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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 
Српске, члана 204. став 2. Пословника Народне скупштине 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Једа-
наестој сједници, одржаној 14. априла 2016. године, доније-
ла је  с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА 
О СТАТУСУ ФУНКЦИОНЕРА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да 
се Нацрт закона о измјенама Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе упути на стручну расправу;

2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народ-
не скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.
net;

3. Стручна расправа ће се спровести у року од 60 дана; 
4. За организовање и спровођење стручне расправе 

задужује се Одбор за локалну управу, који се истовреме-
но обавезује да достави Народној скупштини, уз прије-
длог закона, извјештај о резултатима стручне расправе са 
мишљењима и приједлозима изнесеним у истој;

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и 
на веб-страници Народне скупштине Републике Српске. 

Број: 02/1-021-463/16 Предсједник
14. априла 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 91. став 9. Закона о туризму (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 70/11 и 67/13) и 
члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 68. сједници, одржаној 7.4.2016. 
године,  д о н о с и 

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЈЕЛУ 
НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују финансирање проје-

ката из области туризма, општи и посебни услови, крите-
ријуми и поступак за додјелу намјенских средстава за ра-
звој туризма Републике Српске (у даљем тексту: намјенска 
средства), обавезе корисника средстава, начин контроле 
утрошка намјенских средстава, као и начин остваривања 
и обавјештавања јавности о резултатима поступка додјеле 
намјенских средстава.

Члан 2.
(1) Намјенска средства искључиво се користе у циљу 

усмјеравања и подстицања развоја туризма у Републици 
Српској као облик подршке развоју туризма и мјера којом 
се уређује или олакшава пословање корисника у туризму 
и другим туризму сродним дјелатностима, као што су уго-
ститељство, услужне дјелатности, пољопривредне, култур-
не, спортске и остале сродне дјелатности које се могу ту-
ристички валоризовати и у складу са Законом о туризму и 
Стратегијом развоја туризма Републике Српске 2011-2020.

(2) Намјенска средства планирају се и обезбјеђују у 
буџету Републике Српске у оквиру буџетских средстава 
Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Ми-
нистарство), и то као:

1) текући грант за развој туризма, 
2) капитални грант за развој туризма и 

3) субвенција.
(3) Граматички изрази употријебљени у овој уредби за 

означавање мушког и женског рода подразумијевају оба 
пола.

Члан 3.
Намјенска средства додјељују се за финансирање сље-

дећих пројектних активности:
1) у циљу израде пројектне документације у туризму, 

Министарство финансира израду Стратегије развоја тури-
зма Републике Српске, Плана промоције туризма Републи-
ке Српске, мастер плана, маркетинг плана, програме развоја 
туристичког производа, студија изводљивости туристичких 
пројеката, урбанистичких и просторних планова, планова 
туристичких мјеста и мјеста за одмор;

2) у циљу реализације промотивних активности у тури-
зму, Министарство финансира активности на непосредној 
реализацији туристичких манифестација (сајмови, фес-
тивали, конгреси, конференције, стручне радионице, тра-
диционалне манифестације, изложбе и слично, штампање 
публикација, стручних часописа и промотивног материјала 
из области туризма, подршка промоцији туризма у елек-
тронским и штампаним медијима);

3) У циљу изградње туристичке инфраструктуре и ту-
ристичке супраструктуре, Министарство финансира: 

1. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристич-
ких, угоститељских и других капацитета који доприно-
се развоју туристичке и угоститељске понуде, односно 
изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и 
угоститељске инфраструктуре и супраструктуре,

2. израду хоризонталне и вертикалне туристичке сиг-
нализације,

3. подршку почетним улагањима пословних субјеката у 
области туризма и угоститељства, 

4. пројекте санације и реструктурирања пословних 
субјеката из области туризма, угоститељства и областима 
сродним туризму,

5. изградњу, адаптацију или реконструкцију објеката и 
локалитета од значаја за туризам и угоститељство;

4) у циљу унапређивања постојеће туристичке понуде, 
Министарство финансира:

1. пројекте додјеле средстава за туристичке пројекте 
којима су претходно одобрена средства из претприступних 
фондова Европске уније и других међународних фондова,

2. пројекте из области туризма, угоститељства, као и 
сродних дјелатности који су кандидовани на међународним 
конкурсима, а недостају им финансијска средства за обаве-
зно учествовање, те пројекте туризма и угоститељства из 
области прекограничне и регионалне сарадње,

