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Напомена:
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој
сјетви 2013. године, у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, биће искључен из свих подстицаја у наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

1992
На основу члана 47. став 7. Закона о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ,
НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И РОКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА
ЛОВ И ЛОВНЕ КАРТЕ

Члан 1.
У Правилнику о облику, садржају, начину издавања и
року важења дозволе за лов и ловне карте (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/10 и 77/10), члан 7. мијења
се и гласи:
“(1) Корисник ловишта може издати дозволу за лов и
ловну карту ловцима члановима матичног удружења, иностраним и домаћим ловцима који нису чланови матичног
ловачког удружења, тек по добијању сагласности Министарства на план и доношењу календара лова.
(2) Дозволу за лов и ловну карту корисник ловишта
може издати само за врсте и број дивљачи предвиђене планом из члана 2. став 4. овог правилника.
(3) Корисник ловишта приликом издавања дозволе за
лов и ловне карте наплаћује дневну организациону таксу
прописану Рјешењем о цјеновнику одстрела, коришћења
дивљачи и услуга у ловишту.
(4) Корисник ловишта не наплаћује дневну организациону таксу од ловаца чланова матичног удружења само
приликом групног лова (група од три до десет ловаца) у
лову на срнећу дивљач и дивљу свињу.
(5) Корисник ловишта приликом издавања дозволе за
лов (за лов дивљачи високог лова), осим лова срнеће дивљачи и дивље свиње, наплаћује од свих ловаца дневну
организациону таксу, одстрелну таксу, трофејну вриједност
и услуге у ловишту, прописане Рјешењем о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту, и ловца
обавезно у лову прати ловочувар или стручни пратилац
којег одреди корисник ловишта.
(6) Чланови матичног удружења су ловци чланови ловачког удружења које је корисник ловишта или ловачког
удружења које je потписало споразум о сарадњи са привредним субјектом који је корисник ловишта.
(7) Ловац само у једном удружењу може имати статус
члана матичног удружења и остваривати право прописано
чланом 49. став 3. Закона о ловству.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-14464/13
6. децембра 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

