Лука 15.3.2011. Бањалучка Епархија одјављен
33 4502669070004 СТР “Наташа” Бања Лука 15.3.2011. Пажин Радмила одјављен
34 4401662200017 ДОО “Samba Export- Јевђенић Миле, 

import” ПЈ 1 “Samba” Бања Лука 15.3.2011. Јевђевић Видосав одјављен
35 4400669770017 “AN-GO frigo electric” 

д.о.о. ПЈ Бања Лука 15.3.2011. Шобот Горан одјављен
36 4401621860550 Епархијски управни 

одбор Бања Лука ЦО 
Петрићевац Бања Лука 15.3.2011. Балабан Војо одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 36
Организациона јединица: Бијељина

37 4501269860000 СЗР “Naissus” 
Козметичи салон Бијељина 4.3.2011. Мирковић Љубиша одјављен

38 4501103970001 Ауто школа “Рајковић” 
Бијељина Бијељина 4.3.2011. Рајковић Владан одјављен

39 4501170140005 СТР “Бранислав” радња 2 Бијељина 10.3.2011. Шушљик Милојка одјављен
40 4501147750009 СТР “Мјешовите робе” 

Пиперци Бијељина 10.3.2011. Трипуновић Јован одјављен
41 4501305500007 СТР “Дадо-С” Бијељина Бијељина 10.3.2011. Станкић Давор одјављен
42 4505488990003 Самостална занатска 

радња-козметички салон 
“Viva derma”- Бијељина Бијељина 10.3.2011. Николић Ирена одјављен

43 4507640520002 Самостална угоститељска 
радња - ћевабџиница 
“Побједа” - Бијељина Бијељина 10.3.2011. Самарџић Јово одјављен

44 4402799030000 “Житница БХ” д.о.о. Ристановић Душан - 
Бијељина Бијељина 15.3.2011. ликвидациони управник одјављен

45 4402803830008 “Багатела-Б” д.о.о. Јања Бијељина 15.3.2011. Ристановић Душан одјављен
46 4402660890004 Друштво са ограниченом Станковић Душан, 

одговорношћу “Citi” Ристановић Душан - 
Бијељина Бијељина 15.3.2011. ликвидациони управник одјављен

47 4402716350008 Брокерско-дилерско 
друштво “Нешковић-
брокер” а.д. Бијељина Бијељина 15.3.2011. Ристановић Душан одјављен

48 4402653250008 “Mineral-projekt” д.о.о. 
за пројектовање, 
инжењеринг и услуге 
Бијељина Бијељина 15.3.2011. Ристановић Душан одјављен

49 4402620750005 “M&M-gradnja” 
Бијељина д.о.о. Бијељина 15.3.2011. Микановић Александар одјављен

50 4402019470003 ДОО “М & В” Бијељина Бијељина 15.3.2011. Ристановић Душан одјављен
51 4402202160005 ЗЗ “Шумице” Средња 

Чађавица Бијељина 15.3.2011. Радовановић Велемир одјављен
52 4400438370008 ДОО “Pneugroup” Бијељина 15.3.2011. Лучић Милош одјављен
53 4400389060006 ДОО “Талија” Бијељина Бијељина 15.3.2011. Вићановић Оливера одјављен
54 4501322000018 Заједничка ЗР “Графосел” Бијељина 15.3.2011. Селенић Марко Радмила одјављен
55 4400381670000 ДОО “Гојић комерц” 

Доња Чађавица Бијељина 15.3.2011. Мићић Љубомир одјављен
56 4400385660009 “MTM-prom” д.о.о. Ристановић Душан - 

Бијељина-Љесковац Бијељина 15.3.2011. ликвидациони управник одјављен
57 4400429620000 ПП “Bosch-promet” 

Бијељина Бијељина 15.3.2011. Вуловић Миодраг одјављен
58 4501287090009 СЗР Фризерска радња 

“Рада” - Бијељина Бијељина 15.3.2011. Милошевић Радмила одјављен
59 4400310900004 ДОО “Спринт-Ауто МБ” Максимовић Бранко, 

Бијељина Бијељина 15.3.2011. Мирчић Горан одјављен
60 4401843170004 ДОО “Луксор-

дистрибуција” Бијељина 15.3.2011. Ристановић Душан одјављен
61 4401744510006 “Direct marketing” 

д.о.о. Бијељина Бијељина 15.3.2011. Симоновић Анита одјављен
62 4400369460008 Јавна установа галерија 

“Миленко Атанацковић” 
- Бијељина Бијељина 15.3.2011. Илић Слободан одјављен
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63 4401789530008 ДОО “Saturn-international” 

