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у уживању права зајемчених Уставом, односно овим зако-
ном нису нарушене уставне гаранције из члана 5. став 1. 
алинеја 2. Устава, према којем се уставно уређење темељи 
на обезбјеђивању националних равноправности и заштити 
виталних националних интереса.

Вијеће је оцијенило да садржај Закона о узурпацијама 
и добровољачким компетенцијама, број: 02/1-021-1195/19, 
који је Народна скупштина Републике Српске изгласала 
на сједници одржаној 28. новембра 2019. године, не пред-
ставља повреду виталног националног интереса ниједног 
конститутивног народа, у конкретном случају хрватског и 
бошњачког конститутивног народа.

На основу изложеног, Вијеће је одлучило као у изреци 
ове одлуке.

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса до-
нијело је у саставу: предсједавајући Вијећа Амор Букић, 
предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 
Араповић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др 
Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

 Предсједавајући
 Вијећа за заштиту
Број: УВ-2/19 виталног интереса
17. јануара 2020. године Уставног суда РС,
Бањалука Амор Букић, с.р.
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ЈУ Службени гласник Републике Српске врши стандардне графичке послове:

- Штампа ЗЛАТОТИСКА на производе као што су: захвалнице, признања, корице за књиге, каталози, 
рекламни материјал...,
- Штампање свих врста књига и брошура,
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- Штампање свих врста плаката, флајера и другог рекламног материјала,
- Штампање свих врста образаца,
- Штампање свих врста картица у колору са холограмском заштитом,
- Штампање и нарезивање свих врста CD, DVD,
- Вршимо израду свих врста печата и штамбиља, а овлашћени смо и за израду печата са амблемом 
Републике Српске.

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб.

Телефон/факс: (051) 456-350
E-mail: sgrs.stamparija@slglasnik.org
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