1993
На основу члана 54. став 2. и члана 72. став 3. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12) и члана 69.
став 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
О ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА И ВОЂЕЊУ
ЕВИДЕНЦИЈА О УКУПНОМ ДУГУ И ГАРАНЦИЈАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Овим упутством прописује се поступак прикупљања
података и начин вођења евиденције о укупном дугу Републике Српске.
2. Одредбе овог упутства примјењују се на:
1) Републику Српску,
2) јединице локалне самоуправе,
3) фондове социјалне сигурности,
4) јавна предузећа, Инвестиционо-развојну банку Републике Српске и
5) институције јавног сектора у чије име и за чији рачун
се индиректно задужила Република Српска.
3. У Министарству финансија Републике Српске (у
даљем тексту: Министарство) воде се сљедеће евиденције:
1) евиденција о дугу Републике Српске,
2) евиденција о дугу јединица локалне самоуправе,
3) евиденција о дугу фондова социјалне сигурности,
4) евиденција о индиректном дугу Републике Српске,
5) евиденција о гаранцијама Републике Српске,
6) евиденција о гаранцијама јединица локалне самоуправе.
4. Евиденције из тачке 3. овог упутства воде се на основу података којима располаже Министарство, те података
које Министарству, након попуњавања образаца евиденције из Прилога 1. и Прилога 2. овог упутства, који чине
његов саставни дио, мјесечно и квартално, достављају:
ресорно надлежна министарства, јединице за имплементацију пројеката у саставу ресорно надлежних министарстава, јединице локалне самоуправе, фондови социјалне
сигурности, Инвестиционо-развојна банка, јавна предузећа
и институције јавног сектора.
5. Подаци о дугу, гаранцијама и индиректном дугу, наведени у тачки 4. овог упутства, достављају се Министарству мјесечно, у електронској форми, у року од седам дана
од дана истека мјесеца за који се извјештава.
6. Подаци наведени у тачки 4. овог упутства достављају
се Министарству квартално, у писаној и електронској форми, у року од седам дана од дана истека квартала за који се
извјештава.
7. Министарство доставља информацију о дугу Влади
Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске у складу са прописима који уређују буџетски систем
Републике Српске, а на основу података прибављених од
институција из тачке 4. овог упутства.
8. Подаци из тачке 7. овог упутства достављају се на
обрасцу из Прилога 3. овог упутства, који чини његов саставни дио, у роковима и на начин прописан тачком 6. овог
упутства.
9. Евиденцију о дугу Републике Српске, дугу јединица
локалне самоуправе и дугу фондова социјалне сигурности
чине двије подевиденције:
1) евиденција о унутрашњем дугу и
2) евиденција о спољном дугу.
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10. Евиденцију о унутрашњем дугу чине двије подевиденције:
1) евиденција о директном унутрашњем дугу и
2) евиденција о релевантном унутрашњем дугу.
11. Евиденцију о спољном дугу чине двије подевиденције:
1) евиденција о директном спољном дугу и
2) евиденција о релевантном спољном дугу.
12. Евиденција о дугу обезбјеђује податке у двије категорије:
1) о дугу у форми кредитног споразума и
2) о дугу у форми хартија од вриједности.
13. Евиденцију о индиректном дугу Републике Српске
чине двије подевиденције:
1) евиденција о индиректном унутрашњем дугу Републике Српске и
2) евиденција о индиректном спољном дугу Републике
Српске.
14. Евиденција о индиректном унутрашњем и спољном
дугу обезбјеђује податке о дугу у форми кредитног споразума.
15. Евиденција о индиректном унутрашњем и спољном
дугу обезбјеђује податке и о томе да ли се Република Српска задужила у име и за рачун крајњег корисника, односно
дужника по кредиту директно или релевантно.
16. Евиденцију о гаранцијама Републике Српске и јединица локалне самоуправе чине двије подевиденције:
1) евиденција о унутрашњим гаранцијама и
2) евиденција о спољним гаранцијама.
17. У Прилогу 1. овог упутства - Евиденција о дугу и
индиректном дугу Републике Српске приказан је садржај
евиденције о дугу и индиректном дугу Републике Српске,
који се попуњава по колонама, за период за који је извјештава, на сљедећи начин:
1) у колону 1 уписују се бројеви од 1 до n броја;
2) у колону 2 уписује се дуг настао према поријеклу “спољни дуг” или “унутрашњи дуг” (напомена: уколико
нека од институција, наведених у тачки 4. овог упутства,
уписује податке и о спољном и о унутрашњем дугу, потребно је да групише дуг истог поријекла);
3) у колону 3 уписује се категорија дуга - “у форми кредитног споразума” или “у форми хартија од вриједности”;
4) у колону 4 уписује се намјена дуга;
5) у колону 5 уписује се пун назив кредитора према
кредитном споразуму (ако је дуг настао у форми кредитног
споразума) или пун назив хартије од вриједности (ако је дуг
настао према форми хартија од вриједности);
6) у колону 6 уписује се број под којим кредитор води
наведени кредит (из кредитног споразума), те број транше
(уколико постоји) или ознака под којом се води хартија од
вриједности;
7) у колону 7 уписује се крајњи корисник, односно дужник по кредиту или хартији од вриједности;
8) у колону 8 уписује се начин стварања обавезе - “директни дуг”, “релевантни дуг”, “индиректно-директни дуг”
