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2254
На основу члана 3. став 3. Закона о Јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/14 и 33/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 209. сједници, одржаној 14.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О СПРОВОЂЕЊУ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ И ЦЕСИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

I
Мултилатералне компензације у Јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије (у даљем тексту:
Систем) спроводе се у фебруару, априлу, јуну, августу, октобру и децембру 2019. године, према распоредима у сљедећој
табели:
1.
Рн.
број
ком.

2.
Унос и
исправка
обавеза

1.

18.2 - 19.2.
2019.
до 15.00

2.

22.4 23.4.
2019.
до 15.00

3.

17.6 18.6.
2019.
до 15.00

4.

19.8 - 20.8.
2019.
до 15.00

5.

6.

21.10 22.10.
2019.
до 15.00
16.12 17.12.
2019.
до 15.00

3.

4.

5.

Слање
опомена

Компензација

18.2 19.2.
2019.
до 15.00
22.4 23.4.
2019.
до 15.00
17.6 18.6.
2019.
до 15.00
19.8 20.8.
2019.
до 15.00
21.10 22.10.
2019.
до 15.00
16.12 17.12.
2019.
до 15.00

7.

8.

9.

Циљане компензације и цесије

6.
Продаје
потраживања

Исправка компензације

Коначан
извјештај

Доспијеће
обавеза

19.2.2019.
у 15.00

19.2.2019.
(од 15.30 до
24.00)

20.2
-21.2.2019.

20.2.2019. до
22.2.2019.
(15.00)

22.2.2019.
након 15.00

1.2.2019.

23.4.2019.
у 15.00

23.4.2019.
(од 15.30 до
24.00)

24.4 - 25.4.
2019.

26.4.2019.
након 15.00

1.4.2019.

18.6.2019.
у 15.00

18.6.2019.
(од 15.30 до
24.00)

19.6 - 20.6.
2019.

21.6.2019.
након 15.00

1.6.2019.

20.8.2019.
у 15.00

20.8.2019.
(од 15.30 до
24.00)

21.8
-22.8.2019.

21.8.2019. до
23.8.2019.
(15.00)

23.8.2019.
након 15.00

1.8.2019.

22.10.2019.
у 15.00

22.10.2019.
(од 15.30 до
24.00)

23.10
-24.10.2019.

23.10.2019. до
25.10.2019.
(15.00)

25.10.2019.
након 15.00

1.10.2019.

17.12.2019.
у 15.00

17.12.2019.
(од 15.30 до
24.00)

18.12
-19.12.2019.

18.12.2019. до
20.12.2019.
(15.00)

20.12.2019.
након 15.00

1.12.2019.

24.4.2019.
до
26.4.2019.
(15.00)
19.6.2019.
до
21.6.2019.
(15.00)

II
Министарство финансија Републике Српске пријављује:
- неоспорене системски одобрене обавезе корисника прихода буџета Републике чије су евиденције у Главној књизи
трезора Републике (у даљем тексту: корисници прихода буџета Републике) које су доспјеле за плаћање до датума који су
наведени у колони 9. у табели из члана 1,
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- обавезе Републике према Фонду здравственог осигурања Републике Српске, Јавном фонду за дјечију заштиту
Републике Српске и Заводу за запошљавање Републике
Српске (у даљем тексту: фондови) и обавезе Републике
према јединицама локалне самоуправе и осталим корисницима јавних прихода на основу расподјеле јавних прихода
који могу настати мултилатералном компензацијом.
Обавезе Републике не могу бити пренесене на другог
повјериоца цесијом или продајом потраживања.
III
Јединица локалне самоуправе пријављује неоспорене
системски одобрене обавезе корисника прихода буџета
општине/града чије су евиденције у главној књизи трезора
општине/града (у даљем тексту: корисници прихода буџета
општине/града) које су доспјеле за плаћање до датума који
су наведени у колони 9. у табели из члана 1.
IV
Фондови пријављују неоспорене обавезе које према
планираном буџету, односно финансијском плану фонда
доспијевају за плаћање до датума који су наведени у колони
9. у табели из члана 1.
V
За учесника коме је блокиран главни рачун овлашћена
организација пријављује обавезе само према повјериоцу
који се налази на првом мјесту за намирење у регистру принудне наплате у тренутку пријављивања обавеза.
VI
Регистрација учесника који се нису регистровали на
Систем почиње седам дана прије дана почетка уноса обавеза за одговарајућу компензацију из табеле у члану 1.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3303/18
14. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2255
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 45/18), Влада Републике Српске, на
208. сједници, одржаној 13.12.2018. године, д о н о с и

OДЛУКУ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине и
спорта (организациони код 37100001) на
План утрошка средстава за период 1.1 - 31.12.2018. године у укупном износу од 505.401,31 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- 414100 - субвенција каматне стопе за
стамбено кредитирање младих и младих
брачних парова ..............................................184.102,04 КМ,
- 415200 - текући грантови непрофитним
удружењима и организацијама за афирмацију
породице ........................................................... 9.620,60 КМ,
- 415200 - текући грантови јавним установама и
установама образовања за реализацију
омладинских пројеката .....................................2.688,75 КМ,
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21.12.2018.

- 415200 - текући грантови за реализацију програма
дефинисаних Омладинском политиком
Републике Српске и пројеката за унапређење
и развој омладинског организовања .............37.841,25 КМ,
- 415200 - текући грантови младима и омладинским
организацијама у руралним срединама...........2.671,05 КМ,
- 415200 - текући грантови за пројекте
подршке међународне сарадње и мобилности
младих ..............................................................10.543,24 КМ,
- 415200 - текући грантови за подршку
активностима и пројектима за унапређење и
развој волонтирања ...........................................6.721,87 КМ,
- 415200 - текући грантови спортским
организацијама ..............................................147.881,18 КМ,
- 415200 - текући грантови спортским
организацијама лица са инвалидитетом у
Републици Српској ............................................8.624,17 КМ,
- 415200 - финансирање пројеката и програма
у складу са Законом о играма на срећу .........45.453,30 КМ,
- 415200 - текући грантови за финансирање
спортских клубова и спортских манифестација
у Брчко Дистрикту БиХ ..................................16.804,68 КМ,
- 415200 - текући грантови за национална
спортска признања Републике Српске .........22.131,97 КМ,
- 415200 - текући грантови удружењима од
јавног интереса ..................................................3.595,34 КМ,
- 415200 - капитални грантови младима и
омладинским организацијама у руралним
срединама ...........................................................6.721,87 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3275/18
13. децембра 2018. године
Бањалука

По овлашћењу,
потпредсједница Владе,
Сребренка Голић, с.р.

2256
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 208. сједници, одржаној 13.12.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња саобраћајнице у насељу Куљани у Бањалуци, па се у ту сврху
може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
- к.ч. број: 99/9, звана Росуље, у нарави некатегорисани
пут, у пов. од 1173 м², и к.ч. број: 99/15, звана Росуље, у
нарави њива 5. класе, у површини од 507 м², обје уписане
у Лист непокретности број: 80 КО Куљани, као право сусвојине: Милош Јована Чавић и Аница Марка Чавић, рођ.
Месић, са по ½ дијела.
II
Корисник експропријације је Град Бања Лука.
III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

