
шка нов ча них сред ста ва за су фи нан си ра ње Про гра ма очу -
ва ња биљ них ге не тич ких ре сур са Ре пу бли ке Срп ске (у да -
љем тек сту: Про грам). 

Члан 2.

(1) Сред ства за су фи нан си ра ње Про гра ма ко ри сти ће се
за оба вља ње ак тив но сти пред ви ђе них Ак ци о ним пла ном
за спро во ђе ње мје ра Про гра ма очу ва ња биљ них ге не тич -
ких ре сур са Ре пу бли ке Срп ске за пе ри од 2009-2015. го ди -
не (у да љем тек сту: Ак ци о ни план), и то:

a) ин вен та ри за ци ја, иден ти фи ка ци ја, са ку пља ње и кон -
зер ва ци ја биљ них ге не тич ких ре сур са,

б) ана ли за при ку пље них при но ва, про мо тив не ак тив -
но сти о кон зер ва ци ји и упо тре би биљ них ге не тич ких ре -
сур са и

в) оста ле ак тив но сти пред ви ђе не Ак ци о ним пла ном.

(2) Сред ства за ре а ли за ци ју Про гра ма обез бје ђу ју се
ди је лом у окви ру бу џе та Ре пу бли ке Срп ске, на ор га ни за ци -
о ном ко ду Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) на по зи ци ји
614400 - те ку ће по мо ћи - су фи нан си ра ње Програмa очу ва -
ња биљ них ге не тич ких ре сур са Ре пу бли ке Срп ске. 

Члан 3.

У ци љу ре а ли за ци је ак тив но сти из чла на 2. став 1. овог
пра вил ни ка, су фи нан си ра ју се тро шко ви ве за ни за ре а ли -
за ци ју Про гра ма, ко ји су у скла ду са конт ним пла ном бу -
џет ске ор га ни за ци је ко јој се до дје љу ју, и то:

а) бру то пла те и на кна де тро шко ва за по сле них на ре а -
ли за ци ји Про гра ма (бру то пла те, на кна де тро шко ва за по -
сле них, по ре зи и до при но си на оста ла лич на при ма ња),

б) тро шко ви ма те ри ја ла и услу га (пут ни тро шко ви,
тро шко ви енер ги је, тро шко ви ко му нал них и ко му ни ка ци о -
них услу га, на бав ка ма те ри ја ла, тро шко ви услу га пре во за и
го ри ва, тро шко ви те ку ћег одр жа ва ња, тро шко ви оси гу ра -
ња, уго во ре не услу ге и 

в) ка пи тал ни рас хо ди (на бав ка опре ме и софт ве ра).

Члан 4.

За хтјев за до дје лу нов ча них сред ста ва за јед но са Пла -
ном ко ри шће ња сред ста ва ко ји са др жи из нос сред ста ва по
по је ди ним ак тив но сти ма и кон крет ним вр ста ма тро шко ва
из вр ши лац ак тив но сти под но си Ми ни стар ству квар тал но.

Члан 5.

На кон об ра де за хтје ва из чла на 4. овог пра вил ни ка,
Ми ни стар ство одо бра ва нов ча на сред ста ва за су фи нан си -
ра ње Про гра ма, рје ше њем ми ни стра по љо при вре де, шу -
мар ства и во до при вре де, у скла ду са сред стви ма рас по ре -
ђе ним квар тал ним фи нан сиј ским пла ном по тро шње.

Члан 6. 

(1) Нов ча на сред ства из чла на 1. овог пра вил ни ка из вр -
ши лац ак тив но сти је ду жан ко ри сти ти на мјен ски у скла ду
са Пла ном ко ри шће ња сред ста ва, кон крет но одо бре ним вр -
ста ма тро шко ва и ра ци о нал ним ко ри шће њем бу џет ских
сред ста ва.

(2) Из вр ши лац ак тив но сти ду жан је Ми ни стар ству до -
ста ви ти из вје штај о на мјен ском утро шку сред ста ва при ли -
ком до ста вља ња но вог квар тал ног за хтје ва за до дје лу нов -
ча них сред ста ва, нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на за вр -
шет ка квар та ла за ко ји се под но си из вје штај.