или “индиректно-релевантни дуг”:
- директни дуг - ако се Република Српска директно задужила у своје име и за свој рачун без Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, а јединице локалне самоуправе и фондови социјалне сигурности директно
задужили у своје име и за свој рачун без Министарства
финансија и трезора Босне и Херцеговине, те Министарства,
- релевантни дуг - ако се Република Српска задужила
преко Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине у своје име и за свој рачун,
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- индиректно-директни дуг - ако се Република Српска
директно задужила без Министарства финансија и трезора
Босне и Херцеговине у име и за рачун јединица локалне
самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке, јавних предузећа и институција јавног
сектора,
- индиректно-релевантни дуг - ако се Република Српска
задужила преко Министарства финансија и трезора Босне и
Херцеговине у име и за рачун јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне
банке, јавних предузећа и институција јавног сектора;
9) у колону 9 уписује се одобрен износ кредита или хартија од вриједности у оригиналној валути уз назнаку која је
валута у питању;
10) у колону 10 уписују се услови одобреног кредита
или хартија од вриједности са посебним образложењем
за каматну стопу (“нема”, “фиксна” и износ стопе или
“промјенљива” и врста стопе за промјенљиву стопу нпр.:
EURIBOR, LIBOR, CIBOR итд.) и додатак каматној стопи
(“нема”, “фиксни” и износ или “промјенљиви” и посљедњи
познати износ);
11) у колону 11 уписују се подаци о повученом износу
кредита и реализованим хартијама од вриједности, гдје се
код спољног дуга износ у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне
и Херцеговине на датум повлачења;
12) у колону 12 уписују се подаци о сервису дуга, гдје се
код спољног дуга износ у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне
и Херцеговине на датум плаћања (напомена: у ову колону
уписују се само подаци о стварно извршеном сервису у периоду за који се извјештава, не уписује се укалкулисани, а
неплаћени сервис);
13) у колону 13 уписују се подаци о проjектованом ануитету по до тада повученим кредитним средствима, увећаним за планирана повлачења (главница, камата и остали
трошкови) у текућој години за коју се врши извјештавање,
гдје се код спољног дуга износ у конвертибилним маркама
приказује према званичној курсној листи Централне банке
Босне и Херцеговине на датум извјештавања;
14) у колону 14 уписује се стање дуга за период који се
извјештава, а које представља разлику повучених средстава
по основу дуга (главнице у оригиналној валути) умањено за
износ отплаћене главнице у оригиналној валути, а гдје се
код спољног дуга износ у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне
и Херцеговине на датум извјештавања; износ стања дуга
према пословним банкама на подручју Републике Српске
и Босне и Херцеговине треба да буде усаглашен са евиденцијом која је у складу са овим упутством;
15) у колону 15 уписују се релевантни подаци који утичу на претходне податке (број сагласности Министарства,
датум издавања сагласности Министарства, број “Службеног гласника Републике Српске” у којем је објављена одлука о задужењу, број службеног гласника јединице локалне
самоуправе, отказивање, репрограм, замјена дуга, сви подаци о сервису дуга из колоне 12 у случају да је сервис
укалкулисан у периоду за који се извјештава, а није плаћен,
итд.);
16) у колону 16 уписују се подаци о пројектованом
стању дуга за текућу (x годину) и наредних пет година,
пројектованом ануитету дуга за текућу (x годину) и наредних пет година (за текућу и наредну годину пројектовани
ануитет разложити на главницу, камату и остале трошкове),
(напомена: при изради пројекција ануитета дуга треба да
се узме у обзир и план повлачења преосталих кредитних
средстава).
18. У Прилогу 2. овог упутства - Евиденција о гаранцијама приказан је садржај евиденције о гаранцијама, који
се попуњава по колонама, за период за који је извјештава,
на сљедећи начин:
1) у колону 1 уписују се бројеви од 1 до n броја,
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2) у колону 2 уписује се гаранција настала према поријеклу - “спољна гаранција” или “унутрашња гаранција”,
3) у колону 3 уписује се корисник гаранције, односно
кредитор,
4) у колону 4 уписује се дужник по кредиту за којег се
издала гаранција,
5) у колону 5 уписује се датум издавања гаранције,
6) у колону 6 уписује се износ одобрене гаранције у
оригиналној валути уз назнаку која је валута у питању,
7) у колону 7 уписују се услови одобравања гаранције
са посебним образложењем за каматну стопу (“нема”,
“фиксна” и износ стопе или “промјенљива” и врста стопе за
промјенљиву стопу, нпр.: EURIBOR, LIBOR, CIBOR, итд.)
и додатак каматној стопи (“нема”, “фиксни” и износ или
“промјенљиви” и посљедњи познати износ),
8) у колону 8 уписују се подаци о повученом износу
кредита за који је издата гаранција, гдје се код гаранције
издате у страној валути износ у конвертибилним маркама
приказује према званичној курсној листи Централне банке
Босне и Херцеговине на датум повлачења,
9) у колону 9 уписују се подаци за сервис дуга, односно