Бијељина Бијељина 15.3.2011. Црногорац Радослав одјављен
64 4501213300001 СТР “Ива 92” - Бијељина Бијељина 15.3.2011. Видовић Весна одјављен
65 4501162800004 СТР “Петковић” рад. 2 - 

Бијељина Бијељина 15.3.2011. Петковић Јелица одјављен
66 4402022260001 ДОО “Вупром” Бијељина Бијељина 15.3.2011. Вуковић Милан, 

Вуковић Милева одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бијељина: 30
Организациона јединица: Братунац

67 4500860620003 СЗР “Јовановић” Братунац 7.3.2011. Јовановић Љубиша одјављен
68 4500848250004 СЗР “Еко-Фаворит” Братунац 7.3.2011. Лазић Ратко одјављен
69 4500858480008 СУР “Грил” Братунац 7.3.2011. Стевић Славко одјављен
70 4505120450009 СУР “Печењара” Братунац 7.3.2011. Мулалић Ибро одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Братунац: 4
Организациона јединица: Брод

71 4500525750016 СТР Покретни сто “Чивчић” 
продајно мјесто бр. 2 Брод 10.3.2011. Чивчић Марија одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Брод: 1
Организациона јединица: Вишеград

72 4501518590018 Дискотека “Бамбола” Вишеград 2.3.2011. Пајовић Жељко одјављен
73 4501517270010 Диско бар “Василијас” Вишеград 2.3.2011. Шпињо Синиша одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Вишеград: 2
Организациона јединица: Градишка

74 4505176240007 СТР “Нирвана” Градишка 2.3.2011. Вучић Невена одјављен
75 4506144920002 “Фонтана” Градишка 3.3.2011. Ђурић Гордана одјављен
76 4506618060000 СТР “Намјештај Лион 08” Градишка 3.3.2011. Вукотић Виктор одјављен
77 4507761580002 Промет робе на мало

на тезги број: XVI-10 и 
XVI-11 Градишка 3.3.2011. Келечевић Нада одјављен

78 4507793350009 ТР “Драгана” Градишка 7.3.2011. Петковић Небојша одјављен
79 4507227750008 Крчма “Brunch” Градишка 7.3.2011. Каурин Жељка одјављен
80 4502976320000 СЗР РТВ Сервис Градишка 15.3.2011. Малешевић Милош одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Градишка: 7
Организациона јединица: Добој

81 4500314540007 СР Видео игрице “Паук” Добој 4.3.2011. Блашковић Зоран одјављен
82 4507193750003 СТР Мјешовите 

робе “Пули” Добој 4.3.2011. Тетаревић Менсур одјављен
83 4507008010007 СУР Пекотека “Croissant” Добој 8.3.2011. Мишић Ведрана одјављен
84 4506892800001 СУР Кафе бар “Монако” Добој 10.3.2011. Гегић Горан одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Добој: 4
Организациона јединица: Доњи Жабар

85 4506602060000 СУР Кафе бар “Вегас” 
Лончари Доњи Жабар 3.3.2011. Ристанић Петар одјављен

86 4501414380003 СЗР “Попај” Доњи Жабар 8.3.2011. Ђокановић Никола одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Доњи Жабар: 2
Организациона јединица: Зворник

87 4500812570002 СТР “Александар” Зворник 1.3.2011. Стојановић Александар одјављен
88 4400240930113 ДОО “Etranger” 

Дисконт бр. 9 Зворник 1.3.2011. Митровић Бојан одјављен
89 4504717300001 Аутолимарска радња “Мас” Зворник 1.3.2011. Мићић Мићо одјављен
90 4500744710003 СТР “Лук” Зворник 4.3.2011. Богићевић Срећко одјављен
91 4400240930059 ДОО “Etranger” 

Дисконт бр. 10 Зворник 11.3.2011. Митровић Бојан одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Зворник: 5
Организациона јединица: Козарска Дубица

92 4504916680018 СТР “XIX-9” ПЈ Козарска Дубица 4.3.2011. Малешевић Јармила одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Козарска Дубица: 1
Организациона јединица: Котор Варош

93 4401120060049 ДОО “Табак промет” 
ПЈ бр. 2 Котор Варош 14.3.2011. Табаковић Асим одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Котор Варош: 1
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Организациона јединица: Лакташи

94 4504534720001 “Столарија” 
предузетничка радња Лакташи 8.3.2011. Лекић Ђорђе одјављен

95 4504533590007 ПР за пр. заб. игара 
“Арена” Лакташи 8.3.2011. Келеува Бранка одјављен

96 4505103790009 Бифе “Нолес” Лакташи 8.3.2011. Новковић Дејан одјављен
97 4505200720007 ПР “Timproduction” Лакташи 8.3.2011. Маринковић Томислав одјављен
98 4506993660006 Амбуланта опште