(3) Из вје штај из ста ва 2. овог чла на се са сто ји од:

а) из вје шта ја о ре а ли за ци ји ак тив но сти и

б) фи нан сиј ског из вје шта ја.

(4) Из вје штај о ре а ли за ци ји ак тив но сти из ста ва 3. тач -
ка а) овог чла на тре ба да са др жи кра так из вје штај о то ку
ре а ли за ци је ак тив но сти, оства ре ним ре зул та ти ма, осврт у
ве зи са ре а ли зо ва ним ак тив но сти ма и слич но.

(5) Фи нан сиј ски из вје штај из ста ва 3. тач ка б) овог чла -
на под но си се на про пи са ном обра сцу, ко ји се на ла зи у
При ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио, уз
оба ве зно до ста вља ње до ка за о утро шку до зна че них сред -

ста ва (ко пи је фак ту ра, фи скал них ра чу на, бан ков них из во -
да) или до ка за о ис пу ње но сти усло ва за ре зер ви са ње оба -
ве за на дан за вр шет ка фи скал не го ди не у скла ду са За ко -
ном о тре зо ру, За ко ном о бу џет ском си сте му Ре пу бли ке
Срп ске и Ме ђу на род ним ра чу но вод стве ним стан дар ди ма
за јав ни сек тор.

Члан 7.

(1) Ако у то ку го ди не до ђе до из мје не Пла на ко ри шће -
ња сред ста ва, из вр ши лац ак тив но сти је ду жан Ми ни стар -
ству до ста ви ти за хтјев за из мје не на ве де ног пла на. 

(2) Ми ни стар ство ће при хва ти ти за хтјев ако, на осно ву
про вје ре оправ да но сти из мје не Пла на ко ри шће ња сред ста -
ва, утвр ди да је за хтјев оправ дан.

Члан 8.

На осно ву пре гле да оправ да но сти Пла на ко ри шће ња и
из мје не Пла на ко ри шће ња сред ста ва, Ми ни стар ство мо же,
ако оци је ни по треб ним, из вр ши ти кон тро лу утро шка сред -
ста ва на ли цу мје ста.

Члан 9.

У слу ча ју да из вр ши лац ак тив но сти не оправ да утро -
шак сред ста ва пре ма Пла ну ко ри шће ња сред ста ва, Ми ни -
стар ство об у ста вља да љу ис пла ту док из вр ши лац ак тив но -
сти не оправ да сред ства из прет ход ног пе ри о да.

Члан 10.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 01-33-21234/10
2. децембра 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ра ди во је Бра тић, с.р.

При лог

Фи нан сиј ски из вје штај о на мјен ском утро шку сред ста -
ва те ку ће по мо ћи Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар -
ства и во до при вре де (ор га ни за ци о ни код 1546), са по зи ци -
је 614400 - су фи нан си ра ње Про гра ма очу ва ња биљ них и
ге не тич ких ре сур са.

Из нос до зна че них сред ста ва __________________ КМ

Број Рје ше ња Ми ни стар ства: 01-33 - ____________/10

Ред. Пла ни ра не Пла ни ра ни Оства ре не Оства ре ни Број и
бр. ак тив но сти тро шко ви ак тив но сти тро шко ви датум

(по ак тив но - (утро ше но рачуна/
сти ма) по ак тив но - извода/

сти ма) исплатнице

1. 

2. 

3. 

4. 

Укуп но 

М. П.

____________________ 

Пот пис овла шће ног ли ца

1987

На осно ву чла на 68. став 8. За ко на о уну тра шњој пло -
вид би (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 58/01,
33/06 и 1/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар са о бра ћа ја и ве за  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПЛУ ТА ЈУ ЋИМ ОБЈЕК ТИ МА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се на чин утвр ђи ва ња
спо соб но сти плу та ју ћих обје ка та за упо тре бу, од но сно
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плу та ње на уну тра шњим во да ма Ре пу бли ке Срп ске, као и
упис плу та ју ћих обје ка та у упи сни ке плу та ју ћих обје ка та.

