
27.05.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 41 3
УРЕДБУ

О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О ЗАБРАНИ ПРОДАЈЕ, 
УСЛУЖИВАЊА И УПОТРЕБЕ АЛКОХОЛНИХ 
ПИЋА ЛИЦИМА МЛАЂИМ ОД 18 ГОДИНА У 

УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 1.
У Уредби о забрани продаје, услуживања и употребе 

алкохолних пића лицима млађим од 18 година у угости-
тељским објектима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 50/11) члан 8. мијења се и гласи:

“(1) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 
КМ казниће се за прекршај угоститељ као привредно 
друштво ако обавља угоститељску дјелатност у објекту 
врсте ‘кетеринг’, а на мјесту доставе услужује алкохолна 
пића лицима млађим од 18 година.

(2) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 2.500 КМ 
казниће се за прекршај угоститељ као привредно друштво 
ако на видном мјесту у угоститељском објекту или непо-
средно поред шанка или точионице пића не истакне оба-
вјештење о забрани продаје, употребе, односно услужи-
вања алкохолних пића лицима млађим од 18 година.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-
говорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
400 КМ до 2.000 КМ, а за прекршај из става 2. овог члана 
казниће се новчаном казном у износу од 200 КМ до 1.000 
КМ.

(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 800 КМ до 3.500 КМ, а 
за прекршај из става 2. овог члана новчаном казном у изно-
су од 400 до 2.000 КМ.”.

Члан 2.
Члан 9. брише се.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-985/15 Предсједница
14. маја 2015. 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 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2015. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 119/14), Влада Републике Српске, на 21. 
сједници, одржаној 14.05.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ 

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ПЛАН УТРОШКА 
СРЕДСТАВА - ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ 

ФОНДАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА, 
за период 1. јануар - 31. мај 2015. године

I
Даје се сагласност Министарству управе и локалне 

самоуправе (организациони код 1141) на План утрошка 
средстава - текући грантови фондацијама и удружењима 
грађана, за период 1. јануар - 31. мај 2015. године, и то са 
позиције 415200 - текући грантови фондацијама и удруже-
њима грађана, у износу од 7.235,23 КМ.

II
Новчана средства из тачке I ове одлуке распоредиће 

Министарство управе и локалне самоуправе, у складу са 
Правилником о критеријумима и поступку за додјелу нов-
чане помоћи удружењима од јавног интереса, осталим 
удружењима и фондацијама (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 47/11).

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-969/15 Предсједница
14. маја 2015. 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 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2015. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 119/14), Влада Републике Српске, на 20. 
сједници, одржаној 06.05.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

I
Даје се сагласност на План утрошака средстава Ми-

нистарству науке и технологије (организациони код 1242), 
за период 01.04 - 30.06.2015. године, у укупном износу од 
43.100,00 КМ, и то са позиција:
- 415200 - текући грант за активности у 
 области технологије ....................................10.500,00 КМ,
- 415200 - текући грант за активности 
 научних институција ...................................31.000,00 КМ,
- 415200 - текући грант за промоцију 
 науке ...............................................................1.600,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Министарство науке и технологије.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-971/15 Предсједница
6. маја 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета 

за 2015. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 119/14) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 22. сједници, одржа-
ној 22.05.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са пози-

ције 415200 - капитални грант у области здравствене и 
социјалне заштите, у оквиру Министарства здравља и со-
цијалне заштите (организациони код 1344001), за период 
01.01 - 30.06.2015. године, у износу од 252.639,62 КМ.

II
Одобрена средства из тачке I ове oдлуке дозначиће се 

извођачу “Линднер” д.о.о. Београд, на име изградње и оп-
ремања Централног дијела јужног крила ЦМБ-а ЈЗУ Уни-
верзитетска болница Клинички центар Бања Лука, у износу 