стоматологије “Pro dente” Лакташи 8.3.2011. Булајић Марко одјављен
99 4507839520001 ППТД “Пољопривредни 

произвођач Метлић” Лакташи 8.3.2011. Метлић Недјељко одјављен
100 4402281010013 “Maxi still” д.о.о. Бања 

Лука - ПЈ Ауто сервис 
“Maxi still” Лакташи 10.3.2011. Незировић Фуад одјављен

101 4504777620005 ПР агенција за 
некретнине 
“Партнер-тим” Лакташи 10.3.2011. Милинковић Илија одјављен

102 4505100690003 Јавни превоз Лакташи 11.3.2011. Рачић Радивој одјављен
103 4503075900011 СУР и П Пивница Штркић Марио, 

“Палма” Лакташи 11.3.2011. Штркић Ђурађ одјављен
104 4503075900003 СУР “Exit” Лакташи 11.3.2011. Штркић Марио одјављен
105 4503079560002 СР “Зелком” Лакташи 11.3.2011. Зеленика Драган одјављен
106 4503112360006 СУР бифе “Дис” Лакташи 14.3.2011. Сандић Добрила одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лакташи: 13
Организациона јединица: Мркоњић Град

107 4503183890006 Кафепосластичарница 
“Слатка тајна” Мркоњић Град 4.3.2011. Клепић Јадранка одјављен

108 4506303310008 СУР “Лагуна” Мркоњић Град 15.3.2011. Васиљевић Сњежана одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Мркоњић Град: 2
Организациона јединица: Невесиње

109 4506882240008 ТР “Ивезић” Невесиње 1.3.2011. Ивезић Богдана одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Невесиње: 1
Организациона јединица: непозната општина

110 4950133220006 OHL ŽS a.s. Brno непозната општина 2.3.2011. Магера Петр одјављен
111 4400669770033 ДОО “AN-GO Frigo 

electric” Приједор, 
Пословна јединица 
Мостар непозната општина 15.3.2011. Шобот Горан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу непозната општина: 2
Организациона јединица: Нови Град

112 4400764760002 Скупштина општине 
Нови Град Нови Град 7.3.2011. Драго Тодић одјављен

113 4502135870005 Фризерски салон 
“Белкиса” Нови Град 7.3.2011. Хедер Белкиса одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Нови Град: 2
Организациона јединица: Осмаци

114 4400278230026 ДОО “Папраћа-гранит” Осмаци 2.3.2011. Сарић Бошко, 
Цвјетиновић Никола одјављен

115 4500897030001 Аутопревозник Осмаци 8.3.2011. Марјановић Бошко одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Осмаци: 2
Организациона јединица: Пале

116 4400601030007 ЗЗ “Пале” - Синдикална 
организација Пале 14.3.2011. Мирјана Јакмировић одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Пале: 1
Организациона јединица: Петрово

117 4500718800002 Агенција за пружање 
правне помоћи Петрово 14.3.2011. Урумовић Милан одјављен

118 4506256210008 Стр дисконт пића Лав Петрово 14.3.2011. Michellini Branka одјављен
119 4500004270000 СТР “Лазаро” Петрово 14.3.2011. Лазаревић Драженко одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Петрово: 3
Организациона јединица: Приједор

120 4501994100002 Тезга на пијаци Приједор 1.3.2011. Гњатовић Сока одјављен
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121 4501879260004 Тезга на пијаци Приједор 1.3.2011. Јеж Јоја одјављен
122 4504043150009 СТР “Гога” Приједор 2.3.2011. Лазић Гордана одјављен
123 4504842380009 ТР “Машрик” Приједор 2.3.2011. Сушић Мирела одјављен
124 4507832190014 Мјењачница “Ива”, 

Издвојени простор Приједор 2.3.2011. Кончар Љиљана одјављен
125 4504212360000 Занатско предузетничка 

Ровокопачка Приједор 3.3.2011. Дурачак Абаз одјављен
126 4501914940005 СЗФР “Фото Смеч” Приједор 4.3.2011. Боромиса Јанко одјављен
127 4506848730012 ТР “A&I - stil” - ИПП Приједор 4.3.2011. Савић Марко одјављен
128 4504210230001 Ауто школа “Виза” Приједор 7.3.2011. Џаферовић Смаил одјављен
129 4506215880007 Трговачка радња 

“Marcello” Приједор 8.3.2011. Марчетић Звјездана одјављен
130 4400960780496 “Косиг-Дунав осигурање” 

а.д. Бања Лука - ПЈ 
испостава Козарац Приједор 9.3.2011. Комљеновић Грујо одјављен

