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ности шифрирања и извјештавања од стране здравствених 
установа. 

(2) Уколико се у поступку контроле утврди да је здрав-
ствена установа супротно правилима, упутствима или 
закључцима Независног одбора за стручну анализу и кон-
тролу исправности шифрирања и извјештавања здравстве-
них установа по уговореном моделу финансирања вршила 
неправилно шифрирање, Фонд може истој изрећи казну 
умањења мјесечне дознаке средстава у висини троструког 
износа неправилно шифрираних епизода лијечења.

XI
(1) Здравствене установе су дужне доставити Фонду 

извјештаје о извршеним услугама заједно са прилозима у 
роковима који су утврђени овом одлуком.

(2) Извјештаји који нису достављени у утврђеним роко-
вима и који су непотпуни неће се узимати у обзир приликом 
обрачуна припадајућих средстава.

XII
Обрачун припадајућих средстава дефинисаних овом 

одлуком поступком усклађивања извршиће се од 1.1.2018. 
године.

XIII
Саставни дио ове одлуке чине Прилог број 1 - Номен-

клатура услуга по Моделу 1 (ДРГ), Прилог број 2 - Номен-
клатура услуга број 2 по Моделу II (услуге консултатив-
но-специјалистичке здравствене заштите и дијагностичке 
услуге у здравственим установама секундарног и терцијар-
ног нивоа здравствене заштите), Прилог број 3 - Номенкла-
тура услуга број 2а. по Моделу II (услуге консултативно-
специјалистичке здравствене заштите у здравственим уста-
новама секундарног нивоа здравствене заштите) и Прилог 
број 4 - Спецификација услуга по Моделу 3.

XIV
(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а при-

мјењиваће се у периоду 1.1 - 31.12.2018. године.
(2) Ова одлука објавиће се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а прилози ће бити доступни на интер-
нет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org. 

Број: 02/002-8495-4/17 Предсједник
28. децембра 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

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, 106/09, 39/16 и 110/16), члана 
17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 
63/08, 64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XIII 
редовној сједници, одржаној 28.12.2017. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 

ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/16, 83/16, 
94/16, 1/17, 7/17, 23/17, 29/17 и 86/17) у Прилогу - Цје-
новник здравствених услуга Фонда здравственог осигу-
рања Републике Српске, који је објављен на интернет стра-
ници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org, у дјелатности 3600 
- Трансфузиологија, додају се услуге са елементима, како 
слиједи:

Шифра 
услуге Назив услуге Цијена у 

КМ
3600 ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА  

3600060 RBC D WEAK варијанта 450,00

3600061 RBC CDE 450,00
3600062 RBC screen 75,00
3600063 HLA B27 200,00
3600064 HLA DR 250,00
3600065 HLA DQ 250,00

II
У истом прилогу додаје се дјелатност 5702 - Оператив-

ни захвати и услуге са елементима, како слиједи:

Шифра 
услуге НАЗИВ  УСЛУГЕ Цијена у 

КМ
5702 ОПЕРАТИВНИ ЗАХВАТИ

5702001 Операција вађења интрабулбарног страног 
тијела 5.000,00

5702002 Операција аблације ретине примјеном 
егзопланта 3.800,00

5702003 Пенетрантне повреде булбуса са лезијом 
унутрашњих структура ока 5.000,00

5702004 Операција тумора конјунктиве 1.500,00
5702005 Revisio vulneris postoperativa 500,00

5702006 Уградња дренажног система код декомпен-
зованог глаукома 3.000,00

5702007 Септопластика orbitalis 2.500,00

5702008 Exploratio penetrantne повреде ока и ад-
некса 2.500,00

5702009 Тотална егзентереза код мушкарца - супра-
леваторна 10.061,00

5702010 Тотална егзентереза код жена - супрале-
ваторна 10.861,00

5702011 Тотална инфралеваторна егзентереза код 
мушкарца 8.426,00

5702012 Евакуација једног или више апсцеса јетре 4.000,00

5702013
Холедохотомија и холедохолитотомијом са 
Т дренажом и интраоперативном холен-
гијографијом