3. пројекте улагања у уређење и заштиту културног и 
природног насљеђа,

4. набавку средстава и опреме за пружање услуга у ту-
ризму, угоститељству, као и сродним дјелатностима, 

5. организацију и спровођење образовних програма 
и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради 
едукације кадрова у туризму и угоститељству, којима се 
унапређују способности људских ресурса у туризму и уго-
ститељству,

6. спровођење научноистраживачких радова, односно 
активности од значаја за туризам, угоститељство и сродне 
дјелатности,

7. успостављање електронских/интернетских алата, 
информационог система и статистичко праћење у служби 
развоја и пословања туризма и угоститељства,

8. производњу и дизајнирање туристичких сувенира у 
сврху јачања туристичке понуде и

9. брендирање појединих туристичких мјеста, локали-
тета и дестинација у сврху јачања туристичке понуде;

5) у циљу подстицања домаћег и рецептивног туризма, 
Министарство финансира:
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1. трошкове туристичких агенција у обављању рецеп-
тивног туризма и 

2. реализацију туристичких пакет-аранжмана или изле-
та у Републику Српску, односно БиХ;

6) у циљу подстицања осталих пројеката из области ту-
ризма или других области сродних туризму, као што су уго-
ститељство, услужне дјелатности, културне, спортске, еко-
лошке и остале сродне дјелатности које се могу туристички 
валоризовати, Министарство финансира унапређивање 
квалитета понуде, нивоа и стандарда опремљености и под-
стицање посебних програма који доприносе повећању ква-
литета у туризму и областима сродним туризму.

Члан 4.
(1) Право на додјелу намјенских средстава имају 

субјекти - корисници регистровани у Републици за оба-
вљање дјелатности туризма и угоститељства или са тури-
змом непосредно повезаних дјелатности, и то: 

1) привредна друштва и предузетници,
2) физичка лица која обављају дјелатност у сеоском 

домаћинству или обављају угоститељску дјелатност изнај-
мљивањем апартмана, кућа за одмор, односно соба за из-
најмљивање, односно која пружају угоститељске услуге у 
приватном смјештају,

3) удружења, невладине организације и остале непро-
фитне организације,

4) пољопривредне задруге, 
5) јединице локалне самоуправе и туристичке орга-

низације града или општине, односно међуопштинске ту-
ристичке организације и остале јавне установе и правна 
лица основани на нивоу јединице локалне самоуправе и

6) републичке управне организације, те јавне устано-
ве и јавна предузећа основана од стране Владе Републике 
Српске.

(2) Сви субјекти из става 1. овог члана Уредбе имају 
једнака права и једнаке могућности без обзира на пол у по-
ступку додјеле намјенских средстава.

Члан 5.
(1) Додјела намјенских средстава за развој туризма 

врши се:
1) рјешењем министра трговине и туризма (у даљем 

тексту: министар) на основу јавног конкурса и
2) рјешењем министра за износе до 5.000 КМ и за додје-

лу субвенције у туризму.
(2) Намјенска средства могу бити додијељена у пуном 

износу или у ратама. 
(3) Субјекти из члана 4. ове уредбе могу аплицирати са 

више пројеката, односно Министарство може финансијски 
подржати више њихових пројеката на начин прописан овом 
уредбом.

Члан 6.
(1) Министарство најмање једанпут годишње објављује 

јавни конкурс (у даљем тексту: Конкурс) у једном од днев-
них штампаних гласила који се објављује на подручју Ре-
публике, у “Службеном гласнику Републике Српске” и на 
интернет страници Министарства. 

(2) Конкурс може да садржи: информације о области 
туризма која се подстиче, детаљан опис циљева које Ми-
нистарство жели да постигне додјелом намјенских средста-
ва, упутства и услове под којима се може аплицирати, ко 
може бити учесник Конкурса, рок за подношење пријава, 
критеријуме за одабир, напомену о статусу непотпуних и 
неблаговремених пријава учесника на Конкурсу, као и оста-
ле информације од значаја за додјелу намјенских средстава 
према овој уредби.

Члан 7.
(1) За учествовање на Конкурсу, субјекти из члана 4. 

