18.11.2010.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

2. Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Друштву капитала “Магрел” а.д. Бања Лука има
205.508 редовних акција класе А, односно 4,999989%.
3. Именована је дужна да заступа интересе Фондa у
Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у
складу са Упутством о начину поступања представника
Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
портфеља фондова.
4. Ово рјешење се сматра пуномоћјем за заступање акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешењe број: 02/1-020-1643/01, од 30. јула 2001. године.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2291/10
4. новембра 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.

На основу члана 99. став 1. и члана 131. став 1, а у вези са чланом 138. став 1. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а
у вези са Одлуком о начину именовања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
портфеља фондова и начин њиховог поступања (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09),
Влада Републике Српске, на сједници од 4. новембра 2010.
године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У ДРУШТВУ СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ “CENTRAL-TOURS”
ДОО БАЊА ЛУКА

1. Именује се Јадранка Стојановић, ЈМБ
0910956105001, са пребивалиштем у Бањој Луци, ул. Козарска 61/б, да заступа капитал Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Друштву са ограниченом одговорношћу “Central-Tours” д.о.о. Бања Лука.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 24,33% удјела Акцијског фонда Републике Српске.
3. Именовани представник је дужан да заступа
интересe Фонда у Скупштини друштва капитала из тачке
1. Рјешења, а у складу са Упутством о начину поступања
представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда
за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова.
4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање
члана друштва на скупштини друштва са ограниченом одговорношћу, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 04/1-012-621/07, од 19. априла 2007. године.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2292/10
4. новембра 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.

1879
На основу члана 124. став 1. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
(“Службени гласник Републике Српске”, број 13/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
министар унутрашњих послова д о н о с и
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П РА В И Л Н И К
О ПРИМЈЕНИ МЈЕРЕ ПОЛИЦИЈСКОГ УПОЗОРЕЊА