Члан 2.

Под плу та ју ћим објек ти ма у сми слу овог пра вил ни ка
под ра зу ми је ва ју се:

а) при стан - плу та ју ћи обје кат на ми је њен при ста ја њу
дру гих пло ви ла и опре мљен уре ђа ји ма за вез, снаб ди је ва -
ње и пре то вар те ре та, 

б) пон тон - плу та ју ћи обје кат при ве зан, од но сно уси -
дрен уз оба лу на ми је њен за при вез ча ма ца и пре нос те ре -
та, 

в) пон тон ски мост - мост по ло жен пре ко по себ но си -
дре них и ме ђу соб но по ве за них пон то на,

г) плу та ју ћи хан гар - за тво ре ни про стор из гра ђен од
ви ше ме ђу соб но по ве за них пон то на, по себ но уси дре них и
при ве за них, ко ји су опре мље ни опре мом за вез и снаб ди је -
ва ње дру гих пло ви ла, 

д) плу та ју ћа плат фор ма - плу та ју ћи обје кат на ми је њен
за по ста вља ње ра зних по стро је ња за из во ђе ње ра до ва на
во ди,

ђ) плу та ју ћа ра ди о ни ца - плу та ју ћи обје кат на ми је њен
за по прав ке пло ви ла на во ди, 

е) плу та ју ће скла ди ште - плу та ју ћи обје кат на ми је њен
за скла ди ште ње ства ри и ро бе,

ж) плу та ју ћи ре сто ра ни - плу та ју ћи објек ти на ми је ње -
ни у уго сти тељ ске свр хе,

з) стам бе на ла ђа - плу та ју ћи обје кат на ми је њен за смје -
штај и бо ра вак ли ца,

и) спла во ви - ку ћи це за од мор и ре кре а ци ју - плу та ју ћи
објек ти са над град њом са ста вље ни од ме ђу соб но по ве за -
них пон то на, ко ји су уси дре ни, од но сно при ве за ни уз оба -
лу,

ј) ри јеч на и је зер ска ку па ти ла - плу та ју ћи објек ти огра -
ђе ни за ку па ње ли ца,

к) во де ни це - плу та ју ћи објек ти уси дре ни или при ве за -
ни уз оба лу на ми је ње ни за мље ве ње жи та ри ца и

л) ри бар ске ти ква ре - плу та ју ћи објек ти на ми је ње ни за
уз гој и чу ва ње ри бе на во ди. 

Члан 3.

(1) Спо соб ност плу та ју ћих обје ка та за упо тре бу, од но -
сно плу та ње из чла на 1. овог пра вил ни ка утвр ђу је се пре -
гле дом плу та ју ћег објек та.

(2) Пре глед из ста ва 1. овог чла на вр ши при вред но дру -
штво ко је је од стра не Ми ни стар ства са о бра ћа ја и ве за (у
да љем тек сту: Ми ни стар ство) овла шће но за утвр ђи ва ње
спо соб но сти плу та ју ћих обје ка та за упо тре бу, од но сно
плу та ње.

(3) Вла сник објек та под но си за хтјев за утвр ђи ва ње
спо соб но сти плу та ју ћег објек та за упо тре бу, од но сно плу -
та ње при вред ном дру штву из ста ва 2. овог чла на.

Члан 4.

(1) Плу та ју ћем објек ту за ко ји се, на кон из вр ше ног
пре гле да, утвр ди да од го ва ра утвр ђе ним стан дар ди ма из да -
је се увје ре ње о спо соб но сти плу та ју ћег објек та за плу та -
ње, од но сно упо тре бу.

(2) Увје ре ње из ста ва 1. овог чла на на ла зи се на плу та -
ју ћем објек ту за ври је ме упо тре бе објек та.

Члан 5.

(1) Плу та ју ћи објек ти из чла на 1. овог пра вил ни ка упи -
су ју се у упи сник плу та ју ћих обје ка та, ко ји во ди Под руч на
је ди ни ца Ми ни стар ства - Ка пе та ни ја при ста ни шта Брч ко
(у да љем тек сту: Ка пе та ни ја).

