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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11
и 37/12), Влада Републике Српске, на сједници од 18. априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

1. Дарка Деурић поставља се за в.д. помоћника министра за рударство и геологију у Министарству индустрије,
енергетике и рударства, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1004/13
18. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08) и члана 42. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на сједници од 24. априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
РЕПУБЛИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА,
РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

1. Којић Милорад, дипломирани правник, поставља се
за вршиоца дужности директора Републичког центра за
истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих
лица, на период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1039/13
24. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 266. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09
и 100/11), Влада Републике Српске, на сједници од 4. априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ДРЖАВНОГ
КАПИТАЛА И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ У
СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА “УНИСВАЉАОНИЦА ХЛАДНО ВАЉАНЕ ТРАКЕ”
АД БАЊА ЛУКА

1. Зоран Липовац разрјешава се дужности представника државног капитала и Фонда за реституцију Републике
Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала
“Унис-ваљаоница хладно ваљане траке” а.д. Бања Лука.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-977/13
4. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09
и 100/11) 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
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(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Влада Републике Српске, на сједници од 30. априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД
БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА
КАПИТАЛА “СТАНДАРД” АД ПРЊАВОР

РЈЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
ЗА РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈУ У МИНИСТАРСТВУ
ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
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1. Именује се Татјана Кондић, ЈМБ 3108983105005, са
пребивалиштем у Бањој Луци, Улица Васе Пелагића број
11, за представника Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала “Стандард” а.д. Прњавор.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 172.327
редовних акција, које су уједно и акције Фонда за реституцију Републике Српске.
3. Именована је дужна да заступа интересе 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
акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 0/01-2371/01, од 9. августа 2001. године.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1022/13
30. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 59. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 121/12) и члана 69. ст. 1. и 4. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар
финансија д о н о с и