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак примјене
мјере полицијског упозорења према малољетном учиниоцу кривичног дјела, у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку (у даљем тксту: Закон), као и услови, циљеви, рокови,
спровођење, органи који учествују у примјени мјере полицијског упозорења и вођење евиденције о изреченим мјерама упозорења.
Члан 2.
У складу са Законом, малољетник је дијете које је у
вријеме извршења кривичног дјела навршило 14, а није навршило 18 година живота (у даљем тексту: малољетник) и
према коме се може изрећи мјера полицијског упозорења.
Члан 3.
Примјена мјере полицијског упозорења се заснива на
принципима добровољности, непристрасности, непосредности, сразмјерности и поштовању грађанских и људских
права, а у интересу је малољетника.
Члан 4.
Мјера полицијског упозорења, у складу са Законом,
има за циљ:
а) да се не покреће кривични поступак према малољетнику и
б) да се примјеном мјере полицијског упозорења утиче
на правилан развој малољетника и јачање његове личне одговорности како убудуће не би чинио кривична дјела.
Члан 5.
Мјера полицијског упозорења може се примијенити
уколико је малољетни учинилац кривичног дјела починио
кривично дјело за која је прописана новчана казна или казна затвора до три године, ако су испуњени услови из члана 88. Закона и ако је то сразмјерно околностима и тежини
учињеног кривичног дјела, у складу са чланом 9. Закона.
Члан 6.
Полицијско упозорење изриче се под условима прописаним Законом:
а) да малољетник признаје кривично дјело,
б) да је признање дато слободно и добровољно,
в) да постоји довољно доказа да је малољетник учинио
кривично дјело и
г) да према малољетнику није раније изрицано полицијско упозорење, примијењена васпитна препорука или
изрицана кривична санкција.
Члан 7.
Полицијско упозорење изриче овлашћено службено
лице са посебним знањима из области права дјетета и малољетничког преступништва (у даљем тексту: полицијски
службеник) уз одобрење тужиоца.
Члан 8.
(1) Полицијски службеник за подношење приједлога за
изрицање мјере полицијског упозорења прибавља:
а) од органа старатељства социјалну анамнезу и податке о изреченим васпитним мјерама,
б) од суда и тужилаштва податке о изреченим васпитним препорукама и
в) податке из казнене и прекршајне евиденције.
(2) Обрасци захтјева из става 1. т. а) и б) овог члана налазе се у прилозима од 1. до 4. и чине саставни дио овог
правилника.
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Члан 9.
(1) Полицијски службеник прије испитивања малољетника прибавља одобрење тужиоца за испитивање малољетника и о томе саставља службену забиљешку.
(2) Полицијски службеник испитује малољетника у
присуству браниоца, родитеља, стараоца, односно усвојиоца.
(3) Када се малољетник први пут испитује, прије почетка испитивања полицијски службеник обавјештава малољетника у писаној форми, а након тога и усмено, на матерњем језику, на њему разумљив начин о правима из члана 142. став. 2. Закона о кривичном поступку - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број
100/09), а посебно о праву да буде испитан у присуству
браниоца, родитеља, односно стараоца или усвојиоца, или
представника органа старатељства.
(4) Када су родитељи, старалац односно усвојилац малољетника спријечени да присуствују испитивању малољетника, односно ако њихово присуство не би било у интересу малољетника, полицијски службеник испитује малољетника у присуству представника органа старатељства
или представника установе за смјештај малољетника.
(5) Ако малољетник, његов законски заступник или
сродници малољетника не узму браниоца, о томе се обавјештава судија који на приједлог тужиоца или полицијског
службеника поставља браниоца по службеној дужности.
(6) Полицијски службеник, након што у року од 24 часа испита малољетника, прикупи доказе, прибави социјалну анамнезу и податке о ранијем животу малољетника
уз службени извјештај (службени извјештај се саставља
на основу члана 227. Закона о кривичном по ступку Републике Српске), може тужиоцу до ставити и образложени
приједлог да се малољетник за конкретни случај само
упозори.
(7) Признање малољетника да је учинио кривично дјело не користи се против њега у било којем другом каснијем поступку.
(8) Образац приједлога за изрицање мјере полицијског
упозорења из става 6. овог члана приказан је у Прилогу 5,
који чини саставни дио овог правилника.
Члан 10.
(1) Када тужилац, након разматрања приједлога за
изрицање мјере полицијског упозорења, утврди да су испуњени услови за примјену мјере и да покретање кривичног
поступка не би било цјелисходно, предмет доставља полицијском службенику и даје одобрење за изрицање мјере.
(2) Полицијски службеник, најдаље у року од три дана
од достављања предмета, изриче мјеру полицијског упозорења малољетнику и указује му на друштвену неприхватљивост и штетност његовог понашања, посљедице које
такво понашање може имати за њега, као и на могућност
вођења кривичног поступка и изрицање кривичне санкције у случају поновног извршења кривичног дјела.
(3) Изрицању мјере полицијског упозорења могу присуствовати лица из члана 9. став 2. овог правилника.
(4) Одлука се биљежи у спису и израђује се у писменој
форми.
(5) Полицијски службеник, у року од три дана од дана
изрицања мјере полицијског упозорења из става 2. овог
члана, о одлуци писмено обавјештава тужиоца, малољетника, његовог браниоца, родитеље, односно стараоца или
усвојиоца малољетника, орган старатељства, као и оштећеног, уз навођење разлога за доношење ове одлуке.
(6) Образац одлуке о изрицању мјере полицијског упозорења приказан је у Прилогу 6, а образац обавјештења из
става 5. овог члана приказан је у Прилогу 7. и оба прилога
чине саставни дио овог правилника.
Члан 11.
Организационе јединице Министарства унутрашњих
послова Републике Српске (центар јавне безбједности, ста-
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ница јавне безбједности и полицијска станица), (у даљем
тексту: надлежна организациона јединица Министарства)
воде евиденцију изречених мјера полицијског упозорења
(у даљем тексту: евиденција) која нема карактер кривичне
евиденције о осуђиваности малољетника и не употребљава се на начин који би штетио малољетнику.
Члан 12.
(1) Евиденција из члана 11. овог правилника садржи:
а) редни број;
б) податке о малољетном извршиоцу кривичног дјела:
1) ЈМБ,
2) име,
3) име оца,
4) презиме,
5) држављанство,
6) датум рођења,
7) мјесто рођења,
8) општина рођења,
9) држава рођења,
10) мјесто пребивалишта,
11) улица и број пребивалишта,
12) држава пребивалишта,
13) мјесто боравишта,
14) улица и број боравишта и
15) држава боравишта;
в) податке о извршеном кривичном дјелу:
1) назив кривичног дјела,
2) законска квалификација кривичног дјела,
3) датум извршења кривичног дјела,
4) мјесто извршења кривичног дјела,
5) кратак опис кривичног дјела.;
г) податке о оштећеном:
1) ЈМБ / ЈИБ,
2) име / назив правног лица,
3) презиме физичког лица,
4) висина штете (КМ);
д) податке у случају лишавања слободе малољетника:
1) датум лишавања слободе малољетника,
2) час лишавања слободе малољетника;
е) податке у случају када малољетник није лишен слободе:
1) датум доласка малољетника у просторије полиције,
2) час доласка малољетника у просторије полиције,
3) датум и час обавјештавања (тужиоца, родитеља, односно стараоца или усвојиоца малољетника, браниоца, органа старатељства),
4) датум и час прибављања одобрења од тужиоца за
испитивање малољетника,
5) ко присуствује испитивању,
6) датум и час достављања извјештаја тужиоцу,
7) датум и час пуштања малољетника из просторија полиције,
8) датум и час прибављања одобрења од тужиоца за
изрицање мјере полицијског упозорења,
9) број и датум одлуке којом се изриче мјера полицијског упозорења,
10) датум и час изрицања мјере полицијског упозорења,
11) ко присуствује изрицању мјере полицијског упозорења,
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12) датум и број акта - писменог обавјештавања (тужиоца, малољетника, браниоца, родитеља, односно стараоца
или усвојиоца малољетника, органа старатељства и оштећеног) о одлуци о изрицању мјере полицијског упозорења
и
13) име и презиме полицијског службеника.
(2) Образац евиденције приказан је у Прилогу 8, који
чини саставни дио овог правилника.
(3) Евиденција се чува трајно.
Члан 13.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику
Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2011. године.
Број: С/М-3320/10
26. октобра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Станислав Чађо, с.р.
Прилог 1.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
________________________________
(ЦЈБ, СЈБ, ПС)
Број:
Дана:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
_____________________________
ЗАХТЈЕВ
за социјалну анамнезу
На основу члана 87. став 2. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
(“Службени гласник Републике Српске”, број 13/10), молимо да нам доставите социјалну анамнезу за малољетника
____________________________________.
(име, име оца, презиме, ЈМБ, адреса)

