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На основу члана 12. став 1. Закона о унутрашњем дугу
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 14. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОТРАЖИВАЊА НА ОСНОВУ
МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ У ПЕРИОДУ РАТНИХ ДЕЈСТАВА ОД
20. МАЈА 1992. ДО 19. ЈУНА 1996. ГОДИНЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овом уредбом уређују се начин и рокови верификације појединачних потраживања правних и физичких лица
из правоснажних судских одлука или вансудских поравнања по основу материјалне и нематеријалне штете настале у
периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996.
године.
(2) За потраживања из става 1. овог члана у Министарству финансија (у даљем тексту: Министарство) води се
одвојена евиденција вансудских поравнања и евиденција
правоснажних судских одлука, која се односи на правоснажне првостепене пресуде, правоснажне другостепене пресуде, судска поравнања, судска извршна рјешења и судска
рјешења из поновног поступка.
II - ВЕРИФИКАЦИЈА ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
ВАНСУДСКИХ ПОРАВНАЊА
Члан 2.
(1) Вансудска поравнања, склопљена у складу са Законом о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20.
маја 1992. до 19. јуна 1996. године (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 103/05, 1/09, 49/09 и 118/09) евидентирају се у базе података Министарства по редослиједу
запримања од Правобранилаштва Републике Српске (у
даљем тексту: Правобранилаштво) и измириваће се на
начин како гласи одлука из управног поступка.
(2) У базу података уписују се основни подаци из вансудског поравнања:

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

- презиме и име повјериоца, односно презиме и име
првог повјериоца уколико их је више на истом поравнању
уз додавање ознаке: “и др.” или назив правног лица,
- назив мјеста из којег је повјерилац/повјериоци или
мјеста у којем је сједиште правног лица,
- назив града/општине у којој се налази сједиште замјеника правобраниоца Републике Српске у којем је склопљено вансудско поравнање,
- број и датум вансудског поравнања и
- износ потраживања по основу склопљеног поравнања.
(3) Уколико се приликом евидентирања установи да у
бази података вансудских поравнања постоји евидентирано вансудско поравнање са истим презименом и именом
повјериоца или првог од повјерилаца, односно називом
правног лица, извршиће се провјера подударности података. Уколико се сумња да се ради о два поравнања склопљена са истим повјериоцем/повјериоцима по истом основу,
Министарство ће се обратити Правобранилаштву ради
изјашњавања истог о даљем поступању по наведеном.
(4) Уколико се приликом евидентирања вансудског
поравнања установи да у бази података правоснажних и
извршних судских одлука постоји евидентирана судска
одлука са истим презименом и именом повјериоца или
првог од повјерилаца, односно називом правног лица,
извршиће се провјера подударности података. Уколико
буде постојала вјероватноћа да се ради о два акта донесена
по истом основу, Министарство ће се обратити Правобранилаштву ради изјашњавања истог о даљем поступању по
наведеном.
(5) У базу података евидентираних вансудских поравнања која је постојала прије ступања на снагу ове уредбе
наставиће се евидентирати новозапримљена вансудска
поравнања, а раније унесена вансудска поравнања подлијежу континуираној провјери подударности података из т. 3.
и 4. овог члана.
Члан 3.
(1) Верификација потраживања правних и физичких
лица из вансудских поравнања врши се по достављању
неопходних података и документације за емисију обвезница.
(2) Неопходни лични/општи подаци су сљедећи:
- име, име једног родитеља, презиме или пуни назив
правног лица,
- јединствени матични број грађанина или јединствени
матични број правног лица,
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- адреса становања или сједиште правног лица, уз
поштански број и назив мјеста,
- број текућег рачуна физичког лица (отворен на територији Босне и Херцеговине) и код које банке је рачун
отворен или број трансакционог рачуна правног лица и код
које банке је рачун отворен.
