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1900
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и
Статута ордена и медаља Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 12/95), а поводом обиљежавања 20 година Академије наука и умјетности Републике
Српске, д о н о с и м

УКАЗ
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА

За посебне заслуге на пољу јавне дјелатности и активности којом се доприноси научном, културном и духовном
развитку Републике Српске одликујем
Академију наука и умјетности Републике Српске
ОРДЕНОМ ЊЕГОША I РЕДА.
Број: 01-136-3800/13
3. децембра 2013. године
Бања Лука

Год. XXII

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

1901
На основу члана 9. став 2. Закона о играма на срећу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12) и
члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада
Републике Српске, на 38. сједници, одржаној 02.12.2013.
године, д о н о с и

УРЕДБУ
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
КОРИСНИКА И НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА ОД ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се критеријуми за утврђивање
корисника и начин расподјеле средстава од игара на срећу
утврђених Законом о играма на срећу кроз редовно буџетско финансирање.
Члан 2.
Средства од игара на срећу у смислу ове уредбе представљају накнаде од игара на срећу, које плаћају приређивачи у складу са Законом о играма на срећу (у даљем тексту:
Закон) и најмање 50% од остварене добити Лутрије Репу-

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
Sberbank 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

блике Српске, а која припада Акцијском фонду Републике
Српске, који је та средства дужан уплатити у буџет Републике Српске.
Члан 3.
Накнаде од игара на срећу представљају приход буџета
Републике Српске, од чега се 95% ових прихода расподјељује кроз редовно буџетско финансирање, а преосталих 5%
у складу са овом уредбом и општим актом министарства
надлежног за област којој припадају организације, програми и пројекти којима се средства додјељују.
Члан 4.
(1) Укупна средства која се расподјељују у складу са
овом уредбом су:
а) 5% од укупног прихода буџета Републике Српске
оствареног од накнада од игара на срећу и
б) најмање 50% од остварене добити Лутрије Републике
Српске, која припада Акцијском фонду Републике Српске и
који је та средства дужан уплатити у буџет Републике Српске.
(2) Расподјелу прихода из става 1. овог члана врше министарства надлежна за област којој припадају организације, програми и пројекти којима се средства додјељују, и
то у сљедећим процентима:
а) Министарство здравља и социјалне заштите у износу
од 80% од укупних средстава из става 1. овог члана,
б) Министарство просвјете и културе у износу од 10%
од укупних средстава из става 1. овог члана и
в) Министарство за породицу, омладину и спорт у износу од 10% од укупних средстава из става 1. овог члана.
Члан 5.
(1) Средства од игара на срећу из члана 4. став 1. тачка
а) ове уредбе распоређују се приоритетно за финансирање
пројеката и програма из сљедећих области:
а) социјалне заштите и хуманитарне дјелатности,
б) проблема и задовољења потреба лица са инвалидитетом,
в) културе,
г) ванинституционалног образовања и васпитања дјеце
и омладине,
д) развоја спорта,
ђ) борбе против дроге и свих облика зависности и
е) развоја цивилног друштва.
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(2) Средства од игара на срећу из члана 4. став 1. тачка
б) ове уредбе распоређују се за финансирање програмских
активности организација које се баве дјелатностима из става 1. овог члана.
Члан 6.
(1) Општи критеријуми за расподјелу прихода од игара
на срећу утврђују се према приоритетима одређеним стратегијама и програмима које доноси Влада Републике Српске.
(2) Посебне критеријуме одређују правилником министарства надлежна за области према којима се усмјеравају приходи из ове уредбе.
(3) Приходи из члана 3. ове уредбе усмјеравају се за финансирање пројеката, програма и организација, на основу
сљедећих општих критеријума:
а) допринос пројеката (планова и програма) за остваривање јавног интереса (број корисника, реализовани програми, остварени и предвиђени социјални учинци и слично),
б) транспарентности и могућности вршења контроле
остварених резултата (индикатора учинка),
в) препорука стручњака из области у којој је пројекат
припремљен и
г) износа средстава потребних за финансирање реализације пројекта, односно учешћа у финансирању пројекта
(сопствена средства, донације, средства из буџета Републике Српске, средства из буџета јединица локалне самоуправе
и других средстава).
Члан 7.
(1) Према критеријумима из члана 6. ове уредбе, средства могу бити додијељена у цијелости или дјелимично за
финансирање пројеката и програма за које Влада Републике Српске својим актом, а на приједлог министарства из
члана 4. став 2. ове уредбе, утврди да су од јавног интереса
за Републику Српску.
(2) Преостала средства која нису додијељена на начин
из става 1. овог члана расподјељују се полугодишње на
основу јавног конкурса који расписују надлежна министарства за дио средстава према процентима прописаним чланом 4. ове уредбе, најкасније до истека првог, односно
трећег квартала текуће године.
(3) Конкурс из става 1. овог члана објављује се у најмање два дневна штампана медија доступна на територији
Републике Српске, као и на интернет страници надлежног
министарства.
(4) Конкурс из става 1. овог члана остаје отворен 30
дана од дана објављивања.
Члан 8.
(1) Лица којима су додијељена средства из члана 4. став
1. тачка а) ове уредбе дужна су доставити надлежним министарствима извјештај о утрошку датих средстава и ефектима финансираног пројекта или програма, у року од 30
дана од окончања пројекта, односно програма.
(2) Лица којима су додијељена средства из члана 4. став
1. тачка б) ове уредбе дужна су доставити надлежним министарствима из члана 6. ове уредбе извјештај о утрошку
датих средстава до 15. фебруара текуће године за претходну годину.
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Члан 11.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода од игара на срећу (“Службени гласник
Републике Српске”, број 32/10).
Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2514/13
2. децембра 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1902
На основу члана 113. став 1. и члана 138. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 43. став 3. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на 37. сједници,
одржаној 22.11.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О БРОЈУ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ
У ПРВУ ГОДИНУ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У
АКАДЕМСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У
БАЊОЈ ЛУЦИ И ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА
СТУДЕНТЕ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА

I
Овом одлуком утврђује се број редовних студената који
се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2013/14. години на Универзитету у Бањој Луци и висина школарине за студенте трећег циклуса.
II
Утврђује се број од пет редовних студента, држављана
Босне и Херцеговине који се уписују у прву годину трећег
циклуса студија у академској 2013/14. години на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци.
III
Утврђује се висина школарине за студенте трећег
циклуса на Пољопривредном факултету у износу од 6.500
КМ за једну академску годину.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2481/13
22. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1903
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на 37.
сједници, одржаној 22.11.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ

Члан 9.
Надзор над спровођењем ове уредбе врше: Министарство финансија, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство просвјете и културе и Министарство за
породицу, омладину и спорт.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА-ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ ХУМАНИТАРНИМ
ДРУШТВИМА “КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА”, за период 1.
јануар - 30. новембар 2013. године

Члан 10.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе
министар здравља и социјалне заштите, министар просвјете и културе и министар за породицу, омладину и спорт
ускладиће одредбе Правилника о посебним критеријумима
и поступку за расподјелу средстава од игара на срећу са
одредбама ове уредбе.

I
Даје се сагласност Министарству управе и локалне самоуправе (организациони код 1141) на План утрошка средстава
- текући грантови хуманитарним друштвима “Коло српских
сестара” - за период 1. јануар - 30. новембар 2013. године, и
то са позиције 415200 - текући грантови хуманитарним друштвима “Коло српских сестара”, у износу од 15.714,77 КМ.