4.000,00

5702014 Лапароскопска операција по Millesu 6.000,00
5702015 Лапароскопска лијева хемиколектомија 4.000,00
5702016 Лапароскопска десна хемиколектомија 4.000,00

5702017 Лапароскопска ресекција колона због бе-
нигних болести 4.000,00

5702018 Лапароскопска апендектомија 1.700,00
5702019 Спленектомија 2.500,00
5702020 Илеус танког цријева 1.800,00

5702021 Тотална панкреатектомија са спленекто-
мијом са или без васкуларне ресекције 16.000,00

5702022 Проширена лијева или десна хемихепатек-
томија 10.000,00

5702023 Задња егзентереза код жена - инфралева-
торна 8.847,00

5702024 Лапароскопска операција малих вентрал-
них кила 2.500,00

5702025 Ресекција танког цријева са примарном 
анастомозом или стомом 1.800,00

5702026 Лапароскопска операција вентралне киле 
- велика 3.000,00

5702027 Ресекција дебелог цријева по Hartmannu 2.500,00

5702028 Лапароскопска операција рецидивне или 
обостране препонске киле 3.700,00

5702029 Одстрањење коштаног поклопца након 
остеомијелитиса 1.053,00

5702030
Пластика базе лобање након трауматских и 
спонтаних ликвореја бифронталном остео-
пластичном краниотомијом

1.755,00

5702031 Лијечење хидроцефалуса уградњом ек-
стерне дренаже ликвора 1.316,00

5702032 Лијечење хидроцефалуса уградњом ВП 
шанта 1.755,00

5702033 Одстрањење апсцеса мозга 5.265,00
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5702034 Одстрањење примарног тумора са конве-
кситета мозга 7.020,00

5702035 Одстрањење секундарног тумора са конве-
кситета мозга 7.020,00

5702036 Одстрањење тумора можданих комора 10.530,00
5702037 Одстрањење тумора задње лобањске јаме 14.040.00

5702038 Одстрањење тумора краниоцервикалног 
прелаза 14.040,00

5702039 Декомпресија задње лобањске јаме код 
Arnold-Chiari малформације 7.020,00

5702040 Одстрањење епидуралног хематома - осте-
опластична краниотомија 3.510,00

5702041 Одстрањење акутног субдуралног хемато-
ма - остеопластична краниотомија 1.755,00

5702042 Одстрањење примарног тумора са базе 
лобање 14.040,00

5702043 Одстрањење секундарног тумора са базе 
мозга 14.040,00

5702044 Транссептална транссфеноидална опера-
ција тумора хипофизе 7.020,00

5702045
Пластика базе лобање након трауматских и 
спонтаних ликвореја транссфеноидалним 
приступом

5.265,00

5702046 Операција неруптуриране анеуризме мозга 
- предњи слив 8.775,00

5702047 Операција неруптуриране анеуризме мозга 
- задњи слив 10.530,00

5702048 Операција руптуриране анеуризме мозга - 
предњи слив 8.775,00

5702049 Операција руптуриране анеуризме мозга - 
задњи слив 10.530,00

5702050 Одстрањење површне АВ малформације 
мозга 10.530,00

5702051 Одстрањење дубоке АВ малформације 
мозга 17.550,00

5702052 Одстрањење тумора понтоцеребеларног 
угла 14.040,00

5702053 Декомпресија средишњег живца - ре-
секција ретинакулума флексорума 1.053,00

5702054 Транспозиција улнарног живца 2.808,00

5702055
Одстрањење лумбалне дискус херније на 
једном нивоу - интерхемиламинектомија, 
одстрањење нуклеуса пулпосуса ив диска

5.265,00

5702056
Одстрањење лумбалне дискус херније на 
једном нивоу - хемиламинектомија, од-
страњење нуклеуса пулпосуса ив диска

5.265,00

5702057 Одстрањење лумбалне дискус херније на 
два нивоа 7.020,00

5702058 Декомпресија спиналног канала на једном 
нивоу - ламинектомија 3.510,00

5702059 Одстрањење тумора спиналног канала - 
интрадурално екстрамедуларно 7.020,00

