17.1.2020.
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II
Средства из тачке I ове одлуке распоредиће се на сљедећи начин:
- Представништву у Републици Србији Београд .....................................................800.000,00 КМ,
- Представништву у СР Њемачкој Штутгарт..................................................420.000,00 КМ,
- Представништву у Руској Федерацији Москва .....................................................920.000,00 КМ,
- Представништву у Краљевини Белгији Брисел ......................................................640.000,00 КМ,
- Представништву у Израелу Јерусалим.................................................300.000,00 КМ,
- Представништву у Републици
Аустрији - Беч .........................................700.000,00 КМ,
- Представништву у САД - Вашингтон ...600.000,00 КМ,
- Представништву у Републици Грчкој Солун .......................................................320.000,00 КМ,
- средства за оснивање и рад нових
представништава.....................................100.000,00 КМ.
III
Представништвима из тачке II ове одлуке средства за
рад дозначавају се мјесечно, у висини од 1/12 планираних
годишњих средстава, а изузетно дознака средстава може
да се врши и квартално, у складу са приливом средстава у
буџету Републике Српске.
Представништвима из тачке II ове одлуке може се, на
њихов захтјев, извршити авансна уплата средстава за сваки
мјесец у висини од 1/12 планираних годишњих средстава,
односно за квартал.
1.
Редни
број
комп.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
Унос и
исправка
обавеза
17.02 18.02.2020.
до 15:00
06.04 07.04.2020.
до 15:00
15.06 16.06.2020.
до 15:00
17.08 18.08.2020.
до 15:00
19.10 20.10.2020.
до 15:00
14.12 15.12.2020.
до 15:00

3.

4.

Слање опомена

Компензација

17.02 18.02.2020.
до 15:00
06.04 07.04.2020.
до 15:00
15.06 16.06.2020.
до 15:00
17.08 18.08.2020.
до 15:00
19.10 20.10.2020.
до 15:00
14.12 15.12.2020.
до 15:00

18.02.2020. у
15:00
07.04.2020. у
15:00
16.06.2020. у
15:00
18.08.2020. у
15:00
20.10.2020. у
15:00
15.12.2020. у
15:00
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Обрачуната мјесечна лична примања шефа Представништва Републике Српске у Израелу исплаћују се на његов
рачун, отворен у Републици Српској, а преостала средства
у висини 1/12 планираних годишњих средстава, умањена за
износ поменутих личних примања, и износ припадајућих
пореза који се уплаћују у буџет Републике Српске дозначавају се мјесечно на рачун Представништва у Израелу.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1/20
16. јануара 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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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 52. сједници, одржаној 26.12.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О СПРОВОЂЕЊУ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ
И ЦЕСИЈЕ

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 2020. године према распоредима у сљедећој табели:

5.
Циљане компензације и
цесије
18.02.2020.
(од 15:30 до
24:00)
07.04.2020.
(од 15:30 до
24:00)
16.06.2020.
(од 15:30 до
24:00)
18.08.2020.
(од 15:30 до
24:00)
20.10.2020.
(од 15:30 до
24:00)
15.12.2020.
(од 15:30 до
24:00)

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,
- 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, по основу расподјеле јавних прихода
који могу настати мултилатералном компензацијом.

3

6.

7.

Продаје поИсправка
траживања компензације
19.02 20.02.2020.
08.04 09.04.2020.
17.06 18.06.2020.
19.08 20.08.2020.
21.10 22.10.2020.
16.12 17.12.2020.

19.02.2020 21.02.2020.
(15:00)
08.04.2020 10.04.2020.
(15:00)
17.06.2020 19.06.2020.
(15:00)
19.08.2020 21.08.2020.
(15:00)
21.10.2020 23.10.2020.
(15:00)
16.12.2020 18.12.2020.
(15:00)

8.

9.

Коначан
извјештај

Доспијеће
обавеза

21.02.2020.
након 15:00

1.2.2020.

10.04.2020.
након 15:00

1.4.2020.

19.06.2020.
након 15:00

1.6.2020.

21.08.2020.
након 15:00

1.8.2020.

23.10.2020.
након 15:00 1.10.2020.
18.12.2020.
након 15:00 1.12.2020.