кредита за који је издата гаранција, гдје се код спољне гаранције износ у конвертибилним маркама приказује према
званичној курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине на датум плаћања,
10) у колону 10 уписују се подаци о проjектованом
ануитету за повучена кредитна средства за која је издата
гаранција (главница, камата и остали трошкови) за текућу
годину за коју се врши извјештавање,
11) у колону 11 уписује се стање дуга по гаранцији које
представља разлику повучених средстава по основу кредита за који се издала гаранција (главнице у оригиналној валути) умањено за износ отплаћене главнице у оригиналној
валути, гдје се код спољне гаранције износ у конвертибилним маркама приказује према званичној курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине на датум извјештавања,
12) у колону 12 уписују се релевантни подаци који утичу на претходне податке (број сагласности Министарства,
датум издавања сагласности Министарства, број “Службеног гласника Републике Српске” у којем је објављена одлука о издавању гаранције, број службеног гласника јединице
локалне самоуправе, отказивање, репрограм, замјена дуга
итд.),
13) у колону 13 уписују се подаци о пројектованом
стању дуга по основу којег се издала гаранција за наредних
пет година и пројектованом ануитету дуга за наредних пет
година.
19. У Прилогу 3. овог упутства - Информација о пројекту по тачкама се наводе општи подаци о пројекту, подаци
о кредиту, гранту, контрибуцији владе којима се финансира
пројекат, а попуњава се, за период за који се извјештава, на
сљедећи начин:
1) у тачку 1. уписују се општи подаци о пројекту:
- у тачку 1.1. назив пројекта,
- у тачку 1.2. статус пројекта (у имплементацији или
затворен),
- у тачку 1.3. назив кредитора према кредитном споразуму,
- у тачку 1.4. број под којим кредитор води наведени
кредит (из кредитног споразума),
- у тачку 1.5. назив донатора према донаторском споразуму,
- у тачку 1.6. број под којим донатор води наведени
грант (из донаторског споразума),
- у тачку 1.7. назив општине која кофинансира пројекат,
- у тачку 1.8. назив предузећа које кофинансира пројекат,
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- у тачку 1.9. структура финансирања пројекта (износ кредитних средстава, грант средства, кофинансирања
општине и/или предузећа, контрибуција Владе Републике
Српске у оригиналној валути уз назнаку која је валута у
питању),
- у тачку 1.10. период имплементације кредитних и донаторских средстава,
- у тачку 1.11. назив имплементатора пројекта,
- у тачку 1.12. надлежно министарство за реализацију
пројекта,
- у тачку 1.13. подручје имплементације пројекта, тј.
општине у којима се пројекат имплементира,
- у тачку 1.14. циљеви пројекта,
- у тачку 1.15. резултати имплементације (квантитативни и квалитативни показатељи имплементације пројекта);
2) у тачку 2. уписују се подаци о кредиту којим се финансира пројекат:
- у тачку 2.1. кредитор, број/назив кредита према кредитном споразуму (напомена: уколико се пројекат финансира из више кредита, подаци из тачке 2. уписују се за сваки појединачни кредит одвојено),
- у тачку 2.2. износ одобрених и повучених кредитних
средстава (закључно са крајњим датумом периода за који
се извјештава) у оригиналној валути са назнаком која је валута у питању,
- у тачку 2.3. структура одобрених и повучених кредитних средстава по пројектним категоријама из кредитног
споразума, структура повучених кредитних средстава по
општинама у оригиналној валути уз назнаку која је валута
у питању, те план повлачења кредитних средстава за текућу
(x годину) и наредних пет година (за текућу (x годину) и
наредну годину по кварталима и у укупном износу, а за преосталe годинe само у укупном износу);
3) у тачку 3. уписују се подаци о гранту којим се финансира пројекат:
- у тачку 3.1. донатор, број/назив гранта према донаторском споразуму (напомена: уколико се пројекат финансира
из више грантова, подаци из тачке 3. уписују се за сваки
појединачни грант одвојено),
- у тачку 3.2. износ одобрених и повучених грант средстава (закључно са крајњим датумом периода за који се
извјештава) у оригиналној валути са назнаком која је валута у питању,
- у тачку 3.3. структура одобрених и повучених грант
средстава по пројектним категоријама из донаторског споразума, структура повучених грант средстава по општинама у оригиналној валути уз назнаку која је валута у питању,
те план повлачења грант средстава за текућу (x годину) и
наредних пет година (за текућу (x годину) и наредну годину
по кварталима и у укупном износу, а за преосталe годинe
само у укупном износу);
4) у тачку 4. уписују се подаци о контрибуцији којом се
финансира пројекат:
- у тачку 4.1. износ одобрених и повучених средстава
контрибуције (закључно са крајњим датумом периода за
који се извјештава) у оригиналној валути са назнаком која
је валута у питању,
- у тачку 4.2. структура одобрених и повучених средстава контрибуције по пројектним категоријама из одлуке о
задужењу у оригиналној валути уз назнаку која је валута у
питању, те план улагања средстава контрибуције за текућу
(x годину) и наредне двије године.
20. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.01/020-3005/13
9. децембра 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

