
гласник Републике Српске”, бр. 112/07 – Пречишћени
текст, 22/08 и 34/09) и чла на 63. став 3. Правилника о
принудној наплати (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 10/02 и 105/06), Вла да Републике Српске, на
сједници од 4. и 5. марта 2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРИХВАТАЊУ ИМОВИНЕ УСТУПЉЕНЕ 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I

Прихвата се имовина уступљена Републици Српској, у
укуп ној вриједности од 23.000,00 КМ, ко ја је заплијењена
у по ступ ку принудне на пла те по Рјешењу Пореске управе,
ПЦ Ба ња Лу ка, број: 02/0702/457-298-2350/02-17, од 9.
октобра 2002. године, код пореског обве зника – дужника,
ПТП “Рајан”, Ба ња Лу ка, ЈИБ 4400887410006.

II

Уступљена имовина није продата на првој и другој
лицитацији, одржаним 21. јула 2003. године, као ни
непосредном продајом, одржаном 15. августа 2003. године,
јер није било заинтересованих ку па ца.

Врста робе ко ја се усту па, ње на количина, цијена и
вриједност дати су у пописним листама, ко је су саставни
дио ове од лу ке.

Имовина не ма оптерећења.

III

Пореском обве знику - дужнику ума њу је се оба ве за за
јед ну трећину износа процијењене имовине уступљене
Републици Српској.

Имовина из тач ке I ове oдлуке ставља се на
располагање ЈПШ “Шу ме Рeпублике Српске” а.д. Со ко лац,
ШГ “Врбања” Котор Варош.

IV

Одјељење за пореске обве знике, кон тролу и на па ла ту
ће на осно ву Од лу ке о усту па њу имовине и ове од лу ке
наложити да се изврше одговарајућа књижења у пореском
књиговодству.

V

За реализацију ове oдлуке задужује се Пореска управа
Републике Српске Подручни центар Ба ња Лу ка.

VI

Ова oдлука сту па на сна гу осмог да на од да на
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-374/10 Предсједник
4. марта 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), чла на 73. За ко на о Пореској управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 112/07 – Пречишћени
текст, 22/08 и 34/09) и чла на 63. став 3. Правилника о
принудној наплати (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 10/02 и 105/06), Вла да Републике Српске, на
сједници од 4. и 5. марта 2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРИХВАТАЊУ ИМОВИНЕ УСТУПЉЕНЕ 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I

Прихвата се имовина уступљена Републици Српској, у
укуп ној вриједности од 9.960,00 КМ, ко ја је заплијењена у
по ступ ку принудне на пла те по Записнику Пореске управе
Подручни центар Приједор, број: 03-0702-45.1.46.3./02, од

18. септембра 2002. године, код пореског обве зника –
дужника ПТП “Колумил” из Козарске Дубице.

II

Уступљена имовина није продата на првој и другој
лицитацији, одржаним 19. новембра 2002. године, а друга
10. децембра 2002. године, као ни непосредном продајом,
одржаном 26. децембра 2002. године, јер није било
заинтересованих ку па ца.

Врста робе ко ја се усту па, ње на количина, цијена и
вриједност дати су у пописним листама, ко је су саставни
дио ове од лу ке.

III

Пореском обве знику - дужнику ума њу је се оба ве за за
јед ну трећину износа процијењене имовине уступљене
Републици Српској.

Имовина из тач ке I ове oдлуке ставља се на
располагање Црвеном крсту Републике Српске.

IV

Одјељење за пореске обве знике, кон тролу и на па ла ту
ће на осно ву Од лу ке о усту па њу имовине и ове од лу ке
наложити да се изврше одговарајућа књижења у пореском
књиговодству.

V

За реализацију ове од лу ке задужује се Пореска управа
Републике Српске Подручни центар Приједор.

VI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-383/10 Предсједник
4. марта 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

379

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и чла на 5. став 3. За ко на о рибарству (“Службени
гласник Република Српске”, бр. 4/02 и 58/09), Вла да
Републике Српске, на сједници од 4. и 5. марта 2010.
године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ВИСИНИ НА КНА ДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РИБАРСКОГ
ПОДРУЧЈА

I

Овом од лу ком утврђује се висина на кна да за
коришћење рибарских подручја на осно ву издатих до зво ла
за спортск и и привредни риболов.

II

Висина на кна де за годишњу до зво лу за спортск и
риболов на риболовним во да ма у Републици Српској, ко ју
издаје корисник рибарског подручја, а ко ју спортск и
риболовци мо гу купити са мо на подручју ло кал не
самоуправе на ко јој имају пребивалиш те утврђује се у
износу од:

1) 70 КМ за спортск е риболовце од 18 до 60 година
живота,

2) 35 КМ за спортск е риболовце од 14 до 18 и преко 60
година живота,

3) 20 КМ за спортск е риболовце до 14 година живота,

4) 70 КМ за спортск е риболовце на ципринидним
ревирима,

5) 100 КМ за спортск е риболовце на салмонидним
ревирима.