5702060 Одстрањење тумора спиналног канала - 
интрадурално интрамедуларно 7.020,00

5702061
Одстрањење вратне дискус херније на јед-
ном нивоу предњим приступом - предња 
дисцектомија

6.142,00

5702062
Одстрањење вратне дискус херније на јед-
ном нивоу предњим приступом - предња 
дисцектомија на два нивоа

7.020,00

5702063
Декомпресија вратног сегмента кичменог 
стуба на једном нивоу задњим приступом - 
ламинектомија

3.510,00

5702064
Оперативно збрињавање опсежних по-
вреда меких ткива поглавине без лезије 
костију лобање

702,00

5702065 Оперативно збрињавање импресивних 
прелома костију лобање без лезије дуре 702,00

5702066
Оперативно збрињавање импресивних 
прелома костију лобање са лезијом дуре и 
можданог паренхима

1.053,00

5702067 Одстрањење епидуралног хематома - кра-
нијектомија 1.053,00

5702068 Одстрањење акутног субдуралног хемато-
ма - кранијектомија 1.053,00

5702069 Одстрањење хроничног субдуралног хе-
матома 1.053,00

5702070 Пластика коштаног дефекта свода лобање 
након трауме 1.755,00

5702071 Остеосинтеза руптуре пубичне симфизе 1.799,70
5702072 Вертебропластика 1.517,10
5702073 Остеосинтеза дијафизе хумеруса 1.775,60
5702074 Ревизиона ендопротеза кољена 5.599,30
5702075 Артроскопија скочног зглоба 937,10

III
У истом прилогу додаје се дјелатност 5541 - Хоспита-

лизација - дужа од 60 дана и услуга са елементима, како 
слиједи:

Шифра 
услуге Назив услуге Цијена 

у КМ
5541 ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА - ДУЖА ОД 60 ДАНА

5541001
Хоспитализација дужа од 60 дана у 
износу од 20% стварних трошкова 
лијечења

0,00

IV
(1) У истом прилогу у дјелатности 3315 - Офталмоло-

гија додају се услуге са елементима, како слиједи:

3315 ОФТАЛМОЛОГИЈА Цијена у 
КМ

3315065 Витректомија високе сложености са ком-
пликацијама 4.200,00

3315066 Компликоване операције страбизма 1.600,00

3315067
Филтрационе и фистулизирајуће опе-
рације у компликованим случајевима 
глаукома

2.550,00

3315068 Ласертрабекулопластика код глаукома 1.350,00
3315069 Операција конгениталне птозе 1.750,00

(2) У истом прилогу и дјелатности мијењају се назив и 
цијена услуге под ознаком 3315009 и назив умјесто: “Тран-
скутана трансплантација оралног мукозног графта фикси-
раног за периост орбиталног руба са очувањем леватора” 
гласи: “Трансплантација графта”, а износ: “2.515,80 КМ” 
замјењује се износом: “2.647,70 КМ”.

(3) У истом прилогу и дјелатности мијења се назив 
услуге под ознаком 3315016 и исти умјесто: “Дезинсерција 
кантуса и репозиција кантуса кантопексијом” гласи: “Хи-
рургија кантуса”.

(4) У истом прилогу и дјелатности мијења се назив 
услуге под ознаком 3315028 и исти умјесто: “Тотална ре-
конструкција горњег капка: миокутани режањ + трансплан-
тат мукозе” гласи: “Тотална реконструкција капка”.

(5) У истом прилогу и дјелатности мијења се назив 
услуге под ознаком 3315038 и исти умјесто: “Ресекција 
доњег капка” гласи: “Ресекција капка”.

(6) У истом прилогу и дјелатности мијења се назив 
услуге под ознаком 3315040 и исти умјесто: “Транскутано 
ремоделирање коштаног медијалног зида орбите и рекон-
струкција припоја медијалног кантуса титанијумском пло-
чицом” гласи: “Хирургија зида орбите”.

(7) У истом прилогу и дјелатности мијења се назив 
услуге под ознаком 3315043 и исти умјесто: “Фронтална 
суспензија горњег капка вјештачким материјалом (силикон 
ПТФЕ)” гласи: “Фронтална суспензија капка”.

