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(3) Корисник средстава дужан је да уз подношење зах-

тјева за исплату сваке транше, осим гаранције из става 2. 
овог члана, приложи и двије потписане бјанко мјенице са 
клаузулом “без протеста” и потписаном мјеничном изјавом 
дужника, с циљем наплате затезне камате која се обрачу-
нава у складу са законом којим се утврђује висина стопе 
затезне камате.

Члан 16.
(1) Министарство може да раскине уговор из члана 15. 

став 1. ове уредбе у свакој фази извршења ако утврди да 
корисник не испуњава услове утврђене уговором, а који се 
односе на динамику реализације пројекта запошљавања и 
друге услове и обавезе прописане овом уредбом.

(2) У случају неиспуњења уговорних обавеза, Мини-
старство има право да на основу узете гаранције и мјеница 
наплати средства у износу исплаћених средстава и законске 
затезне камате.

(3) Неће се сматрати неиспуњењем уговорних обавеза у 
случајевима промјене правног статуса субјекта корисника 
средстава, односно оснивања новог субјекта који ће преу-
зети запослене раднике и друга права и обавезе из уговора 
склопљених са претходним корисником средстава. Усту-
пање уговора одобрава Министарство, уз претходну сагла-
сност Комисије.

Члан 17.
(1) Додијељена средства исплаћују се у двије транше, 

након поднесеног захтјева корисника средстава и испуње-
них услова, сљедећом динамиком:

1) 50% укупно додијељених средстава по потписивању 
уговора између Министарства и корисника средстава, уз 
обавезу да корисник средстава у року од шест мјесеци од 
дана потписивања уговора запосли најмање 50% од укуп-
ног броја планираних новозапослених радника и

2) 50% укупно додијељених средстава након доставља-
ња доказа корисника средстава да је остварио пуну запо-
сленост за коју су му додијељена средства, а то не може 
бити дуже од двије године од дана потписивања уговора 
између Министарства и корисника средстава.

(2) Прије исплате сваке транше информација о исплати 
разматра се на сједници Владе.

(3) Додијељена средства из ст. 1. и 2. овог члана неће се 
исплатити ако корисник средстава има  доспјеле неизмире-
не обавезе према радницима и Републици на дан подноше-
ња захтјева за исплату транше.

(4) Министарство провјерава код надлежних институ-
ција да ли корисник средстава има доспјеле неизмирене 
обавезе према радницима и Републици на дан подношења 
захтјева за исплату транше од стране корисника средстава.

(5) У случају да корисник средстава има доспјеле неиз-
мирене обавезе према радницима и Републици, Министар-
ство о томе обавјештава корисника средстава, а исплата 
транше врши се након што корисник средстава измири оба-
везе према радницима и Републици и достави нови захтјев 
за исплату.

(6) Министар прописује садржину и образац захтјева из 
става 1. овог члана.

Члан 18.
(1) Корисници средстава по истеку сваког квартала до-

стављају Министарству извјештај о реализацији пројекта 
за који се додјељују средства.

(2) Податке о броју запослених радника код корисника 
средстава у периоду од три године по реализацији пројекта 
запошљавања Министарство провјерава квартално код По-
реске управе Републике Српске, која врши контролу тога.

Члан 19.
(1) За инвестиционе пројекте којима су средства одо-

брена у складу са Уредбом о условима и начину реализа-
ције програма подршке инвестицијама и запошљавању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/12 и 38/13) 
реализација ће бити настављена у складу са том уредбом.

(2) За пројекте којима су средства одобрена у складу 
са Уредбом о условима и начину реализације Програма по-
дршке запошљавању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 88/14) реализација ће бити настављена у складу 
са Уредбом о условима и начину реализације Програма по-
дршке запошљавању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 24/15).

(3) За пројекте чија је реализација почела у складу са 
Уредбом о условима и начину реализације Програма по-
дршке запошљавању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 24/15) реализација ће бити настављена у складу 
са том уредбом.

Члан 20.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2153/16 Предсједница
6. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 63. став 5. и члана 76. став 1. тачка ж) 

Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 89/13) и члана 15. тачка г) и члана 43. ст. 1. 
и 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 95. сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ВИСИНИ ГОДИШЊЕ 
НАКНАДЕ ЗА ЈАВНЕ ПУТЕВЕ КОЈА СЕ ПЛАЋА ПРИ 

РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

Члан 1.
У Уредби о висини годишње накнаде за јавне путеве 

која се плаћа при регистрацији моторних и прикључних во-
зила (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/16) у 
члану 3. послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

“(2) Годишња накнада из члана 2. ове уредбе уплаћује 
се појединачно за свако возило са тачно наведеним подат-
ком о броју шасије или о регистарској ознаци возила.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 2.
У члану 6. у ставу 2. ријечи: “збирног рачуна уплаћених 

годишњих накнада на рачун Трезора Републике Српске” за-
мјењују се ријечју: “предузећа”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) О поврату из става 2. овог члана ЈП Путеви Ре-

публике Српске д.о.о. Бања Лука обавјештавају Пореску 
управу Републике Српске.”. 

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2160/16 Предсједница
13. октобра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 7. Закона о извршењу Буџета Републике 
Српске за 2016. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 110/15), Влада Републике Српске, на 95. 
сједници, одржаној 13.10.2016. године,  д о н о с и