УПУТСТВО
ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУФИЦИТА РАСПОЛОЖИВОГ
ЗА РАСПОДЈЕЛУ

1. Овим упутством прописују се поступак утврђивања
и анализе нераспоређеног суфицита буџета Републике,
општина, градова и фондова обавезног социјалног осигурања, израчунавање дијела нераспоређеног суфицита
расположивог за расподјелу, приоритети и поступак доношења одлуке о расподјели нераспоређеног суфицита из
ранијих периода.
2. Република, општине, градови и фондови обавезног
социјалног осигурања се у складу са одредбама овог упутства означавају као нивои власти у Републици Српској.
Утврђивање нераспоређеног суфицита
3. Буџетски суфицит/дефицит представља разлику
између збира прихода, без прихода обрачунског карактера
и примитака за нефинансијску имовину и збира расхода,
без расхода обрачунског карактера и издатака за нефинансијску имовину:
суфицит/дефицит = (класа 7 - група 77 + класа 8) - (класа 4 - група 47 + класа 5).
4. Остварени буџетски суфицит представља позитивну
разлику између збира буџетских прихода и примитака за
нефинансијску имовину и збира буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину, исказаних кроз извршење
буџета у извјештајном периоду.
5. Нето финансирање буџета представља збир нето
примитака од финансијске имовине, нето задуживања и
распоређеног буџетског суфицита из ранијих периода:
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нето финансирање = (класа 9 без корективних рачуна
919999 и 929999 + расподјела суфицита из ранијих периода) - (класа 6 без корективних рачуна 619999 и 629999).
6. Нето финансирање буџета је позитивно уколико је
збир примитака од финансијске имовине, задуживања и
распоређеног буџетског суфицита из ранијих периода већи
од збира издатака за финансијску имовину и отплату дугова у извјештајном периоду.
7. Нето финансирање буџета је негативно уколико је
збир примитака од финансијске имовине, задуживања и
распоређеног буџетског суфицита из ранијих периода
мањи од збира издатака за финансијску имовину и отплату
дугова у извјештајном периоду.
8. Нераспоређени суфицит представља збир:
- оствареног буџетског суфицита и позитивног нето
финансирања буџета у извјештајном периоду,
- оствареног буџетског суфицита и негативног нето
финансирања буџета у извјештајном периоду, уколико је
апсолутна вриједност негативног нето финансирања мања
од вриједности оствареног буџетског суфицита и
- оствареног буџетског дефицита и позитивног нето
финансирања у извјештајном периоду, уколико је апсолутна вриједност оствареног буџетског дефицита мања од
вриједности позитивног нето финансирања.
Анализа нераспоређеног суфицита
9. Ниво власти који у својим годишњим финансијским
извјештајима искаже нераспоређени суфицит може, у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике
Српске, приступити његовој анализи ради утврђивања
дијела који је расположив за расподјелу.
10. Спроведена анализа нераспоређеног суфицита (у
даљем тексту: Анализа) документује се у материјалној
форми извјештаја.
11. Анализа треба дати одговоре најмање на сљедећа
питања:
- због чега је дошло до појаве нераспоређеног суфицита,
- из којих извора средстава је формиран нераспоређени
суфицит,
- да ли је исказани нераспоређени суфицит праћен
растом резерви новчаних средстава на крају извјештајног
периода,
- да ли постоје ограничења законске или неке друге
природе у погледу начина коришћења извора средстава
која су генерисала нераспоређени суфицит,
- да ли је коришћење дијела средстава која су генерисала нераспоређени суфицит већ предвиђено кроз финансијски план усвојен за сљедећу фискалну годину,
- да ли је дио растуће резерве новчаних средстава на
крају извјештајног периода искоришћен за покриће обавеза из наредне буџетске године,
- колико износи дио нераспоређеног суфицита за који
је процијењено да је расположив за расподјелу (уз обавезан приказ начина квантификације тог износа) и
- за коју намјену га је могуће сврсисходно искористити.
12. Прилог Анализе обавезно чини финансијски извјештај за годину у којој је исказан нераспоређени суфицит и
изјава одговорног лица да су финансијски подаци и остале
информације садржани у годишњем финансијском извјештају и Анализи презентовани на фер и истинит начин и у
складу са важећим законским и подзаконским прописима.
Утврђивање нераспоређеног суфицита расположивог
за расподјелу
13. Утврђивање нераспоређеног суфицита расположивог за расподјелу спроводи се кроз сљедеће кораке:
- декомпоновање годишњег нераспоређеног суфицита
(исказаног у годишњем финансијском извјештају) према
изворима финансирања: намјенско задужење, намјенски
грантови, намјенски трансфери, намјенски јавни приходи,
остали извори,
- утврђивање припадајућег дијела билансиране финансијске имовине и обавеза за сваку издвојену компоненту
годишњег нераспоређеног суфицита,
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- утврђивање непокривеног дефицита за текући период
од завршетка године у којој је исказан нераспоређени
суфицит до момента вршења Анализе,
- декомпоновање непокривеног дефицита текућег периода који је услиједио по окончању године у којој је исказан
нераспоређени суфицит према изворима финансирања,
- израчунавање максималног износа средстава расположивих за расподјелу.
14. Квантитативно израчунавање максималног износа
средстава расположивих за расподјелу врши се на сљедећи
начин:
- годишњи нераспоређени суфицит умањује се за припадајући дио ненаплаћених потраживања оприходованих у
буџету те године, непокривени дефицит текућег периода
који је услиједио по окончању године у којој је исказан
нераспоређени суфицит и дио нераспоређеног суфицита
чије коришћење је већ предвиђено кроз финансијски план
усвојен за фискалну годину која тече,
- кориговани годишњи нераспоређени суфицит, израчунат како је наведено у претходној алинеји пореди се са
износом расположивих новчаних средства на крају године
умањеним за билансирани износ краткорочних обавеза
(без недоспјелог дијела исказаних краткорочних финансијских обавеза) и кумулирану вриједност неискоришћених
буџетских резервисања и
- мањи од поређених износа представља максимални
износ средстава расположивих за расподјелу.
15. Квантификација из тачке 14. овог упутства врши се
одвојено за сваку компоненту нераспоређеног суфицита.
Приоритети у расподјели утврђеног нераспоређеног
суфицита
16. Расподјела утврђеног нераспоређеног суфицита
претходних година који је расположив за расподјелу врши
се према сљедећим приоритетима:
- за покриће непокривеног дефицита текућег периода
који је остварен по окончању године у којој је исказан
нераспоређени суфицит,
- за супституцију спољних извора финансирања кроз
реструктурирање буџета усвојеног за текућу фискалну
годину и
- за нову потрошњу која није планирана званично усвојеним буџетом за текућу фискалну годину.
17. Структурирање нове потрошње условљено је
поштовањем ограничења законске или неке друге природе
у погледу начина коришћења извора средстава која су генерисала нераспоређен суфицит.
Одлука о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита
18. Одлука о расподјели утврђеног нераспоређеног
суфицита претходних година расположивог за расподјелу
представља измјену структуре и/или проширење посљедњег званично усвојеног буџетског оквира или је саставни
дио буџета, односно ребаланса буџета.
19. Доношење одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за
расподјелу врши се по сљедећој процедури:
19.1. утврђивање и анализу нераспоређеног суфицита,
израчунавање дијела нераспоређеног суфицита расположивог за расподјелу и приједлог његове расподјеле врши надлежна финансијска служба одређеног нивоа власти, и то:
- Министарство финансија за буџет Републике,
- службе за финансије јединица локалне самоуправе за
буџете општина и градова и
- службе за финансије фондова обавезне социјалне
заштите за буџете фондова;
19.2. приједлог одлуке о расподјели утврђеног
нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу, заједно са Анализом и прилозима, финансијске службе достављају надлежним извршним органима, односно органима руковођења:
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- Министарство финансија доставља Влади Републике
Српске,
- службе за финансије општина и градова достављају
начелнику, односно градоначелнику и
- службе за финансије фондова обавезне социјалне
заштите достављају директору фонда;
19.3. утврђени приједлог одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за расподјелу, заједно са Анализом, прилозима и
прибављеним сагласностима, извршни органи, односно
органи руковођења упућују надлежном органу:
- Влада Републике Српске приједлог одлуке упућује
Народној скупштини Републике Српске,
- извршни органи општина и градова, након прибављене сагласности Министарства финансија, приједлог одлуке
упућују скупштини општине, односно скупштини града и
- органи руковођења фондова, након прибављене сагласности Министарства финансија, приједлог одлуке упућују управном одбору, а управни одбор доноси одлуку уз
сагласност Владе Републике Српске.
20. Доношење одлуке о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита претходних година расположивог за
расподјелу као саставног дијела буџета, односно ребаланса буџета такође захтијева израду Анализе са прилозима и
прибављање потребних сагласности, а врши се у складу са
календаром и по процедури за припрему и доношење
нацрта и приједлога буџета прописаној Законом о буџетском систему Републике Српске.
21. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-935/2013
20. маја 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