(3) Неопходна документација је сљедећа:
- фото-копија личне карте и фото-копија картице текућег рачуна за физичка лица или
- фото-копија рјешења о регистрацији правног лица и
фото-копија обавјештења статистике за правна лица и
- остала неопходна документација уколико постоји
потреба за истом.
(4) Верификација потраживања из вансудских поравнања представља поступак којим се обезбјеђују сви неопходни елементи за емисију обвезница. Верификација подразумијева:
- унос личних/општих података за правна и физичка
лица,
- унос података о износима из вансудских поравнања за
сваког повјериоца и
- унос података о редном броју емисије за коју се врши
верификација појединачног потраживања.
Члан 4.
Поступак верификације потраживања из вансудских
поравнања обавља се континуирано, а емисије обвезница
врше се најмање једанпут годишње, уколико се испуне
услови за емисију.
III - ВЕРИФИКАЦИЈА ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
ПРАВОСНАЖНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА
Члан 5.
(1) Правоснажне и извршне судске одлуке донесене у
поступку пред редовним судовима у Републици Српској,
по основу накнаде материјалне и нематеријалне штете
настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19.
јуна 1996. године, евидентирају се у базе података Министарства по редослиједу запримања од судова.
(2) У базу података уписују се основни подаци из судске одлуке:
- презиме и име повјериоца, односно презиме и име
првог повјериоца уколико их је више на истој судској одлуци уз додавање ознаке: “и др.” или назив правног лица,
- назив мјеста из којег је повјерилац/повјериоци или
мјеста у којем је сједиште правног лица,
- назив туженог буџетског корисника,
- број и датум пресуде или рјешења и
- износи потраживања по основу главног дуга, трошкова парничног поступка и трошкова извршног поступка.
(3) Уколико се приликом евидентирања установи да у
бази података судских одлука постоји евидентирана судска
одлука са истим презименом и именом повјериоца или
првог од повјерилаца, односно називом правног лица,
извршиће се провјера подударности података. Уколико се
сумња да се ради о двије судске одлуке са истим повјериоцем/повјериоцима по истом основу, Министарство ће се
обратити надлежном суду и/или Правобранилаштву ради
изјашњавања истих о даљем поступању по наведеном.
Старије запримљену одлуку у Министарству по истом
правном основу Министарство ће вратити суду који је
донио исту, са образложењем о разлозима враћања.
(4) Уколико се приликом евидентирања судске одлуке
установи да у бази података вансудских поравнања постоји евидентирано вансудско поравнање са истим презименом и именом повјериоца или првог од повјерилаца, односно називом правног лица, извршиће се провјера подударности података. Уколико буде постојала сумња да се ради о
два акта донесена по истом основу, Министарство ће се
обратити Правобранилаштву ради изјашњавања истог о
даљем поступању по наведеном.
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(5) У базу података евидентираних судских одлука која
је постојала прије ступања на снагу ове уредбе наставиће
се евидентирати новозапримљене судске одлуке, а раније
унесене судске одлуке подлијежу континуираној провјери
подударности података из т. 3. и 4. овог члана.
(6) Уколико се врши верификација судског извршног
рјешења, гдје изрека рјешења гласи на емисију дугорочних
обвезница, у складу са Законом о унутрашњем дугу Републике Српске, као lex specialis Закона, обавеза овог министарства у реализацији такве одлуке је досљедна примјена
чл. 13. и 14. Закона о унутрашњем дугу Републике Српске.
(7) Уколико су повјериоци са судским одлукама из става 6. овог члана прије ступања на снагу ове уредбе обавијестили Министарство да не желе начин измирења по судској одлуци која гласи на емисију дугорочних обвезница у
обвезницама, Министарство финансија ће исте упознати
да је то једини начин реализације такве одлуке и да за њих
не постоји могућност измирења у готовини.
(8) Изјаве повјерилаца да су сагласни са емисијом
обвезница, достављене Министарству прије ступања на
снагу ове уредбе, у извршним рјешењима гдје је начин
измирења већ одређен емисијом обвезница, неће производити правне посљедице због става судске праксе установљене у складу са Законом о унутрашњем дугу Републике
Српске.