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.
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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: 04/1-012-2-3534/19
26. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 8. и члана 12. став 2. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13), члана 6. Закона
о Акцијском фонду Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 28/13), члана 5. Закона о Фонду
за реституцију Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 39/13), a у складу са чланом
14. тачка ј) Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013. године),
чл. 14. и 15. Статута Акцијског фонда Републике Српске
(број: 04/1-012-2-1509/13, од 11.9.2013. године) и чл. 14. и
15. Статута Фонда за реституцију Републике Српске (број:
04/1-012-2-1511/13, од 11.7.2013. године), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 52. сједници,
одржаној 26.12.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О НАЧИНУ ИМЕНОВАЊА И ПОСТУПАЊА
ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ У СКУПШТИНАМА ДРУШТАВА КАПИТАЛА ИЗ
ПОРТФЕЉА ОВИХ ФОНДОВА

I
Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) именује представнике Акцијског фонда Републике Српске и
Фонда за реституцију Републике Српске (у даљем тексту:
фондови) у скупштинама акционара привредних друштава
у чијем капиталу Акцијски фонд Републике Српске учествује са најмање 30% од укупног акцијског капитала, као и
друштвима из финансијског сектора. У свим осталим привредним друштвима у чијем капиталу учествују Акцијски
фонд Републике Српске и/или Фонд за реституцију Републике Српске интересе ових фондова на сједницама скупштина акционара заступа Инвестиционо-развојна банка
Републике Српске (у даљем тексту: Банка).
II
Ако је представник у скупштини друштва капитала из
портфеља фондова којег је именовала Влада у складу са
претходном тачком ове одлуке (у даљем тексту: именовани
представник) спријечен да присуствује скупштини друштва
за које је именован, дужан је гласати писаним путем.
III
Материјали за скупштине друштава из портфеља
фондова достављају се у сједиште Банке, а за друштва са
већинским власништвом Акцијског фонда Републике Српске и ресорном министарству најкасније пет дана од објављивања сазива скупштине.
IV
Банка се задужује да именованим представницима за
сваку појединачну скупштину достави писану препоруку
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за гласање по свим тачкама предложеног дневног реда, уз
додатна образложења датих препорука, најкасније три дана
прије одржавања скупштине друштва.
Код израде препорука из става 1. овог члана за скупштине друштава у којима Акцијски фонд Републике Српске
има већинско учешће у акцијском капиталу, осим за предузећа од посебног интереса за Републику Српску, Банка
обавља консултације са ресорним министарством.
V
Именовани представник обавезан је да, најкасније пет
дана након одржане скупштине, достави Банци писани
извјештај о раду са закључцима, одлукама, мишљењима
и другим актима који су донесени на скупштини друштва
капитала и властитом изјашњавању о утврђеним тачкама
дневног реда са образложењем изјашњавања.
VI
Именовани представници дужни су да поступају у
складу са Упутством о начину поступања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију
Републике Српске, које је донијела Банка и које је објављено на њеној интернет страници.
VII
Банка ће Влади Републике Српске достављати полугодишњи и годишњи извјештај о присуствовању и начину поступања именованих представника у скупштинама друштава.
VIII
Ова одлука не односи се на предузећа обухваћена Одлуком о одређивању предузећа од посебног интереса за Републику Српску и начину поступања представника Акцијског
фонда Републике Српске и/или Фонда за реституцију Републике Српске у предузећима од посебног интереса (“Службени гласник Републике Српске”, број 48/09).
IX
Задужују се ресорна министарства да у року не дужем
од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке припреме
и Влади Републике Српске доставе на усвајање рјешења
о разрјешењу представника Акцијског фонда Републике
Српске и Фонда за реституцију Републике Српске за сва
друштва за која је у складу са тачком 1. ове одлуке управљање капиталом фондова препуштено Банци.
X
Досад именовани представници Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске
обављаће ову функцију до разрјешења од стране Владе Републике Српске.
XI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о начину именовања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у
скупштинама друштава капитала из портфеља фондова и
начин њиховог поступања (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09).
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3529/19
26. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Скупштине,
Радован Вишковић, с.р.
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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 2019. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 122/18 и 93/19), Влада Републике Српске, на
54. сједници, одржаној 16.1.2020. године, д о н о с и