Уредбе достављају Министарству Пријаву подносиоца и 
Пријаву пројекта за додјелу намјенских средстава на про-

писаним обрасцима, као и остале документе из овог члана 
Уредбе наведене у Конкурсу.

(2) Субјекти из члана 4. Уредбе обавезни су да испуне 
опште и посебне услове за финансирање пројеката из на-
мјенских средстава, осим ако овом уредбом није другачије 
прописано.

(3) Општи услови за финансирање пројеката из намјен-
ских средстава односе се на испуњеност услова у погледу 
организовања субјеката из члана 6. ове уредбе, измирених 
пореских обавеза, те пројектне и финансијске документа-
ције.

(4) Као доказ испуњености општих услова за финанси-
рање пројеката из намјенских средстава за развој туризма 
субјекти из члана 4. Уредбе обавезни су да уз Пријаву под-
носиоца и Пријаву пројекта Министарству доставе и:

1) пројектни приједлог који мора бити сачињен у скла-
ду са упутством из става 8. овог члана, 

2) извод о упису у регистар надлежног органа, 
3) рјешење о регистрацији код Пореске управе Репу-

блике Српске - ЈИБ или увјерење о  регистрацији ПДВ 
обвезника код Управе за индиректно опорезивање БиХ,

4) увјерење Пореске управе Републике Српске о изми-
реним пореским обавезама, не старије од 90 дана од дана 
расписивања Конкурса, 

5) копију уговора о отвореном жиро рачуну,
6) потврду надлежног суда да над привредним 

друштвом није покренут поступак стечаја или ликвидације,
7) доказ о обезбијеђеним изворима финансирања про-

јекта (уговор о кредиту, уговори о суфинансирању пројек-
та), 

8) извјештај о утрошку буџетских средстава која су 
додијељена у години која претходи години за коју је ра-
списан Конкурс, са комплетном документацијом, осим у 
случајевима уколико субјект није финансиран од стране 
Министарства или је достављен извјештај прије расписи-
вања Конкурса, као и у случају уколико Министарство није 
дозначило средства по потписаном уговору и 

9) доказ о уплати републичке административне таксе.
(5) Рок за подношење пријава из члана 4. тачка 1) ове 

уредбе је 30 дана од дана објављивања Конкурса у “Слу-
жбеном гласнику Републике Српске”.

(6) Посебни услови за финансирање пројеката из на-
мјенских средстава односе се на испуњеност услова зави-
сно од врсте пројеката и подразумијевају доказе или други 
вид увјерења од корисника, као што је грађевинска дозвола, 
дозвола за извођење одређених врста радова, правни основ 
коришћења покретности или непокретности, опреме или 
о извршењу услуга, односно радова, инвестициони план, 
уговор са правним или физичким лицима који на посредан 
или непосредан начин учествују у реализацији активности 
која се финансира додјелом намјенских средстава, предра-
чуне са спецификацијом трошкова или уговоре као доказ о 
потребним финансијским средствима од добављача услу-
га или други одговарајући доказ на основу којег је могуће 
оправдати износ потребних средстава за набавку материја-
ла, опреме или о висини извршених услуга, као и друга по-
себна документација која се прецизира у тексту Конкурса. 

(7) Министарство може по службеној дужности од на-
длежних органа затражити провјеру достављене докумен-
тације корисника из ст. 3, 4, 5. и 6. овог члана.

(8) Министар упутством прописује облик и садржај 
Пријаве подносиоца и Пријаве пројекта за финансирање 
пројеката, као и начин израде пројектног приједлога.

Члан 8.
(1) За спровођење Конкурса министар именује Комиси-

ју за спровођење поступка додјеле намјенских средстава (у 
даљем тексту: Комисија за додјелу).

(2) Комисија за додјелу састоји се од три члана и за-
мјеника чланова, који се бирају из реда запослених у Ми-
нистарству. 
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(3) При именовању Комисије за додјелу из става 1. овог 

члана бринуће се о равноправној заступљености полова.
(4) Задатак Комисије за додјелу је да у складу са утврђе-

ним условима и критеријумима из ове уредбе размотри до-
стављене пријаве, оцијени испуњеност формално-правних 
услова за учествовање на Конкурсу, спроведе поступак 
вредновања потпуних, уредних и благовремених пријава, 
рангира пројекте на основу критеријума из ове уредбе, са-
чини приједлог Ранг-листе пројектних приједлога (у даљем 
тексту: Ранг-листа) и предложи министру листу подноси-
лаца Пријаве и њихових пројектних приједлога за финан-
сирање. 