Полицијски службеник
_______________________

Руководилац
__________________
Прилог 2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
________________________________
(ЦЈБ, СЈБ, ПС)
Број:
Дана:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
______________________________
ЗАХТЈЕВ
за достављање података из евиденције изречених
васпитних мјера
На основу члана 88. став 4. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
(“Службени гласник Републике Српске”, број 13/10), молимо да нам доставите податке из евиденције о изреченим
васпитним мјерама за малољетника _______________
_________________________________.
(име, име оца, презиме, ЈМБ, адреса)

Полицијски службеник
_____________________

Руководилац
____________________
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Прилог 3.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
________________________________
(ЦЈБ, СЈБ, ПС)
Број:
Дана:
ОСНОВНИ СУД
________________________
ЗАХТЈЕВ
за достављање података из евиденције о изреченим
васпитним препорукама
На основу члана 88. став 4. и члана 28. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, број
13/10), молимо вас да нам доставите податке из евиденције о изреченим васпитним препорукама за малољетника
______________________________________.
(име, име оца, презиме, ЈМБ, адреса)

Полицијски службеник
____________________

Руководилац
_________________
Прилог 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
________________________________
(ЦЈБ, СЈБ, ПС)
Број:
Дана:
ОКРУЖНО ТУЖИЛАШТВО
___________________________
ЗАХТЈЕВ
за достављање података из евиденције о изреченим
васпитним препорукама
На основу члана 88. став 4. и члана 28. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку (“Службени гласник Републике Српске”, број
13/10), молимо вас да нам доставите податке из евиденције о изреченим васпитним препорукама за малољетника
_____________________________.
(име, име оца, презиме, ЈМБ, адреса)

Полицијски службеник
____________________

Руководилац
_________________
Прилог 5.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
________________________________
(ЦЈБ, СЈБ, ПС)
Број:
Дана:
ОКРУЖНО ТУЖИЛАШТВО
___________________________
ПРИЈЕДЛОГ
за изрицање мјере полицијског упозорења
На основу члана 88. став 4. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
(“Службени гласник Републике Српске”, број 13/10), предлажемо да се малољетнику _________________________
(име, име оца, презиме, ЈМБ, адреса)
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__________________________________________________
изрекне мјера полицијског упозорења, јер су испуњени
услови из члана 22. став 2. овог закона.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ1
_______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Полицијски службеник
______________________

Руководилац
_____________________

1 У образложењу навести податке о природи кривичног дјела, околностима под којима је дјело учињено и податке о ранијем животу малољетника.

