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шка новчаних средстава за суфинансирање Програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
(1) Средства за суфинансирање Програма користиће се
за обављање активности предвиђених Акционим планом
за спровођење мјера Програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске за период 2009-2015. године (у даљем тексту: Акциони план), и то:
a) инвентаризација, идентификација, сакупљање и конзервација биљних генетичких ресурса,
б) анализа прикупљених принова, промотивне активности о конзервацији и употреби биљних генетичких ресурса и
в) остале активности предвиђене Акционим планом.
(2) Средства за реализацију Програма обезбјеђују се
дијелом у оквиру буџета Републике Српске, на организационом коду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) на позицији
614400 - текуће помоћи - суфинансирање Програмa очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске.
Члан 3.
У циљу реализације активности из члана 2. став 1. овог
правилника, суфинансирају се трошкови везани за реализацију Програма, који су у складу са контним планом буџетске организације којој се додјељују, и то:
а) бруто плате и накнаде трошкова запослених на реализацији Програма (бруто плате, накнаде трошкова запослених, порези и доприноси на остала лична примања),
б) трошкови материјала и услуга (путни трошкови,
трошкови енергије, трошкови комуналних и комуникационих услуга, набавка материјала, трошкови услуга превоза и
горива, трошкови текућег одржавања, трошкови осигурања, уговорене услуге и
в) капитални расходи (набавка опреме и софтвера).
Члан 4.
Захтјев за додјелу новчаних средстава заједно са Планом коришћења средстава који садржи износ средстава по
појединим активностима и конкретним врстама трошкова
извршилац активности подноси Министарству квартално.
Члан 5.
Након обраде захтјева из члана 4. овог правилника,
Министарство одобрава новчана средстава за суфинансирање Програма, рјешењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са средствима распоређеним кварталним финансијским планом потрошње.
Члан 6.
(1) Новчана средства из члана 1. овог правилника извршилац активности је дужан користити намјенски у складу
са Планом коришћења средстава, конкретно одобреним врстама трошкова и рационалним коришћењем буџетских
средстава.
(2) Извршилац активности дужан је Министарству доставити извјештај о намјенском утрошку средстава приликом достављања новог кварталног захтјева за додјелу новчаних средстава, најкасније у року од 15 дана од дана завршетка квартала за који се подноси извјештај.
(3) Извјештај из става 2. овог члана се састоји од:
а) извјештаја о реализацији активности и
б) финансијског извјештаја.
(4) Извјештај о реализацији активности из става 3. тачка а) овог члана треба да садржи кратак извјештај о току
реализације активности, оствареним резултатима, осврт у
вези са реализованим активностима и слично.
(5) Финансијски извјештај из става 3. тачка б) овог члана подноси се на прописаном обрасцу, који се налази у
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, уз
обавезно достављање доказа о утрошку дозначених сред-
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става (копије фактура, фискалних рачуна, банковних извода) или доказа о испуњености услова за резервисање обавеза на дан завршетка фискалне године у складу са Законом о трезору, Законом о буџетском систему Републике
Српске и Међународним рачуноводственим стандардима
за јавни сектор.
Члан 7.
(1) Ако у току године дође до измјене Плана коришћења средстава, извршилац активности је дужан Министарству доставити захтјев за измјене наведеног плана.
(2) Министарство ће прихватити захтјев ако, на основу
провјере оправданости измјене Плана коришћења средстава, утврди да је захтјев оправдан.
Члан 8.
На основу прегледа оправданости Плана коришћења и
измјене Плана коришћења средстава, Министарство може,
ако оцијени потребним, извршити контролу утрошка средстава на лицу мјеста.
Члан 9.
У случају да извршилац активности не оправда утрошак средстава према Плану коришћења средстава, Министарство обуставља даљу исплату док извршилац активности не оправда средства из претходног периода.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-21234/10
2. децембра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.

Прилог
Финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава текуће помоћи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (организациони код 1546), са позиције 614400 - суфинансирање Програма очувања биљних и
генетичких ресурса.
Износ дозначених средстава __________________ КМ
Број Рјешења Министарства: 01-33 - ____________/10
Ред. Планиране
бр. активности

Планирани
трошкови
(по активностима)

Остварене
активности

Остварени
Број и
трошкови
датум
(утрошено
рачуна/
по активноизвода/
стима)
исплатнице

1.
2.
3.
4.
Укупно
М. П.
____________________
Потпис овлашћеног лица

1987
На основу члана 68. став 8. Закона о унутрашњој пловидби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/01,
33/06 и 1/08) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), министар саобраћаја и веза д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПЛУТАЈУЋИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин утврђивања
способности плутајућих објеката за употребу, односно
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плутање на унутрашњим водама Републике Српске, као и
упис плутајућих објеката у уписнике плутајућих објеката.

складу са одредбама прописа којим се уређује област бродских исправа и књига унутрашње пловидбе.