(5) Ранг-листа за финансирање се објављује на интер-
нет страници Министарства. 

Члан 9.
(1) Избор пројеката који ће бити финансирани или су-

финансирани намјенским средствима врши се према сље-
дећим критеријумима:

1) туристичка валоризација активности, оправданост 
и сврсисходност активности, допринос активности разво-
ју туристичке и угоститељске привреде и његов значај са 
становишта развоја појединих облика туризма према про-
грамима рада Министарства и стратешким документима у 
туризму, 

2) допринос пројекта развоју туристичких производа,
3) побољшање и унапређивање стандарда и квалитета 

туристичке и угоститељске понуде, као и друштвеног со-
циоекономског окружења и

4) финансијски допринос реализацији пројекта. 
(2) Министар упутством прописује правила бодовања 

пројеката у складу са критеријумима из става 1. овог члана 
Уредбе. 

Члан 10.
Уколико се намјенска средства додјељују у складу са 

чланом 5. став 1. тачка 2) Уредбе, субјекти из члана 4. Уред-
бе обавезни су да уз Пријаву подносиоца и Пријаву пројек-
та Министарству доставе:

1) извод о упису у регистар надлежног органа, 
2) рјешење о регистрацији код Пореске управе Репу-

блике Српске - ЈИБ или увјерење о регистрацији ПДВ обве-
зника код Управе за индиректно опорезивање БиХ и

3) копију уговора о отвореном жиро рачуну.

Члан 11. 
(1) У складу са расположивим буџетским средствима, 

уз претходно прибављену сагласност Владе Републике 
Српске, Министарство може додијелити субвенцију јавним 
предузећима у области туризма.

(2) Субвенција се додјељује за финансирање набавке 
основних средстава и реализацију инвестиционог циклуса 
на изградњи туристичке инфраструктуре и туристичке су-
праструктуре, уколико су планирани стратешким докумен-
тима у области туризма. 

(3) За додјелу субвенције субјекти из става 1. овог члана 
дужни су да доставе:

1) Пријаву пројекта,
2) пројектни приједлог и инвестициони план, 
3) увјерење Пореске управе Републике Српске о изми-

реним пореским обавезама, не старије од 90 дана од дана 
расписивања Конкурса, 

4) копију уговора о отвореном жиро рачуну,
5) потврду надлежног суда да над привредним 

друштвом није покренут поступак стечаја или ликвида-
ције,

6) финансијски извјештај (завршни рачун) за претходне 
двије пословне године, као и бруто биланс за текућу годи-
ну, закључно са мјесецом који претходи мјесецу подноше-
ња захтјева,

7) главни пројекат и пројекат за извођење радова (за ин-
фраструктурне пројекте),

8) увјерење или потврду за извођење радова са прило-
женом спецификацијом радова, као и профактуре испору-
чиоца опреме, односно основних средстава.

(4) На поступак додјеле субвенције сходно се при-
мјењују одредбе члана 13. ст. 3, 4, 5, 14, 16, 17. и 18. ове 
уредбе.

Члан 12. 
(1) Министарство ће рјешењем одбити Пријаву пројек-

та ако: 
1) буде утврђено да Пријава пројекта не задовољава 

критеријуме из члана 9. ове уредбе, односно уколико проје-
кат није оцијењен са довољним бројем бодова на Ранг-ли-
сти за његово финансирање, 

2) Министарство није у могућности да реализује фи-
нансирање пројекта због недостатка буџетских средстава 
или у случају ребаланса буџета у текућој години и финан-
сирања непланираних пројектних активности, те других 
околности који онемогућавају реализацију додјеле намјен-
ских средстава и

3) подносилац Пријаве пројекта није оправдао утрошак 
средстава у претходној буџетској години.

(2) У случају из става 1. овог члана субјектима из члана 
4. Уредбе доставља се рјешење о одбијању захтјева за фи-
нансирање пројекта.

(3) Рјешење из става 3. овог члана је коначно и против 
њега се може тужбом покренути управни спор пред надле-
жним судом у року од 30 дана од дана његовог достављања.

