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УРЕДБУ

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, чл. 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Нацрта закона о јединственом систему за мултилатерарне компензације и
цесије, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет
другој сједници, одржаној 28. новембра 2013. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да
се Нацрт закона о јединственом систему за мултилатерарне
компензације и цесије упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног
значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире
консултују заинтересовани органи и организације, научне
и стручне институције;
2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.
net;
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана;
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство финансија, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима
и приједлозима изнесеним у истој;
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”,
једним дневним новинама и на web страници Народне
скупштине Републике Српске.
Број: 01-2419/13
28. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 12. став 1. Закона о унутрашњем дугу
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 1/12, 28/13 и 59/13) и члана 43. став 2. 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

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ 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

Члан 1.
У Уредби 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 (“Службени гласник Републике
Српске”, број 107/12) у члану 5. ст. 6, 7. и 8. бришу се.
Став 9. мијења се и гласи:
“(9) Ако се врши верификација коначних судских одлука, у којој изрека одлуке гласи на исплату новчаног износа или се врши верификација судског извршног рјешења у
коме изрека рјешења гласи на емисију дугорочних обвезница, 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,
члан 14. и члан 14а. ст. 1, 2, 3. и 4. Закона о унутрашњем
дугу Републике Српске и Планом исплате обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду
ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996.
године, које се измирују у готовини.”.
Члан 2.
У члану 7. у ставу 1. послије ријечи: “евидентирано”
ријечи: “судско рјешење из поновног поступка или” бришу
се.
У ставу 2. ријечи: “досуђене камате на главни дуг обрачунавају се” замјењују се ријечима: “ако су досуђене камате на главни дуг, оне се обрачунавају”.
Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Ако су правоснажним судским одлукама из става
1. овог члана утврђени одређени трошкови заједно са каматама, они се исплаћују у готовини у складу са судском
одлуком, а прије сваке емисије обвезница.”.
Члан 3.
У члану 8. у ставу 1. послије ријечи: “извршно рјешење”
ријечи: “које не гласи на емисију обвезница” бришу се.
Став 2. брише се.
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Члан 4.
У члану 10. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Ако је у бази података евидентирана судска одлука
у различитим поступцима пред судовима (осим за судско
поравнање које гласи на емисију обвезница), а повјерилац није сагласан да му се емитују обвезнице, верификација ових потраживања врши се у години у којој наведена
потраживања доспијевају за плаћање.”.
Ст. 2. и 3. бришу се.
Став 5. мијења се и гласи:
“(5) Трошкови парничног поступка и трошкови извршења утврђени судским одлукама из става 1. овог члана,
заједно са досуђеним обрачунатим каматама (које могу
износити највише до износа сваког утврђеног појединачног
дуга), исплаћују се у готовини у години у којој је на реду
исплата и основног потраживања.”.
Члан 5.
У члану 11. послије ријечи: “Стразбуру” додају се запета и ријечи: “члан 14. и члан 14а. ст. 1, 2, 3. и 4. Закона
о унутрашњем дугу Републике Српске и Планом исплате
обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до
19. јуна 1996. године, које се измирују у готовини”.
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рифном броју 7. у ставу 1. број: “600” замјењује се бројем:
“400”.
Члан 4.
У Прилогу Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској, у Тарифи о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској, послије Тарифног броја 7. додаје се нови Тарифни број 7а, који гласи:
“Тарифни број 7а.
(1) За овјеру потписа оснивача, ако је оснивач физичко
лице, код једночланог друштва са ограниченом одговорношћу које уплаћује прописани минимални новчани дио
основног капитала, приликом оснивања, као и измјена и
допуна оснивачког акта, нотару припада награда у износу
од седам (7) бодова.
(2) За овјеру потписа оснивача или овлашћеног лица,
ако је оснивач правно лице, код једночланог друштва са
ограниченом одговорношћу које уплаћује прописани минимални новчани дио основног капитала, приликом оснивања, као и измјена и допуна оснивачког акта, нотару припада награда у износу од 90 бодова.”.
Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2465/13
21. октобра 2013. године
Бања Лука

Број: 04/1-012-2-2468/13
22. новембра 2013. године
Бања Лука

1854

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1853
На основу члана 123. став 1. Закона о нотарима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05,
76/05, 91/06, 37/07, 50/10 и 78/11) и члана 43. став 2. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 32.
сједници, одржаној 21.10.2013. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
НАГРАДА И НАКНАДА НОТАРИМА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ

Члан 1.
У Уредби о одређивању награда и накнада нотарима у
Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 54/12) у члану 3. послије става 1. додаје се нови
став 2, који гласи:
“(2) Нотар је дужан да у нотарској канцеларији јасно
истакне обавезне нотарске радње са цијеном нотарске
услуге, као и укупне трошкове нотарских услуга у поступку регистрације пословних субјеката, те наведе оне
услуге које странка додатно по својој вољи може захтијевати од нотара.”.
Члан 2.
У члану 8. у тачки в) послије ријечи: “оригинала” ријеч:
“и” брише се и додаје запета, а у тачки г) послије ријечи:
“извршења” додаје се ријеч: “и” и нова тачка д), која гласи:
“д) за овјеру потписа оснивача или овлашћеног лица
приликом оснивања, као и измјена и допуна оснивачког
акта, код једночланог друштва са ограниченом одговорношћу које уплаћује прописани минимални новчани дио
основног капитала”.
Члан 3.
У Прилогу Уредбе о одређивању награда и накнада
нотарима у Републици Српској, у Тарифи о одређивању
награда и накнада нотарима у Републици Српској, у Та-

3.12.2013.

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 29. Закона о обновљивим изворима
енергије и ефикасној когенерацији (“Службени гласник
Републике Српске”, број 39/13) 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ПОДСТИЦАЊУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА И У
ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ

I
Даје се сагласност на Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у
ефикасној когенерацији, број: 01-436-8/13/R-70-201, који
је усвојила Регулаторна комисија за енергетику Републике
Српске, на сједници одржаној 17.10.2013. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/01-012-2-2470/13
22. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА
СТАТИСТИКУ

I
Даје се сагласност Републичком заводу за статистику
Републике Српске да за некретнине које је добио на ко-