(8) У истом прилогу и дјелатности мијења се назив 
услуге под ознаком 3315046 и исти умјесто: “Ексцизија 
тумора + реконструкција тарзоконјунктивалним режњем и 
слободним кожним графтом / миокутаним режњем” гласи: 
“Ексцизија тумора”.
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(9) У истом прилогу и дјелатности бришу се услуге са 
елементима, како слиједи:

Шифра 
услуге Назив услуге Цијена 

у КМ
3315 ОФТАЛМОЛОГИЈА  

3315012 Трансплантација дермоадипозног 
графта 2.696,20

3315017 Пластика унутрашњег угла и плика-
ција МЦТ 2.731,10

3315020 Трансплантација мукозног графта 2.731,10
3315021 Репозиција предње ламеле 2.731,10

3315024 Блефаропластика + реинсерција апо-
неурозе леватора 1.650,00

3315029
Тотална реконструкција доњег капка: 
SOOF лифт + ротациони режањ обра-
за + трансплантат мукозе

1.665,00

3315031 Интраорбитална инјекција натријум 
хијалуронат ткивног fi llera 649,40

3315037 Блефаропластика горњег капка са 
интерном елевацијом обрве 3.446,60

3315039 Ресекција горњег капка 1.948,10

3315041
Ремоделирање кости латералног орби-
талног руба и репозиција латералног 
кантуса фиксацијом титанијумском 
плочицом

2.447,60

3315042 Фронтална суспензија горњег капка 
аутогеном фасцијом латом 3.846,20

3315047
Ексцизија тумора + реконструкција 
мукозним графтом и миокутаним 
режњем

2.816,40

3315048 Ексцизија тумора + реконструкција 
миокутаним режњем 2.816,40

3315049 Ексцизија тумора + реконструкција 
слободним кожним графтом 2.816,40

3315050
Ексцизија тумора медијалног канту-
са са инфилтрованим структурама 
лакрималног дренажног апарата + 
реконструкција миокутаним режњем

2.816,40

3315051
Ексцизија тумора + тотална рекон-
струкција горњег капка: миокутани 
режањ + тарзо-конјунктивални / му-
козни графт

2.816,40

3315052 Ексцизија тумора + ротациони режањ 
пуне дебљине доњег капка 2.816,40

3315053
Ексцизија тумора + тотална рекон-
струкција доњег капка: SOOF лифт 
+ ротациони режањ образа + транс-
плантат мукозног графта

2.816,40

3315060 Пунктопластика 3.096,90

3315062
Дакриоцисто - риностомија (ДЦР) 
+ ретроградна каналикулостомија + 
биканаликуларна интубација силикон-
ским стентом

4.645,40

V
У истом прилогу у дјелатности 5525 - Пансион - секун-

дарни ниво, мијења се цијена услуге под ознаком 5525001 
- БОД за пратиоца - пансион - секундарни ниво, те се износ: 
“45,00 КМ” замјењује се износом: “25,00 КМ”.

VI
У истом прилогу у дјелатности 5535 - Пансион - тер-

цијарни ниво, мијења се цијена услуге под ознаком 5535001 
- БОД за пратиоца - пансион - терцијарни ниво, те се износ: 
“45,00 КМ” замјењује се износом: “25,00 КМ”.

VII
У истом прилогу у дјелатности 3320 - Биохемијско-

лабораторијска дијагностика - терцијарни ниво, бришу се 
услуге са елементима, како слиједи:

Шифра 
услуге Назив услуге Цијена 

у КМ

3320 БИОХЕМИЈСКО-ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГ-
НОСТИКА - ТЕРЦИЈАРНИ НИВО

3320008 Тиреоглобулинска антитијела (Tg-at) 25,00
3320034 Протеин C 50,00
3320035 Протеин S 50,00
3320036 Лупус антикоагуланс скрининг 40,00
3320037 Лупус антикоагуланс тест 40,00
3320039 SHBG 35,00
3320040 DHEAS 30,00
3320043 Антитијела на TSH рецепторе 48,00
3320044 Такролимус 40,00
3320045 PAPP-A 40,00

