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Члан 24.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће
се за прекршај Туристичка организација Републике Српске, туристичке организације града или општине, удружења грађана, невладине организације и остала правна лица,
ако ненамјенски утроше средства из уговора.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ одговорно лице у Туристичкој организацији Републике Српске, туристичкој организацији града или општине, удружењу грађана, невладиној организацији и у другом правном лицу.
Члан 25.
Министар ће, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, донијети:
а) упутство о облику и садржају пријаве (члан 10. став 6),
б) упутство о методологији израде приједлога пројекта
за финансирање (члан 12. став 6),
в) упутство о правилима бодовања пројеката (члан 14.
став 2) и
г) упутство о садржају и облику извјештаја о утрошку
финансијских средстава (члан 16. став 11).
Члан 26.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-656/12
21. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 24. ст. 2. и 5. Закона о девизном пословању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 96/03,
123/06 и 92/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21. марта
2012. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О ИЗМЈЕНИ УРЕДБЕ О УСЛОВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ
ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 1.
У Уредби о условима за отварањe девизног рачуна у
иностранству (“Службени гласник Републике Српске”,
број 63/06) у члану 2. тачка љ) мијења се и гласи:
“љ) за реализацију иностраног кредита, као и за вршење текућих и капиталних трансакција према захтјевима из
уговора о кредиту у складу са прописима у Републици
Српској, када је коришћење и обезбјеђење иностраног кредита условљено захтјевом за отварање једног или више таквих рачуна код банке у иностранству. Услов је да су кредити истовремено осигурани од једне или више осигуравајућих агенција стране државе, уз претходно подношење копије нацрта уговора о кредиту, који садржи такве захтјеве
и накнадно достављање потписаног уговора о кредиту.
Оправданост захтјева цијени Министарство финансија, које ће прије доношења сваког појединачног одобрења из ове
тачке информисати Владу Републике Српске.”.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-671/12
21. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу тачке IV Одлуке о дугорочном задуживању
Републике Српске емисијом обвезница (“Службени гласник Републике Српске”, број 23/12), а у вези са чланом 5.
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став 1. тачка г), чланом 7. став 1. и чланом 9. став в) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/07 и 29/10)
и чланом 15. тачка г) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 21.
марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈАВНОМ ПОНУДОМ