(2) На по сту пак упи са из ста ва 1. овог чла на при мје њу -
ју се од ред бе про пи са ко јим се уре ђу је област упи са бро до -
ва уну тра шње пло вид бе.

(3) Плу та ју ћи објек ти из чла на 1. овог пра вил ни ка ду -
жни су да имају ис пра ве и књи ге плу та ју ћих обје ка та, у

скла ду са од ред ба ма про пи са ко јим се уре ђу је област брод -
ских ис пра ва и књи га уну тра шње пло вид бе. 

Члан 6.

(1) Плу та ју ћи објек ти из чла на 1. овог пра вил ни ка, у
ци љу без бјед ног и си гур ног плу та ња, од но сно упо тре бе,
ду жни су да на објек ту има ју струч но оспо со бље на ли ца.

(2) Плу та ју ћи објек ти чи ја је ис ти сни на ма ња од 50 t
или са угра ђе ним по стро је њем сна ге ма ње од 8 КW ду жни
су да има ју чу ва ре.

(3) Плу та ју ћи објек ти од 50 t до 500 t ис ти сни не ду жни
су да има ју јед ну осо бу са зва њем мор на ра, а плу та ју ћи
објек ти пре ко 500 t ис ти сни не ду жни су да има ју јед но
лице са зва њем кор ми ла ра те гље ни це.

Члан 7.

За плу та ју ће објек те ко ји ни су об у хва ће ни чла ном 6. ст.
2. и 3. овог пра вил ни ка број струч но оспо со бље них ли ца
од ре ђу је Ка пе та ни ја, за ви сно од ја чи не угра ђе них по стро -
је ња, на мје не и тех нич ке опре мље но сти плу та ју ћег објек -
та.

Члан 8.

Одо бре ње за по ста вља ње, од но сно пре мје шта ње плу -
та ју ћег објек та из да је Ка пе та ни ја, уз прет ход но при ба вље -
не са гла сно сти ко је из да ју ор га ни др жав не упра ве, у скла -
ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју ову област.

Члан 9.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об -
ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 13.04/341-2817/10
1. децембра 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка  Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.

Савјет за развој Републике Српске

На осно ву чла на 11. став (3) Уред бе о пред ла га њу, ода -
би ру и ре а ли за ци ји про је ка та из еко ном ско-со ци јал не ком -
по нен те Раз вој ног про гра ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 91/07) и тач ке II Од лу -
ке Вла де Ре пу бли ке Срп ске о фор ми ра њу Са вје та за раз вој
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 81/07), а у ве зи са тач ком 4.2.1. Из мје на и до пу -
на Раз вој ног про гра ма Ре пу бли ке Срп ске 2010-2012 (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 71/10), Са вјет за
раз вој Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Са вјет), на 17.
сјед ни ци, одр жа ној да на 10. децембра 2010. го ди не,
д о н и o ј е

ОД Л У К У

О ФИ НАН СИ РА ЊУ ИЗА БРА НОГ ПРО ЈЕК ТА

I

Одо бра ва се фи нан си ра ње про јек та “Ге о ин фор ма ци о -
ни си стем Ре пу блич ке упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-
прав не по сло ве”, чи ји је пред ла гач  и но си лац Ре пу блич ка
упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве Ба ња Лу -
ка.

II

Про ци је ње на ври јед ност про јек та из но си
14.220.000,00 КМ. 

III

Сред ства за фи нан си ра ње про јек та из тач ке I ове Од лу -
ке, у из но су до 1.500.000,00 КМ, обез би је ди ће се из оства -
ре них при ва ти за ци о них при хо да, на тзв. не про фит ном
осно ву, по еко ном ско-со ци јал ној ком по нен ти Раз вој ног
про гра ма Ре пу бли ке Срп ске 2007-2012 (у да љем тек сту:
РПРС), а обез бје ђе ње пре о ста лих сред ста ва до про ци је ње -
не ври јед но сти про јек та у над ле жно сти је Ре пу блич ке
упра ве за ге о дет ске и имо вин ско-прав не по сло ве Ба ња Лу -
ка.
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