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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), у ве зи са тач ком 7. под тач ка 7.4 Од лу ке о усва ја њу
осно ва Про гра ма со ци јал ног збри ња ва ња рад ни ка ко ји ће
про це сом при ва ти за ци је, сте ча ја и ли кви да ци је пред у зе ћа
оста ти без за по сле ња (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 68/03), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
19. јануара 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ФИ НАН СИЈ СКОМ ПО РАВ НА ЊУ

I

Одо бра ва се фи нан сиј ско по рав на ње, ко је се од но си на
Про грам со ци јал ног збри ња ва ња рад ни ка ко ји ће про це сом
при ва ти за ци је, сте ча ја и ли кви да ци је пред у зе ћа оста ти без
за по сле ња, из ме ђу Ми ни стар ства ра да и бо рач ко-ин ва лид -
ске за шти те и Фон да ПИО Ре пу бли ке Срп ске.

II

Фи нан сиј ско по рав на ње, из тач ке I ове од лу ке, из но си
1.143.654,90 КМ, од но си се на пе ри од од 1. јануара 2010. до
31. децембра 2010. го ди не, а из вр ше но је по За пи сни ку број:
16-04-18-92/10.

III

Ми ни стар ство ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те и
Фонд ПИО Ре пу бли ке Срп ске су оба ве зни да књи го вод стве -
но еви ден ти ра ју фи нан сиј ско по рав на ње из та чке II ове
одлу ке.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство ра -
да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те и Фонд ПИО Ре пу бли ке
Срп ске.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Службе ном гла сни ку Ре пу бли ке  Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-21/11 По овлашћењу,
19. јануара 2011. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

79

На осно ву чла на 9. став 2. За ко на о ре гу ли са њу ци је на
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09) и
чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 13. ја ну а ра 2011. го ди не,
д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ЛИ СТИ ПРО ИЗ ВО ДА И УСЛУ ГА ОД ПО СЕБ НОГ 
ЗНА ЧА ЈА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТАН ДАР ДА СТА НОВ НИ ШТВА

I
Овом од лу ком уре ђу је се ли ста про из во да и услу га од

по себ ног зна ча ја за за шти ту стан дар да ста нов ни штва.

II
Ли ста про из во да и услу га од по себ ног зна ча ја за за шти -

ту стан дар да ста нов ни штва на ла зи се у При ло гу број 1. и
чи ни са став ни дио ове од лу ке.

III
Ова од лу ка 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: 04/1-012-2-10/11 По овлашћењу,
13. јануара 2011. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

При лог број 1.

ЛИ СТА ПРО ИЗ ВО ДА И УСЛУ ГА ОД ПО СЕБ НОГ 
ЗНА ЧА ЈА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТАН ДАР ДА 

СТА НОВ НИ ШТВА
Про из во ди од по себ ног зна ча ја за за шти ту стан дар да

ста нов ни штва су:
1. пше нич но бра шно  тип 850 и 500,
2. хљеб од бра шна тип 850 и 500,
3. со за људ ску ис хра ну,
4. уље сун цо кре то во за ис хра ну,
5. свињ ска маст, ма слац, ма сло и мар га рин,
6. све вр сте свје жег ме са и ри бе,
7. ко ко ши ја ја ја,
8. све вр сте свје жег по вр ћа и во ћа,
9. мли је ко,
10. ше ћер кри стал,
11. јо гурт,
12. уџ бе ни ци за основ ну шко лу,
13. ли је ко ви,
14. хра на за бе бе (за мје на за мај чи но мли је ко),
15. хра на за до јен чад и
16. чвр ста огријев на го ри ва (др во, угаљ).
Услу ге од по себ ног зна ча ја за за шти ту стан дар да ста нов -

ни штва су:
1. услу га ис по ру ке во де,
2. услу га ис по ру ке елек трич не енер ги је,
3. те ле ко му ни ка ци о на услу га - услу га фик сне те ле фо ни је,
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4. услу га ис по ру ке то пло те (гри ја ње) и ис по ру ка га са,
5. од воз от па да ка из по слов них и стам бе них про сто ра

(сме ће),
6. услу га јав ног пре во за ли ца у град ском и при град ском

са о бра ћа ју,
7. услу га од во ђе ња от пад них во да (ка на ли за ци ја),
8. здрав стве не услу ге и
9. пар ти ци па ци ја за дје цу об у хва ће ну пред школ ским

вас пи та њем и обра зо ва њем.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 26. став 2. Закона о Пензијском резервном
фонду Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 73/08 и 50/10), а у вези са чла ном 11. став 2.
Статута Друштва за управљање Пензијским резервним фон-
дом Републике Српске а.д. Бања Лука (“Службени гласник
Републике Српске”, број 65/10), Влада Републике Српске, на
сједници од 23. децембра 2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О НАКНАДИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И ТРОШКОВИМА 
ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА

I
Годишња накнада за упра вља ње Пензиј ским резервним

фондом Републике Српске а.д. (у даљем тексту: ПРЕФ)
износи 0,2% просјечне годишње нето вриједности имовине
ПРЕФ-а у текућој години.