Члан 2.
Под плутајућим објектима у смислу овог правилника
подразумијевају се:
а) пристан - плутајући објекат намијењен пристајању
других пловила и опремљен уређајима за вез, снабдијевање и претовар терета,
б) понтон - плутајући објекат привезан, односно усидрен уз обалу намијењен за привез чамаца и пренос терета,
в) понтонски мост - мост положен преко посебно сидрених и међусобно повезаних понтона,
г) плутајући хангар - затворени простор изграђен од
више међусобно повезаних понтона, посебно усидрених и
привезаних, који су опремљени опремом за вез и снабдијевање других пловила,
д) плутајућа платформа - плутајући објекат намијењен
за постављање разних постројења за извођење радова на
води,
ђ) плутајућа радионица - плутајући објекат намијењен
за поправке пловила на води,
е) плутајуће складиште - плутајући објекат намијењен
за складиштење ствари и робе,
ж) плутајући ресторани - плутајући објекти намијењени у угоститељске сврхе,
з) стамбена лађа - плутајући објекат намијењен за смјештај и боравак лица,
и) сплавови - кућице за одмор и рекреацију - плутајући
објекти са надградњом састављени од међусобно повезаних понтона, који су усидрени, односно привезани уз обалу,
ј) ријечна и језерска купатила - плутајући објекти ограђени за купање лица,
к) воденице - плутајући објекти усидрени или привезани уз обалу намијењени за мљевење житарица и
л) рибарске тикваре - плутајући објекти намијењени за
узгој и чување рибе на води.

Члан 6.
(1) Плутајући објекти из члана 1. овог правилника, у
циљу безбједног и сигурног плутања, односно употребе,
дужни су да на објекту имају стручно оспособљена лица.
(2) Плутајући објекти чија је истиснина мања од 50 t
или са уграђеним постројењем снаге мање од 8 КW дужни
су да имају чуваре.
(3) Плутајући објекти од 50 t до 500 t истиснине дужни
су да имају једну особу са звањем морнара, а плутајући
објекти преко 500 t истиснине дужни су да имају једно
лице са звањем кормилара тегљенице.

Члан 3.
(1) Способност плутајућих објеката за употребу, односно плутање из члана 1. овог правилника утврђује се прегледом плутајућег објекта.
(2) Преглед из става 1. овог члана врши привредно друштво које је од стране Министарства саобраћаја и веза (у
даљем тексту: Министарство) овлашћено за утврђивање
способности плутајућих објеката за употребу, односно
плутање.
(3) Власник објекта подноси захтјев за утврђивање
способности плутајућег објекта за употребу, односно плутање привредном друштву из става 2. овог члана.
Члан 4.
(1) Плутајућем објекту за који се, након извршеног
прегледа, утврди да одговара утврђеним стандардима издаје се увјерење о способности плутајућег објекта за плутање, односно употребу.
(2) Увјерење из става 1. овог члана налази се на плутајућем објекту за вријеме употребе објекта.
Члан 5.
(1) Плутајући објекти из члана 1. овог правилника уписују се у уписник плутајућих објеката, који води Подручна
јединица Министарства - Капетанија пристаништа Брчко
(у даљем тексту: Капетанија).
(2) На поступак уписа из става 1. овог члана примјењују се одредбе прописа којим се уређује област уписа бродова унутрашње пловидбе.
(3) Плутајући објекти из члана 1. овог правилника дужни су да имају исправе и књиге плутајућих објеката, у

Члан 7.
За плутајуће објекте који нису обухваћени чланом 6. ст.
2. и 3. овог правилника број стручно оспособљених лица
одређује Капетанија, зависно од јачине уграђених постројења, намјене и техничке опремљености плутајућег објекта.
Члан 8.
Одобрење за постављање, односно премјештање плутајућег објекта издаје Капетанија, уз претходно прибављене сагласности које издају органи државне управе, у складу са прописима који уређују ову област.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.04/341-2817/10
1. децембра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Недељко Чубриловић, с.р.

Савјет за развој Републике Српске
На основу члана 11. став (3) Уредбе о предлагању, одабиру и реализацији пројеката из економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 91/07) и тачке II Одлуке Владе Републике Српске о формирању Савјета за развој
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 81/07), а у вези са тачком 4.2.1. Измјена и допуна Развојног програма Републике Српске 2010-2012 (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/10), Савјет за
развој Републике Српске (у даљем тексту: Савјет), на 17.
сједници, одржаној дана 10. децембра 2010. године,
дониo је

ОД Л У КУ
О ФИНАНСИРАЊУ ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

I
Одобрава се финансирање пројекта “Геоинформациони систем Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове”, чији је предлагач и носилац Републичка
управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука.
Процијењена
14.220.000,00 КМ.

II
вриједност

пројекта

изно си

III
Средства за финансирање пројекта из тачке I ове Одлуке, у износу до 1.500.000,00 КМ, обезбиједиће се из остварених приватизационих прихода, на тзв. непрофитном
основу, по економско-социјалној компоненти Развојног
програма Републике Српске 2007-2012 (у даљем тексту:
РПРС), а обезбјеђење преосталих средстава до процијењене вриједности пројекта у надлежности је Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука.