Прилог 6.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
________________________________
(ЦЈБ, СЈБ, ПС)
Број:
Дана:
На основу члана 88. став 6. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
(“Службени гласник Републике Српске”, број 13/10) и члана 11. став 4. Правилника о примјени мјере полицијског
упозорења (“Службени гласник Републике Српске”, број
___________) доноси се
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II
Малољетнику ________________________ је указано
на неприхватљивост и штетност његовог понашања, посљедице које такво понашање може имати за њега, као и на
могућност вођења кривичног поступка и изрицање кривичне санкције у случају поновног извршења кривичног
дјела.
III
Сматра се да ће се овим упозорењем остварити сврха
изречене санкције, те да малољетник убудуће неће чинити
оваква или друга кривична дјела.
____________________________
(име и презиме полицијског службеника)

Прилог 7.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
________________________________
(ЦЈБ, СЈБ, ПС)
Број:
Дана:
___________________________
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о изреченој мјери полицијског упозорења
На основу члана 88. став 7. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
(“Службени гласник Републике Српске”, број 13/10) и члана 5. Правилника о примјени мјере полицијског упозорења
(“Службени гласник Републике Српске”, број ___), обавјештавамо вас да је малољетнику ______________________
(име, име оца, презиме, ЈМБ, адреса)

ОДЛУКА

изречена мјера полицијског упозорења.

о изрицању мјере полицијског упозорења
I
Малољетнику _____________________________________,
(име, име оца, презиме, ЈМБ)

рођен-а __________________________, с пребивалиштем у
____________________ због учињеног кривичног дјела из
члана ________ става ____ тачке ____ кажњивог по члану
__________ Кривичног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06,
70/06 и 68/07) изриче се мјера полицијског упозорења,
сходно одобрењу тужиоца да се иста изрекне, да дјело није довело до тежих посљедица, опасности или веће штете
по друга лица, да малољетнику није до сада изрицана
васпитна препорука или кривична санкција.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ1
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
Полицијски службеник:
______________________
1 У образложењу се наводе разлози за изрицање мјере полицијског
упозорења.

 8.
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На основу члана 5. став 3. Закона о полицијским службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, број
43/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар унутрашњих послова д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ УНИФОРМИ
И ОПРЕМИ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се врста и саставни дијелови полицијске униформе (у даљем тексту: униформа),
допунски дијелови Униформе и опреме, боја, врста материјала, крој и облик, вријеме и начин ношења униформе,
ознаке на униформи, те рокови трајања униформе и опреме полицијских службеника Министарства унутрашњих
послова (у даљем тексту: Министарство).
Члан 2.
Јединствена полицијска униформа и опрема је службено обиљежје полицијског службеника и састављена је од
дијелова прописаних овим правилником.

Члан 3.
Полицијски службеник приликом вршења полицијских
послова носи полицијску униформу, а изузетно цивилну
одјећу или посебну одјећу и одговарајућу опрему у складу
са Правилником о специјалним полицијским задацима који се извршавају у цивилној одјећи или у посебној полицијској одјећи са одговарајућом опремом.
II - ВРСТА И САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ УНИФОРМЕ
Члан 4.
Униформа полицијског службеника је:
а) основна униформа:
1) зимска и
2) љетна;
б) посебна униформа:
1) свечана униформа,
2) униформа Специјалне јединице полиције (у даљем
тексту: СЈП),
3) униформа Јединице за подршку и Центра за узгој,
дресуру и употребу службених паса (у даљем тексту: Центар),
4) униформа криминалистичке полиције,
5) униформа посебних снага полиције,
6) униформа пилота хеликоптера (у даљем тексту: летачка униформа),