3320049 Катехоламини (адреналин, норадрена-
лин, допамин) 69,90

3320055 Проточна цитометрија по једном ЦД 
маркеру 101,10

3320100 Антимилеров хормон 86,60
3320109 Хомоцистеин 40,00
3320980 Циклоспорини 40,00
3320991 C-peptid 30,00
3320994 B12 витамин 28,00

VIII
У истом прилогу у дјелатности 3410 - Хумана генeтика 

бришу се услуге са елементима, како слиједи:

3410 ХУМАНА ГЕНЕТИКА
3410100 Мутација за фактор II 149,70
3410101 Мутација за фактор V 149,70

3410102 Метилентетрахидросулфат редуктаза 
МТХФР-мутација 149,70

3410103 Инхибитор активатора плазминогена 1 
(PAI 1) 149,70

3410129 Израда и анализа хередограма 12,40

3410494 Цитогенетска анализа: култивисане 
ћелије амнионске течности 750,00

IX
У истом прилогу мијења се назив дјелатности под 

ознаком 3800 и исти умјесто: “ВДФ дијагностичке услу-
ге из области микробиологије, патологије и хумане ге-
нетике” гласи: “ВДФ дијагностичке услуге из области 
микробиологије, патологије, хумане генетике и биохе-
мијске дијагностике” те се додају услуге са елементима, 
како слиједи:

Шифра 
услуге Назив услуге Цијена 

у КМ

3800
ВДФ ДИЈАГНОСТИЧКЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛА-
СТИ МИКРОБИОЛОГИЈЕ, ПАТОЛОГИЈЕ, 
ХУМАНЕ ГЕНЕТИКЕ И БИОХЕМИЈСКЕ 
ДИЈАГНОСТИКЕ

3800016 Тиреоглобулинска антитијела (Tg-at) 25,00
3800017 Протеин C 50,00
3800018 Протеин S 50,00
3800019 Лупус антикоагуланс скрининг 40,00
3800020 Лупус антикоагуланс тест 40,00
3800021 SHBG 35,00
3800022 DHEAS 30,00
3800023 Антитијела на TSH рецепторе 48,00
3800024 Такролимус 40,00
3800025 PAPP-A 40,00

3800026 Катехоламини (адреналин, норадрена-
лин, допамин) 69,90
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3800027 Проточна цитометрија по једном ЦД 
маркеру 101,10

3800028 Антимилеров хормон 86,60
3800029 Хомоцистеин 40,00
3800030 Циклоспорини 40,00
3800031 C-peptid 30,00
3800032 B12 витамин 28,00
3800033 Мутација за фактор II 149,70
3800034 Мутација за фактор V 149,70

3800035 Метилентетрахидросулфат редуктаза 
МТХФР-мутација 149,70

3800036 Инхибитор активатора плазминогена 
1 (PAI 1) 149,70

3800037 Израда и анализа хередограма 12,40

3800038 Цитогенетска анализа: култивисане 
ћелије амнионске течности 750,00

X
(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а при-

мјењује се од 1.1.2018. године. Ова одлука објавиће се у 
“Службеном гласнику Републике Српске”.

(2) У складу са овом одлуком извршиће се измјене и 
допуне у прегледу Цјеновника здравствених услуга на ин-
тернет страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.

Број: 02/002-8495-5/17 Предсједник
28. децембра 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Агенцијa за осигурање Републике Српске
Ha основу члана 7. став 2. алинеја 7. и члана 9. став 1. 

алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10 и 
47/17), члана 15. став 5. Закона о обавезним осигурањима 
у саобраћају (“Службени гласник Републике Српске”, број 
82/15) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Агенције за оси-
гурање Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 2/15 и 76/16), Управни одбор Агенције за 
осигурање Републике Српске, на сједници од 27. децембра 
2017. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
МИНИМАЛНОМ САДРЖАЈУ БАЗА ПОДАТАКА ЗА 

ОБАВЕЗНА ОСИГУРАЊА У САОБРАЋАЈУ

Члан 1.
У Правилнику о минималном садржају база података 

за обавезна осигурања у саобраћају (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 59/16, у даљем тексту: Правилник) 
у члану 3. додаје се став 2, који гласи:

“(2) База података осигурања од аутоодговорности из 
става 1. овог члана не садржи податке о уговорима о оси-
гурању закљученим по тарифној групи 8 - моторна возила 
иностране регистрације, нити штетним догађајима из осно-
ва тих уговора.”.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 2. у тачки 5. ријечи: “назив друштва” 

замјењују се ријечју: “друштво”.
У истом ставу у тачки 9. ријеч: “мјесто” замјењује се 

ријечима: “општина/град”.
У истом ставу тачка 12. брише се. 
Досадашње т. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. и 20. постају т. 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. и 19.
У истом члану у ставу 3. тачка 6. брише се. 
Досадашње т. 7, 8. и 9. постају т. 6, 7. и 8.
У истом ставу у тачки 7. ријеч: “општина” замјењује се 

ријечима: “општина/град пребивалишта физичког лица, од-
носно сједишта правног лица”.

У истом ставу тачка 8. брише се.

Члан 3.
У члану 5. у ставу 2. у тачки 3. ријеч: “мјесто” замјењује 

се ријечима: “општина/град”.
У истом члану у ставу 3. тачка 3. брише се.
Досадашње т. 4. и 5. постају т. 3. и 4.

Члан 4.
У члану 7. у ставу 2. у тачки 5. ријеч: “мјесто” замјењује 

се ријечима: “општина/град”.
У истом члану у ставу 3. у тачки 4. ријеч: “општина” 

замјењује се ријечима: “општина/град”.

Члан 5.
У члану 8. у ставу 2. у тачки 3. ријеч: “мјесто” замјењује 

се ријечима: “општина/град”.
У истом члану у ставу 3. тачка 3. брише се.
Досадашња тачка 4. постаје тачка 3.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: УО-35/17 Предсједник
27. децембра 2017. године Управног одбора,
Бања Лука Горан Рачић, с.р.

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

предмету број У 8/17, рјешавајући захтјев Сафета Софтића, за-
мјеника предсједавајућег Дома народа Парламентарне скуп-
штине Босне и Херцеговине, на основу члана VI/3а) Устава Босне 
и Херцеговине, члана 57.став (2) алинеја б), члана 59 ст. (1) и (2) 
и члана 61 ст. (2) и (3) Правила Уставног суда Босне и Херцегови-
не - пречишћени 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,
- Сеада Палаврић, судија,
- Giovanni Grasso, судија,
на сједници одржаној 30. новембра 2017. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Усваја се захтјев Сафета Софтића, замјеника предсједавајућег 
Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Утврђује се да члан 1 став 1 тачка 7 Правилника о измјенама 
Правилника о ношењу униформе у дијелу који гласи: “Полицијски 
службеници када су у униформи брада им мора бити обријана”, 
који је донио директор Граничне полиције Босне и Херцеговине, 
број 17-07-02-1161-7/06 од 30. јануара 2017. године није у складу с 
чланом II/3ф) и г) Устава Босне и Херцеговине и чл. 8 и 9 Европске 
конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

Укида се члан 1 став 1 тачка 7 Правилника о измјенама Пра-
вилника о ношењу униформе у дијелу који гласи: “Полицијски 
службеници када су у униформи брада им мора бити обријана”, 
који је донио директор Граничне полиције Босне и Херцеговине, 
број 17-07-02-1161-7/06 од 30. јануара 2017. године, у складу с чла-
ном 61 став (2) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине.

Укинути члан 1 став 1 тачка 7 Правилника о измјенама Пра-
вилника о ношењу униформе у дијелу који гласи: “Полицијски 
службеници када су у униформи брада им мора бити обријана”, 
који је донио директор Граничне полиције Босне и Херцеговине, 
број 17-07-02-1161-7/06 од 30. јануара 2017. године престаје да 
важи наредног дана од дана објављивања ове одлуке у “Службе-
ном гласнику Босне и Херцеговине”, у складу с чланом 61 став (3) 
Правила Уставног суда Босне и Херцеговине.




