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08.07.2013.

нос укупних обавеза, по ранијем и новом задужењу, које
доспијевају у фискалној години, укључује се у финансијски
план Фонда за ту фискалну годину.
(2) Износ краткорочног и дугорочног задужења у текућој фискалној години, одобрен у складу са овом уредбом,
укључује се у ребаланс финансијског плана Фонда.

Српске”, број 71/12), члана 15. тачка г) и члана 43. став 2.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
15. сједници, одржаној 13.06.2013. године, д о н о с и

Члан 7.
(1) У случају утврђивања потребе за задуживањем, о
чему је надлежни орган Фонда донио одлуку, Фонд доставља захтјев за издавање одобрења за задуживање ресорном
министарству.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана Фонд ресорном министарству доставља:
а) одлуку надлежног органа Фонда о задуживању,
б) пројекцију отплате кредита по годинама, консолидовано за постојећа кредитна задужења и предложено кредитно задужење до краја отплате кредита,
в) ануитетни план отплате за ново задужење у складу са
условима из одлуке о задуживању,
г) план коришћења кредитних средстава по пројекту за
који се тражи задужење и
д) увјерење Пореске управе Републике Српске којим се
доказује да нема доспјелих а неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса.
(3) Одлука о задуживању из става 2. тачка а) овог члана
садржи намјену и врсту задужења, износ главнице задужења, камату и остале трошкове задужења, рок доспијећа и
услове отплате, начин осигурања отплате дуга према Републици Српској са описом средстава обезбјеђења.

О ИНДИРЕКТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 8.
(1) Ресорно министарство анализира оправданост и могућност задуживања Фонда на основу достављеног захтјева за издавање одобрења за задуживање.
(2) Ресорно министарство може по потреби тражити додатну документацију.
(3) Након разматрања захтјева, ресорно министарство
доставља Министарству финансија своје мишљење о задужењу са документацијом из члана 7. ове уредбе да би Министарство финансија дало мишљење о задужењу у вези са
чланом 5. ове уредбе.
(4) На основу датих мишљења из става 3. овог члана,
ресорно министарство подноси Влади приједлог о кредитном аранжману, намјени и прихватању услова задуживања.
(5) Влада даје сагласност за задуживање Фонда.
(6) О датој сагласности Владе ресорно министарство
обавјештава Фонд.
Члан 9.
(1) Фонд je дужан да успостави и води потпуну, тачну и
ажурну евиденцију о задужењу Фонда.
(2) Фонд је дужан да извјештај о задужењима која су
предмет ове уредбе достави Министарству финансија у
року од седам дана од дана истека мјесеца.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о директном задуживању фондова социјалне сигурности и
јавних здравствених установа (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/09).
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1376/13
13. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 25. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике

УРЕДБУ
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови, поступак и облик индиректног задуживања Републике Српске у име и за рачун
јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, јавних предузећа и институција јавног сектора.
Члан 2.
(1) Индиректно задуживање подразумијева задуживање
Републике Српске на захтјев, у име и за рачун јединица
локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, јавних предузећа и институција јавног сектора (у даљем тексту: индиректно задуживање), а дуг отплаћује Република Српска
из средстава која јединице локалне самоуправе, фондови
социјалне сигурности, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, јавна предузећа и институције јавног сектора
уплате за сервисирање свог дуга.
(2) Република Српска може се индиректно задужити у
име и за рачун јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, јавних предузећа и институција јавног сектора на сљедећи начин:
а) директно код међународних финансијских институција, влада страних земаља и других иностраних кредитора,
б) релевантним задужењем по одлукама Републике
Српске којим је Министарство финансија и трезора Босне
и Херцеговине створило обавезе по основу спољног дуга и
в) код домаћих финансијских институција и друштава
који су по закону овлашћени за обављање тих послова.
(3) Средства по основу задужења могу се користити
само за намјене за које су одобрена.
Члан 3.
Индиректно задуживање може настати у име и за рачун:
а) јединица локалне самоуправе за намјене прописане
чланом 66. ст. 2, 3. и 4. Закона,
б) фондова социјалне сигурности за намјене прописане
чланом 79. став 2. Закона,
в) Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и
г) јавних предузећа и институција јавног сектора.
Члан 4.
(1) Индиректно задуживање може настати само на основу закљученог кредитног споразума.
(2) Индиректно задуживање може бити само дугорочно.
(3) Дугорочно задужење је задужење чији је рок
доспијећа дужи од годину дана.
Члан 5.
(1) Прилив средстава по основу индиректног задуживања, као и износ укупних обавеза, по ранијем и новом задужењу, које доспијевају у фискалној години, укључује се у
буџете јединица локалне самоуправе, у финансијске планове фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске, јавних предузећа и институција
јавног сектора за ту фискалну годину.
(2) Износ задужења из става 1. овог члана у текућој фискалној години, одобрен у складу са овом уредбом, укључује се у ребаланс буџета јединица локалне самоуправе и
ребалансе финансијских планова фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске,
јавних предузећа и институција јавног сектора.