I
Република Српска емитује обвезнице Републике Српске јавном понудом у износу од 30.000.000,00 КМ, ради
обезбјеђења средстава за финансирање буџета Републике
Српске за 2012. годину.
II
Основни елементи емисије су:
1) пуни назив и адреса емитента: Република Српска,
Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука,
2) ознака и регистарски број у Регистру емитената - код
Комисије за хартије од вриједности: Република Српска се
не уписује у Регистар емитената код Комисије за хартије од
вриједности Републике Српске,
3) назив органа који је донио одлуку: Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске емисијом обвезница донијела је Народна скупштина Републике Српске,
4) начин коришћења средстава: финансирања буџета
Републике Српске за 2012. годину,
5) врста емисије: емисија обвезница јавном понудом,
које гласе на име,
6) редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од
вриједности: друга емисија дугорочних обвезница јавном
понудом,
7) број, номинална вриједност хартија од вриједности и
укупна вриједност емисије: 300.000 обвезница номиналне
вриједности 100,00 КМ, а укупна вриједност емисије је
30.000.000,00 КМ,
8) доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате
главнице и камате: доспијеће емисије је седам године од
дана регистрације емисије у Централни регистар хартија
од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Централни регистар), камата је 6% на годишњем нивоу, главница се исплаћује једнократно по доспијећу (по истеку рока од седам година од дана регистрације емисије), а камата
се исплаћује два пута годишње (по истеку сваког полугодишта од дана регистрације емисије),
9) укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница: Република Српска је до сада емитовала 12 емисија
обвезница, на основу измирења унутрашњег дуга, а то су:
три емисије за измирење обавеза на основу старе девизне
штедње, двије емисије за измирење обавеза према добављачима, једна емисија за измирење обавеза по извршним
судским одлукама, пет емисија обвезница за измирење
обавеза на основу ратне штете, а све у укупном износу од
517.550.791,00 КМ и једна емисија дугорочних обвезница
Републике Српске јавном понудом у изно су од
120.000.000,00 КМ,
10) износ регистрованог основног капитала: емитент
нема регистровани основни капитал,
11) права и ограничења права: право на поврат главнице и на наплату припадајуће камате,
12) нико нема право прече куповине,
13) продајна цијена: продајна цијена се утврђује у проценту од номиналне вриједности, у складу са ограничењима из Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске
емисијом обвезница,
14) критеријум успјешности емисије: емисија нема постављени критеријум успјешности,
15) вријеме почетка уписа: петнаестог дана од дана
објављивања јавног позива,
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16) вријеме завршетка: четири дана од почетка уписа,
17) мјесто уписа и уплате: упис се врши код овлашћених берзанских посредника, на Бањалучкој берзи; обвезнице се продају на Бањалучкој берзи; уплата се врши најкасније до 12 часова наредног дана од дана затварања јавне понуде, на рачун који буде одређен у јавном позиву,
18) емитент задржава право на завршетак поступка јавне понуде хартија од вриједности - прије истека утврђеног
рока за њихов упис и уплату.
III
Бањалучка берза на крају јавне понуде обвезница саставља извјештај у складу са прописима који уређују пословање Бањалучке берзе и тај извјештај доставља Централном регистру, члановима берзе и Министарству финансија.
Централни регистар, на захтјев Министарства финансија, доставља Министарству финансија обрађене податке који садрже идентификационе податке о купцима обвезница.
Министарство финансија, након провјере обављених
уплата, доставља Централном регистру одлуку о емисији и
захтјев за регистрацију обвезница, у складу са прописима
који регулишу регистрацију хартија од вриједности.
На основу захтјева Министарства финансија, Централни регистар врши регистрацију обвезница и о регистрацији обавјештава Бањалучку берзу.
На основу извјештаја о регистрацији Централног регистра, Бањалучка берза уврштава обвезнице на берзанско
тржиште.
IV
Република Српска може у било које вријеме откупити
обвезнице ове емисије, по било којој цијени на тржишту
или на други начин, у складу са одлуком Владе Републике
Српске, а у случају куповине јавном понудом, таква понуда треба да буде једнако доступна свим власницима обвезница.
Власник обвезнице нема право да тражи пријевремено
доспијеће обвезница, тј. нема право да прогласи било коју
обвезницу доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.
V
Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбјеђују се из буџета Републике Српске.
VI
У случају кашњења исплате купона камате и исплате
главнице из обвезница дуже од 15 дана од дана доспијећа,
емитент ће платити законску затезну камату од задњег дана исплате купона (15 дана од дана доспијећа) до дана
стварне исплате.
VII
Обвезнице представљају директну и безусловну обавезу
Републике Српске, међусобно су равноправне и најмање су
у истом рангу са свим другим садашњим и будућим обавезама за чије извршење средства обезбјеђује Република Српска.
VIII
Ако емисија обвезница не буде реализована по прихватљивим условима за Републику Српску, емитент ће купцима обвезница вратити уплаћена средства.
IX
Овлашћује се министар финансија за спровођење свих
активности, припрему и доношење потребних аката и објаве у циљу реализације емисије обвезница.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 64. став 4. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 127/11), Влада Републике Српске, на сједници од 21. марта 2012. године,
донијела је

ОД Л У КУ
О КОНАЧНОМ ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ

I
Отписују се потраживања Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске, у дијелу главне књиге Фонд Партнер, од ПЗС “Агросемберија” Бијељина
настала на основу судске пресуде број: 080-0-PS-06-000 362,
од 10. септембра 2007. године, у дијелу који се односи на законску затезну камату, у износу од 352.323,00 КМ.
II
Отпис потраживања из тачке I ове одлуке извршиће се
на терет корекције вриједности сумњивих и спорних потраживања, уз претходно искњижење са редовних потраживања на сумњива и спорна, те вршење исправке вриједности сумњивих и спорних потраживања на терет обрачунских расхода.
III
За извршење ове одлуке задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-663/12
21. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 3/12), а у вези са чланом 3. Одлуке о
висини накнаде за финансирање система противградне заштите у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/10 и 61/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 21. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у износу од 420.000,00 КМ ЈП
Противграднa превентива Републике Српске а.д. Градишка, на име подршке превентивним мјерама ради спречавања и ублажавања елементарне непогоде - града.

X
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се са позиције 414100 - субвенције за подстицај развоја пољопривреде и села у оквиру Агенције за аграрна плаћања (организациони код 1552001), преносом средстава на жиро рачун ЈП
Противграднa превентива Републике Српске а.д. Градишка, број 555-007-00022893-60 код Нове банке, Бања Лука.

Број: 04/1-012-2-670/12
21. марта 2012. године
Бања Лука

III
Обавезује се ЈП Противграднa превентива Републике
Српске а.д. Градишка, као корисник средстава, да достави

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