(9) Уколико се врши верификација коначних судских
одлука, гдје изрека одлуке гласи на исплату новчаног износа, а повјериоци доставе Министарству изјаву да не желе
начин измирења емисијом дугорочних обвезница, реализација ових одлука вршиће се у складу са реализацијом генералних мјера у предмету Чолић и други против Босне и
Херцеговине Европског суда за људска права у Стразбуру.
Уз сву осталу документацију повјерилац, у овим судским
одлукама, дужан је доставити увјерење/потврду од надлежног суда или Правобранилаштва да на наведену одлуку
није уложен приговор.
Члан 6.
(1) Верификација потраживања правних и физичких
лица из правоснажних судских одлука врши се по достављању неопходних података и документације.
(2) Неопходни лични/општи подаци су сљедећи:
- име, име једног родитеља, презиме или пуни назив
правног лица,
- јединствени матични број грађанина или јединствени
матични број правног лица,
- адреса становања или сједиште правног лица, уз
поштански број и назив мјеста,
- број текућег рачуна физичког лица (отворен на територији Босне и Херцеговине) и код које банке је рачун
отворен или број трансакционог рачуна правног лица и код
које банке је рачун отворен.
(3) Неопходна основна документација је сљедећа:
- фото-копија личне карте и фото-копија картице текућег рачуна за физичка лица или
- фото-копија рјешења о регистрацији правног лица и
фото-копија обавјештења статистике за правна лица и
- остала неопходна документација уколико постоји
потреба за истом.
Члан 7.
(1) Уколико је у бази података евидентирано судско рјешење из поновног поступка или судско поравнање, које
гласи на емисију обвезница и достављени су неопходни
подаци и документација из члана 6. ове уредбе, Министарство на бази достављеног може да приступи верификацији
наведеног потраживања.
(2) У поступку верификације потраживања из правоснажних судских одлука из 1. става овог члана досуђене
камате на главни дуг обрачунавају се у току верификације
у складу са судским одлукама, а највише до износа сваког
утврђеног појединачног дуга. Ако је у тренутку верифика-
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ције потраживања износ обрачунате камате мањи од износа главног дуга, прије емисије обвезница врши се поновни
обрачун камате, којим се обухвата период од досуђења до
датума пресјека, за наведену емисију обвезница.
(3) Верификација потраживања из правоснажних судских одлука из 1. става овог члана представља поступак
којим се обезбјеђују сви неопходни елементи за емисију
обвезница. Верификација подразумијева:
- унос личних/општих података за правна и физичка
лица,
- унос података о износима из судске одлуке за сваког
повјериоца и
- унос података о редном броју емисије за коју се врши
верификација појединачног потраживања.
(4) Трошкови парничног поступка и трошкови извршења утврђени рјешењем о извршењу заједно са досуђеним
обрачунатим каматама исплаћују се у готовини у складу са
судском одлуком, а прије сваке емисије обвезница.
Члан 8.
(1) Уколико је у бази података евидентирана судска
пресуда или судско извршно рјешење које не гласи на емисију обвезница, а достављени су неопходни подаци и документација из члана 6. ове уредбе, Министарство може приступити верификацији наведеног потраживања за емисију
обвезница само у случају да повјерилац достави овјерену
изјаву да је сагласан да му се емитују обвезнице, што има
снагу споразума.
(2) У случају да се за одлуке из 1. става овог члана у
Министарству заприми одлука по приговору, која другачије уређује начин измирења, за такве предмете врши се промјена начина реализације истих, тј. реализују се у складу
са чланом 7. ове уредбе.