II
Нето вриједност имовине ПРЕФ-а обрачунава се једном

мјесечно у складу са методологијом која се примјењује при
обрачунавању нето вриједности имовине Акцијског фонда
Републике Српске.

III
До утврђивања просјечне годишње нето вриједности

имовине ПРЕФ-а за текућу годину накнада за управљање
ПРЕФ-ом из тачке I исплаћује се аконтативно на мјесечном
основу, на бази нето вриједности имо ви не ПРЕФ-а утврђене
у складу са тачком II.

IV
Друштво за управљање Пензијским резервним фондом

Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво
за управљање ПРЕФ-ом) обрачунава и наплаћује накнаду за
управљање ПРЕФ-ом од дана регистрације ПРЕФ-а у суд-
ском регистру.

V
Трошкове пословања Друштва за управљање ПРЕФ-ом,

од дана његове регистрације у судском регистру до дана ре-
гистрације ПРЕФ-а у судском регистру, Друштво за упра-
вљање ПРЕФ-ом фи нан си ра  на терет имовине ПРЕФ-а, у
висини стварно насталих трошкова, а највише до 0,1%
основног капитала ПРЕФ-а, утврђеног Одлуком о оснивању
Пензијског резервног фонда Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 65/10).

Скупштина ПРЕФ-а, уз претходно мишљење надзорног
одбора Друштва за управљање ПРЕФ-ом, даје сагласност на
коначан обрачун трошкова из става 1.

Трошкове из става 1. који прелазе проценат утврђен у том
ставу сноси оснивач Друштва за управљање ПРЕФ-ом Фонд
за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2691/10 По овлашћењу,
23. децембра 2010. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 13. јануара
2011. го ди не, д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА ВЛА СНИ ШТВА

I
Пре но си се пра во вла сни штва над пут нич ким мо тор ним

во зи ли ма и опре мом за пре нос по да та ка и гла са са Вла де Ре -
пу бли ке Срп ске - Ге не рал ног се кре та ри ја та Вла де Ре пу бли -
ке Срп ске на ин сти ту ци ју Пред сјед ник Ре пу бли ке Срп ске -
Слу жбу пред сјед ни ка Ре пу бли ке Срп ске, и то:

- мо тор на во зи ла (011321):
1) WV polo, ин вен тар ски број: 2150, ре ги стар ски број:

235-Е-521, го ди на про из вод ње: 2006, број ша си је:
WVWZZZ9NZ79000030,

2) škoda fabia, ин вен тар ски број 4935, ре ги стар ски број
807-К-219, го ди на про из вод ње 2004, број ша си је
TMBPF16Y444076769;

- опре ма за пре нос гла са и по да та ка (011313):
1) 25546 - те ле фон мо бил ни nokia N95, 8 Gb;
2) 10 - те ле фон мо бил ни nokia N71;
3) 2281- мо бил ни;
4) 25538 - те ле фон мо бил ни nokia Е51;
5) 25552 - те ле фон мо бил ни blackberry 9000 bold-bleck;
6) 2 - те ле фон мо бил ни nokia N96;
7) 2702 - те ле фон мо бил ни nokia 6500 classic;
8) 94398 - те ле фон мо бил ни nokia N95;
9) 168 - теле фон мо бил ни nokia ID Е52;
10) 5 - те ле фон мо бил ни nokia N95;
11) 68 - те ле фон  мо бил ни nokia Е52;
12) 25542 - те ле фон мо бил ни samsung SGH D780.
Ври јед ност по кон ти ма:
- 011321 - мо тор на во зи ла:
набавна вриједност ....................................46.699,11 КМ,
исправка вриједности ................................37.285,75 КМ,
књиговодствена вриједност ........................9.413,36 КМ;
- 011313 - опрема за пре нос по да та ка и гла са:
набавна вриједност ......................................7.263,82 КМ,
исправка вриједности ..................................5.389,18 КМ,
књиговодствена вриједност ........................1.874,64 КМ.
Укуп но:
набавна вриједност ....................................53.962,93 КМ,
исправка вриједности ................................42.674,93 КМ,
књиговодствена вриједност ......................11.288,00 КМ.

II
Пра во вла сни штва над пут нич ким мо тор ним во зи ли ма и

опре мом за пре нос по да та ка и гла са из тач ке I ове од лу ке
пре но си се без на кна де.

III
За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ге не рал ни се кре -

та ри јат Вла де Ре пу бли ке Срп ске и Слу жба пред сјед ни ка Ре -
пу бли ке Срп ске.

IV
Ова од лу ка 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: 04/1-012-2-17/11 По овлашћењу,
13. јануара 2011. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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