131 4504190700014 ТР “Дин” издвојени 
простор Приједор 15.3.2011. Драгишић Ранка одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Приједор: 12
Организациона јединица: Прњавор

132 4506862210005 СЗР Фризерски салон 
“Дуца” Прњавор 3.3.2011. Прерадовић Душка одјављен

133 4503284810003 Стоматолошка 
амбуланта “Југодент” Прњавор 3.3.2011. Југо Рамиз одјављен

134 4503195550006 Апотека “Медика” Прњавор 3.3.2011. Јусуповић Зорица одјављен
135 4507472710003 СУР Кафе сластичарна 

“Lokalcaffe” Прњавор 4.3.2011. Војводић Љубиша одјављен
136 4505046620002 СУР Кафе роштиљница 

“Боки” Прњавор 4.3.2011. Лукић Јадранка одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Прњавор: 5
Организациона јединица: Соколац

137 4400958611105 Фабрика дувана а.д. - 
Пословна јединица К-36 Соколац 3.3.2011. Прстојевић Дубравко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Соколац: 1
Организациона јединица: Србац

138 4507713420001 СЗТР “Mobilinfo” Србац 14.3.2011. Куваља Бојан одјављен
139 4503374050024 СТР “Лепенчанка” 

Издвојена пословна 
просторија бр. 3 Србац 15.3.2011. Чекић Дарко одјављен

140 4507649070018 СТР “Балкан 2” 
Издвојена пословна 
просторија Србац 15.3.2011. Јунгић Славиша одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Србац: 3
Организациона јединица: Сребреница

141 4401847080018 ДОО “Stil compani” 
продавница бр. 1 Сребреница 9.3.2011. Хаџић Сакиб одјављен

142 4402644180021 ДОО “Воћар-промет” ПЈ Сребреница 14.3.2011. Хублић Ахмед одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Сребреница: 2
Организациона јединица: Требиње

143 4401351460066 ДОО “Пејановић” 
Требиње, ПЈ “Пекара 
Пејановић” Требиње 2.3.2011. Пејановић Петар одјављен

144 4401751210034 ДОО “Римини” ПЈ 
“Салон намјештаја” Требиње 14.3.2011. Мирић Сања одјављен

145 4401751210026 ДОО “Римини” 
Велепродаја Требиње 14.3.2011. Буха Душко одјављен

146 4401751210018 ДОО “Римини” 
Дисконт пића Требиње 14.3.2011. Буха Душко одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Требиње: 4
Организациона јединица: Угљевик

147 4400453500007 ЗЗ “Пољорад” - 
у ликвидацији Угљевик 15.3.2011. Ристановић Душан одјављен

148 4400447100005 ДОО “Економик” Мирковић Јован, 
у ликвидацији Угљевик 15.3.2011. Цвијетић Зоран одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Угљевик: 2
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Организациона јединица: Фоча

149 4501687860016 СТР “Дуња” бр. 2 Фоча 3.3.2011. Павловић Миливоје одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Фоча: 1
Организациона јединица: Челинац

150 4503511900006 СУР “Мек-Том” Челинац 2.3.2011. Томић Зоран одјављен
151 4506989800006 СУР Кафе “Поло” Челинац 3.3.2011. Рулић Љубо одјављен
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Челинац: 2
Организациона јединица: Шамац

152 4504489910007 “Термо Х-М” Шамац 7.3.2011. Хећимовић Мурис одјављен
153 4400151910362 “Fructa-trade” д.о.о 

Дервента, Тржни центар 
“Fructa-city” Бутик 
“Anta sport” Шамац Шамац 14.3.2011. Рељић Душан одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шамац: 2
Организациона јединица: Шипово

154 4503553220005 СТР “Младост” Шипово 2.3.2011. Проле Мирко одјављен
155 4506698580009 СТР “Нана” Шипово 2.3.2011. Црепуља Јела одјављен
156 4506606130002 СТР “Вида” Шипово 2.3.2011. Бијелић Вида одјављен
157 4401316980014 ДОО “Крмпот” ПЈ Пекара Шипово 4.3.2011. Крмпот Милорад одјављен
158 4507658570007 СУР Кафе бар “Mystic” Шипово 11.3.2011. Топић Радован одјављен
159 4401309260081 ДОО “Медекс-пром” 

ПЈ “Медекс-пром” 
велепродаја Шипово 15.3.2011. Медић Владимир одјављен

Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шипово: 6
Укупан број одјављених обвезника: 159.

Број: 06/1.01/0401/050-6/11
16. марта 2011. го ди не В.д. ди рек то ра,
Бања Лу ка Ми ле Ба ни ка, с.р.
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