Кредитор/корисник гаранције

Дужник по кредиту на који се
гаранција односи

Датум издавања гаранције

1.
2.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

каматна
стопа

додатак на
каматну
стопу

(7)

(14)

(x + 5)

Други релевантни подаци

у КМ

Стање
дуга (x)

осталих трошкова

(x + 4)

осталих
трошкова

камате

главнице

остали трошкови

износ
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камате

(13)

(x + 3)

у КМ
у оригиналној
валути

остали трошкови

Пројекција годишњег ануитета за
текућу годину (x)

главнице

(x + 2)

у оригиналној
валути
камата

промјенљивост

износ/врста

промјенљивост

додатак на
каматну
стопу

остали трошкови

(x)

главница

остали трошкови

(9)

остали трошкови

(12)

камата

камата

грејс-период
каматна
стопа

износ

Одобрена
гаранција

Датум почетка и
крајњег рока отплате
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промјенљивост

(1)
главница

стања дуга за текућу (x) и наредних пет година

износ/врста

у КМ

главница

Сервис дуга

остали трошкови

у оригиналној
валути

износ

Одобрен
кредит/
хартија
од вриједности

промјенљивост

(8)

остали
трошкови

Начин стварања обавезе

(7)

камата

Крајњи корисник/дужник по
кредиту - хартији од вриједности

(6)

грејс-период

Број кредита и број транше/
ознака хартије од вриједности

(5)

камата

Назив кредитoра/хартије од
вриједности

(4)

оригинална валута

Намјена дуга

(3)

главница

остали
трошкови

Категорија дуга

(2)

главница

(x + 5)

(x + 4)

камата

главница

Датум плаћања

Износ у КМ

Износ у
оригиналној валути

Поријекло дуга

(1)

Датум почетка и крајњег
рока отплате

(x)
(x + 3)

(11)

износ

Р. бр.

(x + 2)

(1)

(x + 1)

Р.
бр.
Датум повлачења
Повучени износ
кредита/хартије од
вриједности

оригинална валута

Р. бр.

Врста гаранције према
поријеклу

Р. бр.

26
23.12.2013.
Прилог 1.

Евиденција о дугу и индиректном дугу Републике Српске

Услови отплате кредита/хартије од вриједности

датуми
плаћања

1.
(10)

2.
3.
...

1.
(15)

2.
3.
...
Пројекције

годишњег ануитета за текућу (x) и наредних пет година
(x + 1)

1.
(16)

2.
3.
...

Евиденција о гаранцијама

Прилог 2.

Услови отплате кредита/хартије од вриједности

датуми плаћања

23.12.2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

113

27

3.
...

(1)

(8)

(9)

(10)

Други релевантни подаци

Стање дуга
(x)
у оригиналној
валути

остали
трошкови

главница

у КМ

остали
трошкови

камата

остали
трошкови

камата

главница

у оригиналној
валути

у КМ
главница

остали
трошкови

камата

главница

у оригиналној
валути

Пројекција годишњег ануитета за
текућу годину (x)

камата

Сервис дуга за који је издата гаранција

Датум плаћања

Износ у КМ

Р.
бр.

Износ у
оригиналној валути

Датум повлачења

Повучени износ
кредита за који се
издала гаранција

у
КМ

(11)

(12)

1.

2.
3.
...

Р. бр.
(1)
1.
2.
3.
...

Пројекције
стања дуга за који се издала гаранција за текућу и
годишњег ануитета за текућу и наредних пет година
наредних пет година
(x)
(x + 1)
(x + 2)
(x + 3)
(x + 4)
(x + 5)
(x)
(x + 1)
(x + 2)
(x + 3)
(x + 4)
(x + 5)
(13)

Прилог 3.
ИНФОРМАЦИЈА О ИНОПРОЈЕКТИМА
Р. бр.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
Назив пројекта:
Статус:
Кредитор:
Број кредита:
Донатор:
Број гранта:
Назив општине која
кофинансира пројекат:
Назив предузећа које
кофинансира пројекат:

1.9.

Структура финансирања
пројекта:

1.10.

Период имплементације

1.10.1.
1.10.2.
1.11.
1.12.

