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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 7.
(1) Упис и промјену података у Регистар врши Фонд
по службеној дужности, а након пријема података од Републичке комисије.
(2) Исправке грешака у унесеним подацима у Регистру
врши Фонд по службеној дужности или на иницијативу
субјекта уписа, о чему сачињава службену забиљешку.
Члан 8.
(1) Подаци из Регистра су јавни, изузев података који су
заштићени у складу са прописом којим се уређује заштита
личних података.
(2) Подаци из Регистра из става 1. овог члана се објављују на интернет страници Владе Републике Српске.
Члан 9.
Извод из Регистра сматра се доказом о претрпљеној
директној материјалној штети изазваној поплавама у Републици Српској у мају 2014. године у поступцима остваривања права на олакшице за субјекте који су имали директну
материјалну штету изазвану поплавама у Републици Српској у мају 2014. године.
Члан 10.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1365/14
4. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 10. ст. 2. и 3. Закона о Фонду солидарности за обнову Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 52/14) и члана 43. став 2. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), на приједлог Управног одбора Фонда
солидарности за обнову Републике Српске, Влада Републике Српске, на 35. радно-консултативној сједници, одржаној
04.07.2014. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПРИОРИТЕТНОЈ
ПОМОЋИ ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ НА СТАМБЕНИМ
ОБЈЕКТИМА ИЗАЗВАНЕ ПОПЛАВАМА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
У Уредби о приоритетној помоћи за санацију штете
на стамбеним објектима изазване поплавама у Републици
Српској у мају 2014. године (“Службени гласник Републике
Српске”, број 53/14) у члану 8. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Сваком власнику, односно кориснику стамбеног
објекта из члана 3. ове уредбе Фонд додјељује електронску
картицу са износом бодова, и то:
1) за штету у износу до 5.000 КМ у висини утврђене
штете уписане у Регистар и
2) за штету у износу преко 5.000 КМ у висини од 5.000
бодова без обзира на висину утврђене штете уписане у Регистар.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Вриједност једног бода са електронске картице из
става 2. овог члана износи једну конвертибилну марку.”.
Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 4. до 7.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1362/14
4. јула 2014. 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”, бр. 118/08)
и члана 7. Закона о извршењу Буџета Републике Српске
за 2014. годину (“Службени гласник Републике Српске”,
107/13), Влада Републике Српске, на 69. сједници, одржаној 03.07.2014. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I
Одобравају се средства у укупном износу од 691.342,57
КМ из Програма социјалног збрињавања радника. Наведеним износом збринуто je 95 радника из 73 предузећа, који
су у процесу стечаја предузећа остали без запослења или су
испунили услов за старосну пензију.
II
Средства из тачке I Одлуке у износу од 691.342,57 КМ
намијењена су Фонду ПИО Републике Српске, и то:
- 691.342,57 КМ односи се на уплату доприноса за 95
радника из 73 предузећа, који су испунили услов за старосну пензију, а у складу са Рјешењем Владе Републике
Српске, број: 04/1-012-2-51/13, од 17.01.2013. године, и
пријавили су се Фонду ПИО Републике Српске по Јавном
позиву до 31.12.2013. године и за раднике који овом уплатом испуњавају услов за старосну пензију у складу са Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-255/14,
од 14.02.2014. године, и пријавили су се Фонду ПИО Републике Српске по Јавном позиву до 31.03.2014. године.
III
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се из
буџета Републике Српске са позиције 416 200 - Програм
социјалног збрињавања радника, у оквиру Министарства
рада и борачко-инвалидске заштите (организациони код
2058), и то преносом средстава:
- Фонд ПИО Републике Српске, жиро рачун број: 565501-29000002-27 код Бобар банке а.д. Бијељина, у износу
од 691.342,57 КМ.
IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство финансија.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1338/14
3. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

881
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 2014. годину (“Службени гласник Републике српске”,
број 107/13), Влада Републике Српске, на 68. сједници,
одржаној 26.06.2014. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава Основном суду у Прњавору (организациони код 1062), за период
од 01.01. до 30.06.2014. године на позицији: 511200 – издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, у износу од 54.000,00 КМ.