Члан 13.
(1) По окончању активности Комисије за додјелу у поступ-

ку вредновања пројектних приједлога и сачињене и министру 
предложене Ранг-листе, одабраним подносиоцима Пријаве из 
члана 7. став 1. Уредбе, односно корисницима средстава до-
ставља се рјешење о додјели намјенских средстава.

(2) Рјешење из става 1. овог члана је коначно и против 
њега се може тужбом покренути управни спор пред надле-
жним судом у року од 30 дана од дана његовог достављања.

(3) На основу рјешења из става 1. овог члана, Ми-
нистарство закључује са корисницима средстава поједи-
начни Уговор о финансирању пројекта (у даљем тексту: 
Уговор), којим се уређују међусобна права и обавезе уго-
ворних страна.

(4) На основу Уговора из става 3. овог члана, исплата 
намјенских средстава врши се према расположивости сред-
става, преносом одобрених средстава са рачуна Трезора 
Републике Српске у корист корисника средстава на његов 
текући рачун код комерцијалне банке.

(5) Уговором се утврђују услови и начин коришћења 
намјенских средстава, начин контроле утрошка намјенских 
средстава, те уређују остала међусобна права и обавезе 
уговорних страна.

(6) На питања одговорности за штету која нису уређена 
Уговором примјењују се одредбе Закона о облигационим 
односима.

(7) Као инструмент обезбјеђења враћања средстава у 
случају неиспуњења уговорених обавеза, приликом закљу-
чења Уговора, Министарство може уговорити обавезу ко-
рисника средстава да достави бланко потписане и овјерене 
мјенице са потписаном мјеничном изјавом или банкарску 
гаранцију за износе веће од 10.000 КМ.

(8) Министарство ће раскинути Уговор у случају:
1) ако је корисник средстава дао неистините податке, 
2) ако корисник средстава не поштује битне одредбе 

Уговора или одступи од преузетих уговорних обавеза,
3) ако корисник средстава престане са редовним посло-

вањем,
4) ако корисник средстава постане правно и пословно 

неспособан за реализацију Уговора, 
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5) ако постоје оправдани разлози због којих би Ми-
нистарство или друга лица претрпјела штету од реализа-
ције Уговора, односно пројектне активности или би био 
угрожен јавни интерес Републике и 

6) као и у другим случајевима који су прописани Уговором.

Члан 14.
(1) Корисник средстава обавезан је да Министарству 

благовремено достави извјештај о утрошку намјенских 
средстава са потребним доказима у року који је прописан 
Уговором. 

(2) Извјештај из става 1. овог члана, који се доставља на 
прописаном обрасцу, састоји се од:

1) наративног дијела о реализацији пројекта и
2) финансијског дијела. 
(3) Наративни дио извјештаја из става 2. тачка 1) овог 

члана садржи кратак извјештај о току пројекта, остварене 
резултате пројекта са фотографијама извршених радова, 
осврт на реализоване циљеве пројекта, као и оправданост 
пројекта.

(4) Финансијски дио извјештаја из става 2. тачка 2) овог 
члана представља извјештај о утрошеним средствима (пре-
ма обрасцу), као и приложене доказе о извршеним финан-
сијским трансакцијама, и то: 

1) спецификацију употребе и утрошка средстава по 
буџетским и материјалним ставкама, уз обавезно доста-
вљање копије фактуре са фискалним рачуном (осим ако 
добављач услуга, односно извршилац радова према посеб-
ном закону из области фискализације не подлијеже обавези 
издавања фискалног рачуна), овјерен извод банке на дан 
када је рачун плаћен (доказ о жиралном плаћању), 

2) копију уговора о дјелу, ситуацију о изведеним грађе-
винским радовима и слично, копију пореске пријаве и овјерен 
извод банке кад је уговор плаћен (доказ о жиралном плаћању) и

3) доказ о плаћеној царини за робу увезену из иностран-
ства (уколико иста подлијеже царинском опорезивању).

(5) Сваку страну извјештаја из става 2. овог члана мора 
потписати одговорно лице корисника додјеле намјенских 
средстава.

(6) Као докази о утрошку намјенских средстава не узи-
мају се у обзир ставке на рачунима које нису предмет Уго-
вора, рачуни уз које нису приложени фискални или други 
одговарајући рачуни или докази о уплати на жиро рачун 
добављача/извођача, као и велепродајни рачуни/фактуре и 
велепродајни фискални рачуни, односно рачуни за које не 
постоји доказ о извршеном жиралном плаћању.

