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“(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, дуг Републике 
Српске настао по основу задуживања за финансирање са-
нације штете из Јединственог регистра штета, прописаног 
у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Срп-
ске, изузима се из ограничења која су прописана за укупан 
и јавни дуг Републике Српске.”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 2.
У члану 62. послије става 5. додаје се нови став 6, који 

гласи:
“(6) Министарство финансија може издати сагласност 

из става 5. овог члана иако износи који доспијевају за от-
плату, по предложеном дугу и цјелокупном неизмиреном 
постојећем дугу, у било којој наредној години прелазе огра-
ничење из члана 59. став 1. овог закона, само у случају када 
се сагласност тражи за задуживање које се односи на фи-
нансирање санације штете из Јединственог регистра ште-
та прописаног Законом о Фонду солидарности за обнову 
Републике Српске.”.

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-884/14 Предсједник
15. јуна 2014. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

773
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О 
СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА 

ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о допуни Закона о спречавању су-
коба интереса у органима власти Републике Српске, који је 
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Дваде-
сетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, а 
Вијеће народа 19. јуна 2014. године констатовало да усво-
јеним Законом о допуни Закона о спречавању сукоба ин-
тереса у органима власти Републике Српске није угрожен 
витални национални интерес ни једног конститутивног на-
рода у Републици Српској.
Број: 01-020-3178/14 Предсједник
19. јуна 2014. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА 

ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о спречавању сукоба интереса у органима вла-

сти Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 73/08) у члану 8. послије става 1. додаје се нови 
став 2, који гласи:

“(2) Забрана из става 1. овог члана не односи се на члан-
ство у органу Фонда солидарности за обнову Републике 
Српске.”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-885/14 Предсједник
15. јуна 2014. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 110. став 

2. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. став 
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), На-
родна скупштина Републике Српске, на Двадесетој посеб-
ној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, донијела је  
с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
I

Одредбa члана 14. став (2) Закона о Фонду солидар-
ности за обнову Републике Српске има општи интерес за 
Републику Српску.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-875/14 Предсједник
15. јуна 2014. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

775
На основу члaна 70. став 1. тачка 2. и члана 110. став 

2. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. став 
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), На-
родна скупштина Републике Српске, на Двадесетој посеб-
ној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, донијела је  
с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
I

Одредбa члана 11. став (2) Закона о посебном доприно-
су за солидарност има општи интерес за Републику Српску.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-877/14 Предсједник
15. јуна 2014. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 57. став 4. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 89/13), члана 
15. тачка г) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 65. сједници, одржа-
ној 05.06.2014. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О НАКНАДАМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАТПИСА У 

ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се висина и начин плаћања 

накнада за постављање и коришћење рекламних табли, 
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно оглаша-
вање или обавјештавање и других натписа (у даљем тексту: 
натписи) у заштитном појасу јавних путева, осим локалних 
путева и улица у насељу.

Члан 2.
(1) Накнаде за постављање и коришћење натписа, укљу-

чујући и објекте расвјете у заштитном појасу пута, износе:
1) годишња накнада за постављање свијетлећих натпи-

са износи:
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1. за комерцијално-тржишне натписе 170 КМ/m²,
2. за комерцијално-информативне натписе 150 КМ/m²;
2) годишња накнада за постављање осталих натписа 

износи:
1. за комерцијално-тржишне натписе 130 КМ/m²,
2. за комерцијално-информативне натписе 100 КМ/m².
(2) Накнаде за постављање и коришћење натписа из 

става 1. овог члана обрачунава управљач пута.
(3) Накнаде из става 1. овог члана плаћају се годишње 

на основу уговора који управљач пута закључује са ко-
рисником натписа.

(4) Уплата накнада из ове уредбе врши се на жиро рачун 
управљача пута.

Члан 3.
(1) Годишње накнаде из члана 2. став 1. ове уредбе од-

носе се на једностране натписе.
(2) Годишње накнаде за вишестране натписе одређују 

се тако што се новчана основица из члана 2. став 1. ове 
уредбе увећава за 50% по страни.

Члан 4.
(1) Годишње накнаде из чл. 2. и 3. ове уредбе пропи-

сане су за натписе који су постављени у заштитном пут-
ном појасу који припада јавном путу на коме је интензи-
тет саобраћаја од 3.000 до 7.000 возила на дан, изражен у 
просјечном годишњем дневном саобраћају (у даљем тек-
сту: ПГДС).