кредитних средстава:
донаторских средстава:
Имплементатор:
Надлежно министарство:
Подручје
имплементације:
ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
ЕФЕКТИ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

1.13.
1.14.
1.15.
Р. бр.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

кредитна
средства
ориг.
износ
валута

дан

грант средства
ориг.
валута

износ

почетак:
мјесец

кофинансирање
општине
ориг.
износ
валута

година

кофинансирање
предузећа
ориг.
износ
валута

дан

контрибуција
Владе РС
ориг.
износ
валута

завршетак:
мјесец

2. ПОДАЦИ О КРЕДИТУ КОЈИМ СЕ ФИНАНСИРА ПРОЈЕКАТ
Кредитор, број/назив кредита
Кредитна средства
оригинална валута
Одобрено
Повучено

година

износ
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Структура кредитних средстава
Пројектне категорије
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оригинална валута

износ

Укупно
Пројектне категорије

оригинална валута

износ

Укупно
назив општине

оригинална валута

износ

Структура одобрених кредитних средстава по
пројектним категоријама

Структура повучених кредитних средстава по
пројектним категоријама

Структура повучених кредитних средстава ПО
ОПШТИНАМА
Укупно

I

2.3.4.

План повлачења
кредитних средстава за
текућу (x) и наредних пет
година

I
укупно по
годинама

Р. бр.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

IV

II

(x + 1) година
квартали
III

IV

(x + 2)
година

(x + 3) година

Укупно

Укупно

(x + 4) година

(x + 5) година

3. ПОДАЦИ О ГРАНТУ КОЈИМ СЕ ФИНАНСИРА ПРОЈЕКАТ
Донатор, број/назив гранта
Грант средства

оригинална валута

износ

оригинална валута

износ

Укупно
Пројектне категорије

оригинална валута

износ

Укупно
назив општине

оригинална валута

износ

II

Укупно
текућа (x) година
квартали
III

IV

I

II

(x + 1) година
квартали
III

IV

укупно по
годинама

(x + 2) година

Одобрено
Повучено
Структура грант средстава
Пројектне категорије
Структура одобрених грант средстава по пројектним
категоријама

Структура повучених грант средстава по пројектним
категоријама

Структура повучених грант средстава ПО ОПШТИНАМА

I
3.3.4.

II

текућа (x) година
квартали
III

План повлачења
грант средстава
за текућу (x) и
наредних пет
година

(x + 3) година

(x + 4) година

Укупно

Укупно
(x + 5) година

23.12.2013.
Р. бр.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.

4.2.1.
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4. ПОДАЦИ О КОНТРИБУЦИЈИ ВЛАДЕ КОЈОМ СЕ ФИНАНСИРА ПРОЈЕКАТ
Средства контрибуције
оригинална валута

износ

Одобрено
Повучено
Структура средстава контрибуције
Пројектне категорије
оригинална валута

износ

Укупно
Пројектне категорије

оригинална валута

износ

(x + 1) година

(x + 2) година

Структура одобрених средстава контрибуције по пројектним категоријама

4.2.2.

Структура повучених средстава контрибуције по пројектним категоријама

4.2.3.

План улагања средстава контрибуције за
текућу (x) и наредне двије године

Укупно

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 3,
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Бања Лука 3, град Бања Лука, и то за
катастарскe парцелe бр.: 1740, 1741, 1745 и 578, укупне површине 5033 м², основан у складу са Законом о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Бања Лука 3, град Бања Лука, за
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у
к.о. Бања Лука 3, град Бања Лука, и то за катастарску парцелу број: 1754, уписану у посједовни лист број 282, катастарске парцеле бр.: 1740 и 1741, уписане у посједовни
лист број 1023 и парцелу број: 578, уписану у посједовни
лист број 389, као и земљишна књига за непокрeтност број:
1988/2, уписану у зк. ул. бр. 11840 к.о. Бања Лука, парцеле
бр.: 1988/5 и 1988/6, уписане у зк. ул. број 3138 к.о. Бања
Лука и парцелу број: 1882/3, уписану у зк. ул. број 11679
к.о. Бања Лука.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-1011/13
4. децембра 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
доноси

(x) година

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 8,
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Бања Лука 8, град Бања Лука, и то за катастарску парцелу број: 191, укупне површине 177 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Бања Лука 8, град Бања Лука, за
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у
к.о. Бања Лука 8, град Бања Лука, и то за катастарску парцелу број: 191, уписану у посједовни лист број 691, као и
земљишна књига, и то за парцелу број: 30/86, уписану у зк.
ул. број 3574 к.о. Бања Лука.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-1012/13
4. децембра 2013. године
Бања Лука

В.д. директора,
Младен Ковачевић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 8,
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Бања Лука 8, град Бања Лука, и то за катастарску парцелу број: 667, укупне површине 275 м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Бања Лука 8, град Бања Лука, за
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у
к.о. Бања Лука 8, град Бања Лука, и то за катастарску пар-