(3) У поступку верификације потраживања из правоснажних судских одлука из 1. става овог члана досуђене
камате на главни дуг обрачунавају се у току верификације
у складу са судским одлукама, а највише до износа сваког
утврђеног појединачног дуга. Ако је у тренутку верификације потраживања износ обрачунате камате мањи од износа главног дуга, прије емисије обвезница врши се поновни
обрачун камате, којим се обухвата период од досуђења до
датума пресјека, за наведену емисију обвезница.
(4) Верификација потраживања из правоснажних судских одлука из 1. става овог члана представља поступак
којим се обезбјеђују сви неопходни елементи за емисију
обвезница. Верификација подразумијева:
- унос личних/општих података за правна и физичка
лица,
- унос података о износима из судске одлуке за сваког
повјериоца и
- унос података о редном броју емисије за коју се врши
верификација појединачног потраживања.
(5) Трошкови парничног поступка и трошкови извршења утврђени рјешењем о извршењу заједно са досуђеним
обрачунатим каматама исплаћују се у готовини у складу са
судском одлуком, а прије сваке емисије обвезница.
(6) Уколико је странка накнадно добила судску одлуку
само у погледу камата, а која је раније приступила верификацији ради измирења главног дуга, путем емисије обвезница, ове камате ће се као потраживање акцесорне природе измирити на начин како је измирен главни дуг.
Члан 9.
Поступак верификације потраживања из правоснажних судских одлука из чл. 7. и 8. ове уредбе обавља се
континуирано, а емисије обвезница се врше најмање једанпут годишње, уколико се испуне услови за емисију.
Члан 10.
(1) Уколико је у бази података евидентирана судска
одлука у различитим поступцима пред судовима, која не
гласи на емисију обвезница, а повјерилац није сагласан да
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му се емитују обвезнице, верификација ових потраживања
врши се у складу са чланом 5. став 8. у години у којој наведена потраживања доспијевају за плаћање.
(2) Прије верификације потраживања из судских одлука из става 1. овог члана Министарство треба извршити
провјеру да ли је дошло до измјене у статусу предмета,
односно да ли је у међувремену стигло рјешење из поновног поступка, које гласи на обвезнице или је повјерилац
овјерио изјаву да прихвата начин измирења у обвезницама.
(3) Уколико је дошло до промјена из става 2. овог члана, верификација и поступање по наведеним предметима
врши се према одговарајућим одредбама чл. 7. и 8. ове
уредбе.
(4) У поступку верификације потраживања из правоснажних судских одлука из 1. става овог члана досуђене
камате на главни дуг обрачунавају се у току верификације
у складу са судским одлукама, а највише до износа сваког
утврђеног појединачног дуга. За верификацију и измирење
у готовини потраживања из 1. става овог члана неопходна
је сљедећа документација:
- фото-копија личне карте и фото-копија картице текућег рачуна за физичка лица или
- фото-копија рјешења о регистрацији правног лица и
фото-копија обавјештења статистике за правна лица и
- остала неопходна документација уколико постоји
потреба за истом.
(5) Трошкови парничног поступка и трошкови извршења утврђени рјешењем о извршењу заједно са досуђеним
обрачунатим каматама исплаћују се у готовини у најкасније у години у којој је на реду исплата и основног потраживања.
Члан 11.
Поступак верификације потраживања из правоснажних судских одлука из члана 10. ове уредбе ће се обављати континуирано, а реализација истих вршиће се према
реализацији генералних мјера у предмету Чолић и други
против Босне и Херцеговине Европског суда за људска
права у Стразбуру.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2614/12
14. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2341
На основу члана 7. Закона о eлектричној енергији
(“Службени гласник Републике Српске”, број 8/08 - Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 43. став 3. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. новембра 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ
БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

I
Усваја се Ребаланс Електроенергетског биланса Републике Српске за 2012. годину, који чини саставни дио ове
одлуке.
II
Сва производна и дистрибутивна предузећа, која обављају електроенергетску дјелатност у Републици Српској,
дужна су ускладити своје пословање и планска документа
за 2012. годину са усвојеним Ребалансом Електроенергетског биланса Републике Српске за 2012. годину.