Висина на кна де за годишњу до зво лу за привредни
риболов на риболовним во да ма у Републици Српској, ко ју
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издаје корисник рибарског подручја правним лицима и
предуз етницима регистрованим за привредни риболов
утврђује се у износу од 700,00 КМ.

Висина на кна де за мје сеч ну до зво лу за спортск е
риболовце држављане Бо сне и Херцеговине и стране
држављане утврђује се у износу од:

1) 50 КМ на ципринидним во да ма,

2) 60 КМ на салмонидним во да ма.

Висина на кна де за седмичну до зво лу за спортск е
риболовце држављане Бо сне и Херцеговине и стране
држављане утврђује се у износу од:

1) 30 КМ на ципринидним во да ма,

2) 40 КМ на салмонидним во да ма,

3) 50 КМ на ципринидним ревирима,

4) 60 КМ на салмонидним ревирима.

Висина на кна де за днев ну до зво лу за спортск е
риболовце држављане Бо сне и Херцеговине и стране
држављане утврђује се у износу од:

1) 10 КМ на ципринидним во да ма,

2) 20 КМ на салмонидним во да ма,

3) 20 КМ на ципринидним ревирима,

4) 30 КМ на салмонидним ревирима.

III

Висина на кна де за до дат ну до зво лу (та лон) утврђује се
у износу од 2 КМ за спортск е риболовце који имају
годишњу до зво лу за спортск и риболов из тач ке II став 1.
под т. 1, 2. и 3.

IV

Висина на кна де за годишњу до зво лу за спортск и
риболов за чла но ве удружења спортск их риболоваца
инвалиде од 1. до 4. категорије утврђује се у износу од
30,00 КМ.

Годишња до зво ла из ста ва 1. ове тач ке вриједи са мо уз
члан ску карту удружења спортск их риболоваца.

V

Средства од сва ке продате до зво ле из т. II и IV ове
одлу ке приход су бу џе та Републике Српске у износу од
20%, а корисника рибарског подручја у износу од 80%.

VI

Корисник рибарског подручја дужан је да средства
накна де из тач ке V ове од лу ке уплати до 10. у мје се цу за
претходни мје сец на рачун бу џе та Републике Српске 562-
099-00000556-87, врста прихода 721112, на кна да за
коришћење рибарског подручја.

VII

Средства од уплаћених на кна да за коришћење
рибарских подручја користиће се за порибљавање, очу ва -
ње и унапређење рибљег фон да у риболовним во да ма,
изградњу рибљих ста за, заш титу риболовних во да, очу ва -
ње животне средине и друго.

Средства од издатих додатних до зво ла (та ло на) приход
су корисника рибарског подручја и користиће се за
унапређење рада рибочуварске службе, а у сврху заш тите
рибљег фон да у риболовним во да ма.

VI II

Сту па њем на сна гу ове од лу ке престаје да важи Од лу -
ка о висини на кна де за коришћење рибарског подручја,
број: 04/1-012-2325/08, од 25. септем бра 2008. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 94/08).

IX

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-334/10 Предсједник
4. марта 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

380

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 2010. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/09), Влада Републике Српске,
на сједници од 25. фебруара 2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I

Даје се сагласност на План утрошка средстава
Министарству породице, омладине и спорта
(организациони код 3710001) за период 1. јануар - 31. март
2010. године, у укупном износу од 21.843,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове одлуке се распоређују са
сљедећих позиција:

- 614100 - помоћи спортским организацијама, у
укупном износу од 11.243,00 КМ,

- 614300 - пројекти унапређења и развоја омладинског
организовања, у износу од 10.600,00 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: 04/1-012-2-319/10 Предсједник
25. фебруара 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, 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 2010. годину (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/09), Влада Републике Српске,
на сједници од 25. фебруара 2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I

Даје се сагласност на План утрошка средстава
Министарству трговине и туризма (организациони код
1855), са позиције 614100 - намјенска средства за развој
туризма у Републици Српској, за период 1. јануар - 31.
март 2010. године, у износу од 40.000,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове одлуке служиће за
финансирање два пројекта Туристичке организације
Републике Српске, и то:

- учешће Туристичке организације Републике Српске
на Међународном сајму туризма у Београду, за период 24-
28. фебруара 2010. године, у износу од 22.500,00 КМ,

- израда и штампање промотивног материјала о
туристичкој понуди Републике Српске, у износу од
17.500,00 КМ.

III

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
трговине и туризма и Министарство финансија.
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