18.06.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

У посебан грејс период не рачуна се раније одобрени додатни/нови грејс период који је одобрен у складу са
одредбама члана 12. ових правила.”.
Члан 2.
У члану 21. послије става (6) додаје се став (7), који
гласи:
“Корисници зајмова, из члана 3. ових правила, који су
директно погођени елементарном непогодом, изазваном
поплавама у Републици Српској у мају 2014. године, могу
бити ослобођени гаранције Гарантног фонда Републике
Српске уколико је њихов зајам у цијелости обезбијеђен у
складу са Политиком обезбјеђења пласмана, а одлуке се
доносе по процедури као и за одобравање зајмова која је
дефинисана чланом 9. ових правила.
Услов за ослобађање гаранције Гарантног фонда Републике Српске је достављање доказа надлежног органа да
је корисник средстава погођен елементарном непогодом,
изазваном поплавама у Републици Српској у мају 2014. године.”.
Члан 3.
Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1134/14
12. јуна 2014. године
Бања Лука

Број: 05.01/020-1293/14
3. јуна 2014. године
Бања Лука

Критеријум

Врста минералне сировине

Уложена
средстава у
истраживања
(КМ)

Количина резерви А + Б +
Ц1 категорије

ПРAВИЛНИK
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Члан 2.
Висина накнаде из члана 1. овог правилника одређује
се на основу сљедећих критеријума:
1) врста минералнe сировине,
2) уложена средства у истраживања,
3) количина резерви А + Б + Ц1 категорије и
4) сложеност геолошке грађе лежишта минералне сировине.
Члан 3.
(1) Сваки критеријум из члана 2. овог правилника
разврстава се у поткритеријуме који су вредновани одређеним бројем бодова.
(2) Начин разврставања критеријума у поткритеријуме
и њихово вредновање приказани су у Прилогу, који чини
саставни дио овог правилника.
Члан 4.
(1) Висина накнаде одређује се тако што се сабере број
припадајућих бодова по свим критеријумима и помножи
цијеном бода која износи 525 КМ.
(2) Висину накнаде из става 1. овог члана рјешењем
одређује министар.

Министар,
Др Жељко Ковачевић, с.р.
ПРИЛОГ
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Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми на основу којих се утврђује висина накнаде за ревизију елабората
о резервама минералних сировина, као и начин обрачуна
накнаде.

3

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Предсједница
Скупштине,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 44. став 14. Закона о геолошким истраживањима (“Службени гласник Републике Српске”, број
110/13) 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 индустрије, енергетике и рударства д о н о с и
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Сложеност
геолошке
грађе лежишта минералне сировине

Поткритеријум
1. Угљоводоници, природни гасови и
радиоактивне руде
2. Све врсте угља, угљених шкриљаца
и геотермална енергија
3. Металичне минералне сировине
4. Термалне и минералне воде
5. Неметаличне минералне сировине
и питке воде
1. > 1.000.000
2. 500.000–1.000.000
3. 300.000–500.000
4. 100.000–300.000
5. < 100.000
Чврсте минералне сировине, угљоводоници, кондезати и гасови (t или m3)
1. > 100.000.000
2. 20.000.000–100.000.000
3. 5.000.000–20.000.000
4. 3.000.000–5.000.000
5. 1.000.000–3.000.000
6. < 1.000.000
Подземне воде (l/s)
1. > 1.000
2. 300–1.000
3. 100–300
4. 50–100
5. 10–50
6. < 10
1. Врло сложена геолошка грађа
2. Сложена геолошка грађа
3. Једноставна геолошка грађа

Бодови
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
3
2
1
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На основу члана 20. став 2. Закона о играма на срећу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 110/08),
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) и члана 5. став 1. т. а), б), ђ) и е) и
члана 6. став 2. Уредбе о критеријумима за утврђивање
корисника и начину расподјеле средстава од игара на
срећу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/13
и 5/14), министар здравља и социјалне заштите, 5. јуна
2014. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПОСЕБНИМ КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА
РАСПОДЈЕЛУ ДИЈЕЛА ПРИХОДА ОД ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се посебни критеријуми,
поступак и рокови за расподјелу дијела прихода од игара
на срећу утврђени чланом 4. став 2. тачка а) Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле
средстава од игара на срећу (у даљем тексту: Уредба).