08.07.2013.
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Члан 6.
(1) Индиректно задужење може настати само ако укупан дуг Републике Српске не прелази 60% оствареног бруто домаћег производа (у даљем тексту: БДП) у тој години и
ако јавни дуг не прелази 55% оствареног БДП у тој години.
(2) Индиректно задуживање у име и за рачун јединице
локалне самоуправе може настати само ако у периоду задужења укупан износ који доспијева за отплату, посматрано на
годишњем нивоу, по предложеном задужењу и укупан износ
отплата по ранијем задужењу, у било којој наредној години
не прелази 18% износа редовних прихода јединице локалне
самоуправе, остварених у претходној фискалној години.
(3) Индиректно задуживање у име и за рачун фонда социјалне сигурности може настати само ако у периоду задужења укупан износ који доспијева за отплату, посматрано на
годишњем нивоу, по предложеном задужењу и укупан износ
отплата по ранијем задужењу, у било којој наредној години
не прелази 18% износа редовних прихода фонда социјалне
сигурности, остварених у претходној фискалној години.
(4) Под укупним износом који доспијева за отплату
наведеним у ст. 2. и 3. овог члана подразумијева се износ
задужења гдје се Република Српска индиректно задужила
у име и за рачун јединица локалне самоуправе и фондова
социјалне сигурности, као и директно задужење јединица
локалне самоуправе и фондова социјалне сигурности.
Члан 7.
(1) Редовни приходи јединица локалне самоуправе
представљају пореске и непореске приходе у буџету, за које
се претпоставља да ће се поновити током наредне године, а
искључујући све приходе и примитке који су резултат једнократних трансакција.
(2) Редовни приходи фондова социјалне сигурности су
приходи од доприноса, намјенска средства из буџета Републике Српске и други приходи прописани Законом и подзаконским прописима.
Члан 8.
(1) У случају утврђивања потребе за задуживањем,
захтјев за индиректно задуживање се доставља ресорном
министарству.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана доставља се:
а) одлука надлежног органа за задуживање,
б) пројекција отплате кредита по годинама, консолидовано за постојећа кредитна задужења и предложено кредитно задужење до краја отплате кредита,
в) ануитетни план отплате за ново задужење у складу са
условима из одлуке о задуживању,
г) план коришћења кредитних средстава по пројекту за
који се тражи задужење и
д) увјерење Пореске управе Републике Српске којим се
доказује да нема доспјелих а неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса.
(3) Одлука о задуживању из става 2. тачка а) овог члана
садржи намјену и врсту задужења, износ главнице задужења, камату и остале трошкове задужења, рок доспијећа и
услове отплате, начин осигурања отплате дуга према Републици Српској са описом средстава обезбјеђења.
Члан 9.
(1) Ресорно министарство анализира оправданост и могућност индиректног задуживања на основу достављеног
захтјева за индиректно задуживање.
(2) Ресорно министарство може по потреби тражити додатну документацију.
(3) Након разматрања захтјева ресорно министарство
доставља Министарству финансија своје мишљење о задужењу са документацијом из члана 8. ове уредбе, да би Министарство финансија дало мишљење о задужењу у вези са
чланом 6. ове уредбе.
(4) На основу датих мишљења из става 3. овог члана,
Министарство финансија заједно са ресорним министар-
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ством припрема приједлог одлуке о индиректном задуживању, који разматра Влада Републике Српске (у даљем
тексту: Влада) и доставља Народној скупштини Републике
Српске на усвајање.
(5) Одлука из става 4. овог члана садржи:
а) намјену и врсту задужења,
б) максималан износ главнице задужења,
в) максималну камату и трошкове задужења,
г) доспијеће и услове отплате главнице, камате и других
трошкова и
д) крајње кориснике средстава и услове задужења.
(6) Министарство финансија спроводи поступак за прибављање финансијских средстава по основу којих се Република Српска индиректно задужује.
(7) Након спроведеног поступка из става 7. овог члана
и добијене сагласности Владе министар финансија се овлашћује да потпише кредитни или пројектни споразум или
уговор.
(8) У циљу уређења међусобних обавеза у погледу
реализације наведеног задужења, министар финансија и
ресорни министар, у име Владе, обавезни су да потпишу
уговор са крајњим корисником.
Члан 10.
(1) Поступак индиректног задуживања у случају када
је, по одлукама Републике Српске, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине створило обавезе по
основу дугa, врши се у складу са прописима којима се
уређује задуживање Босне и Херцеговине и у складу са
овом уредбом.
(2) Министар финансија овлашћен је да потпише супсидијарни уговор између Босне и Херцеговине и Републике
Српске.
Члан 11.
Јединице локалне самоуправе, фондови социјалне сигурности, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске,
јавна предузећа и институције јавног сектора дужни су да
успоставе и воде потпуну, тачну и ажурну евиденцију о индиректном задужењу Републике Српске.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о индиректном задуживању Републике Српске за рачун
фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 90/11 и
115/11).
Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1377/13
13. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 17. став 1. и члана 348. став. 1. Закона о
стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 124/08 и 58/09), а у вези са чланом 2. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/07,
73/08 и 18/11) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 17. сједници, одржаној 26. и 27.06.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
I
Даје се сагласност на пренос права располагања, без
накнаде и без ограничења на стану у Бањој Луци, у Ули-