(7) Корисник намјенских средстава обавезан је да чува до-
кументацију на основу које су додијељена намјенска средства 
Министарства најмање три године од дана закључења Уговора.

(8) У случају да се намјенска средства Министарства 
додјељују у ратама, корисник средстава дужан је да доста-
ви извјештај о утрошку за сваку рату, као и за цијели износ, 
а сходно захтјеву Министарства.

(9) Министар упутством прописује садржај и облик 
извјештаја о утрошку финансијских средстава.

Члан 15.
(1) Управни надзор над спровођењем ове уредбе врши 

Министарство.
(2) Министарство прати и надзире реализацију пројек-

та у складу са уговореним обавезама и достављеним извје-
штајем из члана 14. ове уредбе.

Члан 16.
(1) За спровођење поступка контроле утрошка до-

дијељених намјенских средстава министар именује посеб-
ну Комисију за контролу утрошка додијељених намјенских 
средстава (у даљем тексту: Комисија за контролу).

(2) Комисија за контролу састоји се од три члана и за-
мјенских чланова, који се бирају из реда запослених у Ми-
нистарству. 

(3) При именовању Комисије за контролу из става 2. 
овог члана бринуће се о равноправној заступљености по-
лова.

(4) Задатак Комисије за контролу је да изврши контролу 
утрошка средстава додијељених у складу са чл. 2, 6, 10. и 11. 
ове уредбе анализом извјештаја о утрошку средстава и кон-
тролом степена и динамике реализације финансираних ин-
фраструктурних пројеката на лицу мјеста, о чему сачињава 
посебан записник, те да предложи покретање одговарајућих 
поступака у случају ненамјенског утрошка средстава. 

(5) Корисник средстава дужан је да Министарству у 
сваком моменту омогући контролу реализације пројекта и 
да на увид сву потребну документацију.

Члан 17.
(1) Корисник средстава дужан је да без одгађања у случају 

настанка околности које отежавају или онемогућавају реали-
зацију уговорених обавеза, а најкасније у року од пет дана од 
дана настанка околности, обавијести Министарство о:

1) одгађању или промјени рока за реализацију уговорне 
обавезе, 

2) настанку околности које спречавају или одуговлаче 
реализацију Уговора,

3) статусним и другим битним организационим и 
кадровским промјенама које могу утицати на реализацију 
уговорне обавезе,

4) промјени оквира задатка или циљева активности,
5) потреби за додатним подстицајима за реализацију 

активности,
6) намјери уговарања или подуговарања и извођења 

одређених активности и
7) другим важнијим питањима која се појаве у тренутку 

реализације уговорних одредаба, а која на одређен начин 
мијењају пројектне активности или уговорене обавезе. 

(2) Уз обавјештење из става 1. овог члана, корисник 
средстава је дужан доставити доказе којима потврђује своје 
наводе, са приједлогом додатног рока за реализацију про-
јекта или достављања извјештаја, односно предузимању 
других активности из става 1. овог члана.

(3) Министарство разматра достављено обавјештење и 
ако утврди да је исто оправдано, са корисником средстава 
закључује анекс Уговора.

(4) У супротном, Министарство ће иницирати покре-
тање одговарајућег поступка ради накнаде штете и враћања 
додијељених намјенских средстава.

Члан 18.
(1) Корисник средстава који у уговореном року не до-

стави извјештај са пратећим доказима о намјенском утро-
шку новчаних средстава или достави неуредан и непотпун 
извјештај, злоупотријеби, односно ненамјенски утроши 
средства или не реализује пројекат обавезан је да врати до-
дијељена средства по Уговору, увећана за затезну камату.

(2) Захтјев за враћање додијељених новчаних средстава 
упућује Министарство у року од 30 дана од истека рока за 
достављање извјештаја, односно утврђивања ненамјенског 
утрошка средстава.

(3) Враћање новчаних средстава из става 2. овог члана 
врши се у корист буџета Републике Српске у року од 30 
дана од дана достављања захтјева за враћање.

(4) Ако корисник новчаних средстава не изврши 
враћање у року из става 3. овог члана, Министарство ће 
иницирати покретање одговарајућег поступка ради нак-
наде штете и враћања додијељених намјенских средстава, 
односно покренути поступак наплате мјенице из члана 12. 
став 7. ове уредбе, у складу са Уговором и прописом којим 
је уређено издавање и коришћење мјенице.