(2) Накнаде из чл. 2. и 3. ове уредбе умањују се за 20% 
ако је интензитет саобраћаја мањи од 3.000 возила на дан 
ПГДС, односно увећавају ако је интензитет саобраћаја већи 
од 7.000 возила на дан ПГДС, и то по 10% за сваких 1.000 
возила на дан ПГДС.

(3) Обрачун накнада из ст. 1. и 2. овог члана годишње 
врши управљач пута, на основу званичних података о ин-
тензитету саобраћаја на подручју Републике Српске, а ко-
риснику се о висини обрачунате годишње накнаде издаје 
рачун.

Члан 5.
Годишње накнаде из чл. 2, 3. и 4. ове уредбе утврђују 

се за календарску годину, сразмјерно времену коришћења 
у току године.

Члан 6.
(1) Изузетно од чл. 2, 3, 4. и 5. ове уредбе, накнаде за по-

стављање натписа не наплаћују се у сљедећим случајевима:
1) промовисања активности у циљу повећања безбјед-

ности од стране органа надлежних за безбједност сао-
браћаја на путевима и

2) промовисања осталих видова саобраћаја који су од 
општег интереса за Републику Српску.

(2) У случајевима из става 1. овог члана потребно је 
прибавити мишљење Министарства саобраћаја и веза Ре-
публике Српске.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уред-

ба о регулисању висине накнаде за постављање натписа у 
путном и заштитном појасу пута (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 65/06).

Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1116/14 Предсједница
5. јуна 2014. 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), Влада Републике Српске, на 65. сједници, одржа-
ној 5.06.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 
ИНТЕГРИСАНОГ И ОДРЖИВОГ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I
Овом одлуком уређују се начин и поступак, финанси-

рање и области финансирања пројеката интегрисаног и 
одрживог локалног развоја у Републици Српској.

II
Средства за директну подршку реализацији приори-

тета утврђених стратегијама развоја јединица локалне са-
моуправе обезбјеђују се у оквиру успостављеног Финан-
сијског механизма и износе 520.000 USD, од којих 400.000 
USD обезбјеђује Швајцарска агенција за развој и сарадњу 
(SDC) и Развојни програм Уједињених нација (UNDP), а 
120.000 USD обезбјеђује се из буџета Републике Српске.

III
Средства за директну подршку финансирања пројека-

та интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици 
Српској у оквиру успостављеног Финансијског механизма 
из тачке II ове одлуке су бесповратна.

IV
Додјела средстава у оквиру успостављеног Финан-

сијског механизма врши се на основу јавног позива који 
расписује Инвестиционо-развојна банка Републике Српске 
а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Банка).

V
Одлуку о финансирању пројеката из успоставље-

ног Финансијског механизма доноси Пројектни одбор 
који чине по један представник Министарства финан-
сија, Министарства управе и локалне самоуправе, Банке, 
Швајцарске агенције за развој и сарадњу и Развојног про-
грама Уједињених нација, а потврђује је Влада Републике 
Српске (у даљем тексту: Влада).

VI
Функцију Јединице за имплементацију Финансијског 

механизма обавља Банка.

VII
1) Корисници средстава из тачке II ове одлуке могу бити 

јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или јавне 
установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

2) Корисници средстава из подтачке 1) ове тачке могу 
подносити пријаве за суфинансирање пројеката заједно са 
предузетницима, привредним друштвима или установама 
чији оснивач, односно већински власник није јединица 
локалне самоуправе или Република Српска и удружењима 
грађана, уз услов да је јединица локалне самоуправе, јавно 
предузеће или јавна установа чији је оснивач јединица ло-
калне самоуправе водећи корисник.

VIII
1) Пројекти јединица локалне самоуправе који се могу 

финансирати из средстава Финансијског механизма морају 
се односити, а у складу са важећим стратешким документи-
ма Републике Српске на једну од сљедећих области:

- побољшање приступа и квалитета јавних услуга у 
јединицама локалне самоуправе, у складу са Стратегијом 
развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 
2009-2015. године, стратешки циљ 3. “Осигурање досту-
пности и квалитета јавних услуга за све грађане”, не укљу-
чујући административне услуге или