Регулаторни одбор жељезница Босне и
Херцеговине
На основу члана 8. Закона о жељезницама Босне и
Хецеговине („Службени гласник БиХ“ број 52/05) и члана
13. АТМФ-а Конвенције COTIF, Регулаторни одбор
жељезница Босне и Херцеговине д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О РЕГИСТРУ ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА

Члан 1.
(Предмет Правилника)
(1) Овим правилником регулише се начин успо стављања и коришћења регистра жељезничких возила (у
даљем тексту: Регистар) у Босни и Херцеговини под
одговорношћу Регулаторног одбора жељезница Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: РОЖ БиХ) и повезивања
Регистра жељезничких возила са централним Виртуелним
регистром возила (у даљем тексту: VVR).
(2) Одредбе овог правилника односе се на жељезничка
возила одобрена за употребу у међународном саобраћају, и
то: вучна и вучена возила, као и возила намијењена за
жељезничке сврхе.
Члан 2.
(Вођење и ажурирање Регистра)
(1) Регистар подразумијева обавезно електронско вођење
и ажурирање евиденције у бази података, од стране РОЖ
БиХ, о сопствености и индивидуалном броју жељезничких
возила одобрених за међународни саобраћај са њиховим

31.05.2013.

конструкционим, техничким и експлоатационим карактеристикама и евентуалним измјенама истих на возилима
током њиховог животног вијека.
(2) У Регистру се могу на бази захтјева жељезничких
оператера и других власника возила у БиХ евидентирати и
возила одобрена само за унутрашњи саобраћај.
(3) На основу захтјева из Прилога 4. OTIF прописа,
који је наведен у члану 6. овог правилника, за регистрацију
једног или више жељезничких возила и података о
возилима који се доставе уз захтјев у РОЖ БиХ, од стране
власника возила или његовог овлашћеног представника,
РОЖ БиХ провјерава поједнично за свако возило да ли
исто посједује одобрење за међународни саобраћај, у циљу
одговарајуће регистрације возила у регистар.
(4) Ажурирање евиденције у бази података за
жељезничка возила током њиховог животног вијека РОЖ
БиХ врши на основу достављених информација од стране
власника возила или његовог овлашћеног представника, о
извршеним измјенама на конструкцији, техничким и
експлоатационим карактеристикама возила.
Члан 3.
(Приступ подацима у Регистру)
(1) Приступ подацима о возилима у Регистар биће
транспарентан и омогућен власницима жељезничких
возила или њиховим овлашћеним представницима,
дионичарима и другим релевантним субјектима.
(2) РОЖ БиХ ће приступ подацима о возилама у
Регистру обезбјеђивати на основу оправданог захтјева
свих релевантних подносилаца захтјева, а у складу са
Прилогом 1. тачка 3.3. OTIF прописа, који је наведен у
члану 6. овог правилника.
Члан 4.
(Повезивање Регистра са централним Виртуелним
регистром возила)
Повезивање Регистра са централним VVR, којим
управља Европска жељезничка агенција (ЕRA), дужан је
електронским путем обезбиједити РОЖ БиХ у циљу
размјене података.
Члан 5.
(Додјела јединственог идентификационог кода)
РОЖ БиХ приликом издавања дозволе за пуштање
новоизграђених, унапређених (реконструисаних и/или
модификованих) и обновљених возила у жељезнички
саобраћај, истима додјељује јединствени идентификациони
број и податке о возилима уноси у Регистар, сходно Прилогу
1. тачка 4. OTIF прописа, који је наведен у члану 6. овог
правилника.
Члан 6.
(Прилози и додаци Правилника)
Саставни дио овог правилника чине OTIF Регистарски
систем - возна средства, Национални регистар возила
(NVR) – измјене и допуне, са Прилогом 1. и додацима 1.,
2., 3., 4., 4а. и 5. Комисије стручњака за техничка питања
бр. А 94 – 20/2.2012, од 23.05.2012. године.
Члан 7.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, а објавиће се и у службеним гласилима ентитета и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Број: 10-01-29-7-089-1/13.
19. марта 2013. године
Сарајево

OTIF ɆȿȭɍȼɅȺȾɂɇȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɁȺ ɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇȿ ɀȿȴȿɁɇɂɑɄȿ ɉɊȿȼɈɁȿ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɩɢɬɚʃɚ
Ⱥ 94-20/2.2012
23.05.2012.
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Директор,
Борка Тркуља, с.р.

