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На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 47. став 1. 
тачка а) Правилника о садржају, обиму и начину остварива-
ња права на здравствену заштиту (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11 и 101/12) и чла-
на 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 
19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14), Управни одбор 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XIII 
сједници, одржаној 24.2.2016. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

I
У Одлуци о усвајању Листе лијекова (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 104/15 и 111/15) у Прилогу 
број 1. Основна листа - Листа А, у групи А - Алиментарни 
тракт и метаболизам, А10 - Антихипергликемици, А10А - 
Инзулини и аналози, код лијека АТС: A10AЕ04, INN: инзу-
лин гларгин, у колони - Облик лијека, текст: “суспензија за 
инјекцију” мијења се и гласи: “раствор за инјекцију”, а у 
колони - Доза додаје се текст: “300 i.j./ml”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-1185-16/16 В.д. предсједника
24. фебруара 2016. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у 

предмету број У 6/15, рјешавајући захтјев Општинског суда у 
Сарајеву (судија Небојша Јоксимовић), на основу члана VI/3ц) 
Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став (2) алинеја б), члана 
59 ст. (1) и (3) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пре-
чишћени текст (“Службени гласник Босне и Херцеговине” број 
94/14), у саставу

- Мирсад Ћеман, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Златко М. Кнежевић, потпредсједник,
- Маргарита Цаца Николовска, потпредсједница,
- Tudor Pantiru, судија,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Constance Grewe, судија и
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 21. јануара 2016. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ МЕРИТУМУ

Одбија се захтјев Општинског суда у Сарајеву (судија Небојша 
Јоксимовић) за оцјену компатибилности члана 37 став 4 Закона о 
такси превозу у Кантону Сарајево (“Службене новине Кантона Са-
рајево” број 11/14).

Утврђује се да је члан 37 став 4 Закона о такси превозу у Кан-
тону Сарајево (“Службене новине Кантона Сарајево” број 11/14) 
у складу с чланом 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију за 
заштиту људских права и основних слобода.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласни-
ку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Општински суд у Сарајеву (судија Небојша Јоксимовић) (у 

даљњем тексту: подносилац захтјева) поднио је 31. августа 2015. 
године Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 

Уставни суд) захтјев за оцјену компатибилности члана 37 став 4 
Закона о такси превозу у Кантону Сарајево (“Службене новине 
КС” број 11/14, у даљњем тексту: Закон о такси превозу).

II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 23 Правила Уставног суда од Скупштине 

Кантона Сарајево (у даљњем тексту: Скупштина КС) затражено је 
15. септембра 2015. године да достави одговор на захтјев.

3. Скупштина КС је одговор доставила 30. септембра 2015. 
године.

III - Захтјев
а) Наводи из захтјева
4. Подносилац захтјева је навео да је у току поступак по ту-

жби “Holand Company” д.о.о., Сарајево, Ул. Авде Палића број 14 
и Аднана Луње, Сарајево, Улица Забрђе бб (у даљњем тексту: пр-
вотужилац и друготужилац), против тужених Федерације БиХ (у 
даљњем тексту: ФБиХ) и Кантона Сарајево (у даљњем тексту: КС) 
ради утврђења дискриминације, поништења чл. 5 и 8 Правилни-
ка о техничко-експлоатационим условима за возила којим се оба-
вљају поједине врсте превоза (“Службене новине ФБиХ” бр. 56/06, 
79/06, 11/09, 56/10, 79/11 и 49/13, у даљњем тексту: Правилник о 
техничко-експлоатационим условима за возила) и накнаду штете. 
Надаље, указано је да је у току припремног рочишта за главну 
расправу пуномоћник тужилаца, у поднеску од 20. августа 2015. 
године, предложио да овај суд прослиједи питање Уставном суду у 
вези с оцјеном уставности члана 37 став 4 Закона о такси превозу 
Кантона Сарајево (у даљњем тексту: Закон о такси превозу) с обзи-
ром да од одлуке Уставног суда зависи правни основ поднесене 
тужбе.

б) Чињенице предмета поводом ког је поднесен захтјев
5. Тужиоци су 6. априла 2015. године поднијели тужбу про-

тив Федералног министарства транспорта и комуникација (у 
даљњем тексту: првотужени) ради утврђивања да је првотужени 
дискриминисао “тужиоца” у односу на његово право на имовину и 
привредну дјелатност, тако што је чланом 11 став 3 Правилника о 
техничко-експлоатационим условима за возила “тужиоце” ставио 
у неравноправан положај у односу на друге привредне субјекте у 
вези с правом на истицање фирме без законског основа и разум-
ног оправдања. Тужиоци су затражили да се стави ван снаге члан 
11 став 3 Правилника о условима за возила, те да се првотуженом 
наложи да “тужиоцу” исплати накнаду материјалне штете, укљу-
чујући и камате.

6. Тужиоци су поднеском од 5. јуна 2015. године преиначили 
тужбу од 6. априла 2015. године тако што су, поред осталог, ту-
жбени захтјев проширили и на Кантон Сарајево, Скупштину КС 
(у даљњем тексту: друготужени), те затражили да се утврди да је 
друготужени дискриминисао друготужиоца јер је доношењем чла-
на 37 став 4 Закона о такси превозу, а чија примјена је резултовала 
прекршајним кажњавањем друготужиоца, на дискриминаторан на-
чин онемогућио економску слободу пружања услуга на јединстве-
ном тржишту БиХ. Најзад, затражено је да се друготуженом нало-
жи да “тужиоцу” исплати накнаду материјалне штете, укључујући 
и камате од дана настанка штете.

ц) Одговор на захтјев
7. Скупштина КС је у одговору на захтјев истакла да је За-

коном о друмском превозу ФБиХ (“Службене новине ФБиХ” бр. 
28/06 и 2/10, у даљњем тексту: Федерални закон) утврђено да ће 
Скупштина Кантона својим прописом, у складу с Федералним 
законом, уредити услове, начин и организацију вршења такси 
превоза. Надаље, указано је да је чланом 42 наведеног закона 
изричито одређено да ће се прописом Кантона уредити основни 
и допунски услови које мора да испуњава такси возач и такси 
возило.

8. Сходно наведеном овлашћењу Скупштина КС је указала 
да су чланом 36 Закона о такси превозу прописани општи усло-
ви за такси возило, тј. да поред услова одређених Федералним 
законом, такси возило мора да посједује регистарску ознаку за 
такси возила прописану Правилником о регистрацији возила 
(“Службени гласник БиХ” број 69/09), на којој се налази словна 
ознака “ТА”. Такође, чланом 37 прописани су посебни услови 
за такси возило и то, поред осталих: а) да на видном мјесту има 
истакнуту важећу допунску такси ознаку, и то залијепљену на 
предњем вјетробранском стаклу у доњем десном углу, а да на 
задњем вјетробранском стаклу посједује залијепљену наљепни-
цу удружења или привредног субјекта којем припада; б) да на 
крову возила има истакнуту свјетлећу такси ознаку, која мора 
да свијетли када је возило слободно за вожњу; ц) кровна так-
си ознака мора да садржи назив TAXI, те назив привредног су-
бјекта или удружења којем припада; д) да је опремљено радио-
везом; е) уговор о раду за возача који управља возилом, а на 
основу члана 53 став (3) Закона о друмском превозу ФБиХ, као 
и овјерену фотокопију обрасца ЈС 3100 који је издала Пореска 
управа Кантона Сарајево; ф) важећу наљепницу правног субјек-