Члан 19.
Министарство обавјештава јавност о додјели намјен-

ских средстава на својој интернет страници или у средстви-
ма јавног информисања. 
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Члан 20.

Министар ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
ове уредбе донијети:

1) упутство о облику и садржају Пријаве подносиоца и 
Пријаве пројекта (члан 7. став 8),

2) упутство о методологији израде приједлога пројекта 
(члан 7. став 8),

3) упутство о правилима бодовања пројеката (члан 9. 
став 2) и

4) упутство о садржају и облику извјештаја о утрошку 
финансијских средстава (члан 14. став 9). 

Члан 21.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о условима и критеријумима за додјелу намјенских сред-
става за развој туризма (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 31/12 и 78/14).

Члан 22.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-832/16 Предсједница
7. априла 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 8а. став 4. Закона о удружењима и фон-

дацијама Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 52/01 и 42/05) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 68. 
сједници, одржаној 7.4.2016. године,  д о н о с и 

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЛУ 
И ПРЕСТАНАК СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА

Члан 1.
У Уредби о поступку за додјелу и престанак статуса 

удружења од јавног интереса (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 71/05, 65/07, 98/13 и 24/15) члан 10. мијења 
се и гласи:

“Учешће Владе у обезбјеђивању средстава за суфи-
нансирање рада удружења од јавног интереса зависи од 
програмских и пројектних активности удружења и њихове 
повезаности са стратешким документима Републике Срп-
ске и ресорних министарстава у области дјеловања удру-
жења.

Средства за суфинансирање рада удружења од јавног 
интереса планирају се на буџетској позицији ресорног ми-
нистарства за област дјеловања удружења.”.

Члан 2.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Висина средстава за суфинансирање рада удружења 

од јавног интереса утврђује се на основу критеријума које 
утврди ресорно министарство и поднесеног извјештаја о 
намјенском утрошку средстава додијељених у претходној 
години.

Влада одлуком утврђује висину средстава за суфинан-
сирање рада удружења од јавног интереса на приједлог ре-
сорно надлежног министарства.”. 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-831/16 Предсједница
7. априла 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. тачка б. Закона о Фонду и 

финансирању заштите животне средине Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 117/11 и 
63/14) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 68. сједници, одржаној 7.4.2016. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I
Овом одлуком даје се сагласност Фонду за заштиту жи-

вотне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 
(у даљем тексту: Фонд) да, у складу са расположивим сред-
ствима, у укупном износу од 1.250.000,00 КМ, финансијски 
подржи/суфинансира пројекте:

- Пројекат: “Зелени економски развој - GED - Green 
Economic Development” у реализацији Развојног програма 
уједињених нација - UNDP, у износу од 494.000,00 КМ, 

- Пројекат: “Реконструкција са доградњом и надо-
градњом Дома културе у Пелагићеву - Фаза енергетске 
ефикасности” у реализацији Општине Пелагићево, у изно-
су од 280.000,00 КМ,

- Пројекат: “Испитивање квалитета вода водотокова у Ре-
публици Српској у 2016. години”, у реализацији Јавне уста-
нове “Воде Српске” Бијељина, у износу од 250.000,00 КМ, и

- Пројекат: “Набавка опреме - канти за збрињавање от-
пада на територији општине Лакташи”, у реализацији Ко-
муналног предузећа “Комуналац” а.д. Лакташи, у износу 
од 226.000.00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке Фонд ће обезбиједити у 

складу са Планом рада и Финансијским планом Фонда за 
2016. годину.

III
Додјела средстава из тачке I ове одлуке извршиће се у 

складу са општим актима Фонда.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-823/16 Предсједница
7.  априла 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. тачка б. Закона о Фонду и 

финансирању заштите животне средине Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 117/11 и 
63/14) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 68. сједници, одржаној 7.4.2016. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I
Овом одлуком даје се сагласност Фонду за заштиту жи-

вотне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 
(у даљем тексту: Фонд) да измијени уговорене условe за 
реализацију сљедећих пројеката:

- Пројекат: “Прикупљање и уклањање отпада и напла-
вина из ријеке Врбас и језера Бочац”, у реализацији ДОО 
“Еко центар Бочац језеро” Бања Лука, смањење укупне 
вриједности Пројекта за 80.443,48 КМ,




