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62. Сандић (Костадин) Радомира, Прњавор, постхумно,
63. Савић (Борислав) Милована, Прњавор, постхумно,
64. Савић (Ранко) Мирка, Прњавор, постхумно,
65. Стојковић (Мирослав) Горана, Прњавор, постхумно,
66. Шљивар (Мирко) Драгана, Прњавор, постхумно,
67. Сопренић (Милан) Ранка, Прњавор, постхумно,
68. Тодоровић (Урош) Стојана, Прњавор, постхумно,
69. Тошић (Радован) Томислава, Прњавор, постхумно,
70. Тривалић (Саво) Младена, Прњавор, постхумно,
71. Вујасиновић (Војин) Милана, Прњавор, постхумно,
72. Вујасиновић (Живко) Ранка, Прњавор, постхумно,
73. Вукадиновић (Јанко) Жељка, Прњавор, постхумно,
74. 3арић (Недељко) Ненада, Прњавор, постхумно,
75. Лазаревић (Никола) Драгана, Прњавор, постхумно,
76. Нарић (Нинко) Зорана, Добој, постхумно,
77. Стакић (Чедо) Драшка, Дервента, постхумно,
78. Мехмедовић (Рашид) Расима, Дервента, постхумно.

Број: 01-136-3373/18 Предсједник
13. септембра 2018. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1622
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике 

Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и Ста-
тута ордена и медаља Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 12/95), на иницијативу Град-
ске организације породица заробљених и погинулих бораца 
и несталих цивила Бања Лука, а поводом 15. септембра, 
Дана погинулих и несталих Републике Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА

За резултате и достигнућа у процесу тражења несталих, 
збрињавању породица погинулих бораца, као и за афирма-
цију људских права, толеранцији међу људима и народима, 
владавини права и слобода чији значај има шире размјере и 
допринос у послијератном развоју Републике Српске одли-
кујем:

Републичку организацију породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила Републике Срп-
ске, Бања Лука,

ОРДЕНОМ ЧАСТИ СА ЗЛАТНИМ ЗРАЦИМА.

Број: 01-136-3374/18 Предсједник
13. септембра 2018. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1623
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике 

Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и 
Статута ордена и медаља Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 12/95), на иницијативу 
Удружења ветерана 63. падобранске бригаде, а поводом 
15. септембра, Дана погинулих и несталих Републике Срп-
ске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА

За заслуге стечене у борби против непријатеља и осло-
бођење Републике Српске одликујем постхумно:

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД
1. Хрњак (Владимир) Марка, Београд, постхумно,
2. Јовановић (Љубиша) Горана, Алексинац, постхумно,

3. Ђоровић (Радивоје) Србољуба, Прокупље, постхумно,
4. Јанковић (Миодраг) Љубишу, Ниш, постхумно,
5. Анђелковић (Властимир) Владана, Крушевац, пост-

хумно,
6. Илић (Драгослав) Сашу, Ниш, постхумно,
7. Ристић (Петар) Небојшу, Ниш, постхумно.

Број: 01-136-3375/18 Предсједник
13. септембра 2018. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1624
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике 

Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и Ста-
тута ордена и медаља Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 12/95),  д о н о с и м

УКАЗ
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА

За изузетне јуначке подвиге у оружаним борбама које 
представљају нарочит примјер јунаштва и служе као узор 
свим будућим генерацијама како се бори за слободу Репу-
блике Српске одликујем:

Елитну јединицу Војске Републике Српске, Јуриш-
ни одред Власеница

ОРДЕНОМ КАРАЋОРЂЕВЕ ЗВИЈЕЗДЕ
 РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ II РЕДА.

Број: 01-136-3376/18 Предсједник
13. септембра 2018. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1625
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике 

Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и Ста-
тута ордена и медаља Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 12/95),  д о н о с и м

УКАЗ
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА

За заслуге стечене у борби против непријатеља и осло-
бођење Републике Српске одликујем:

Ђухерић Исмета, Брод,
МЕДАЉОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД.

Број: 01-136-3401/18 Предсједник
14. септембра 2018. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1626
На основу члана 60. став 2. тачка г) Закона о заштити 

природе (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), на приједлог 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и еко-
логију, a по претходно прибављенoм мишљењу надлежних 
министарстава, Влада Републике Српске, на 193. сједници, 
одржаној 6.9.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ “ЦИЦЕЉ”

I
Овом одлуком проглашава се заштићеним шумско по-

дручје Цицељ као парк природе, категорије V - заштићени 
пејзажи, под називом Парк природе “Цицељ”.
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1) Основну вриједност подручја Парка природе “Ци-
цељ” чине изузетан флористички диверзитет и богатство 
пејзажа разасутих на богатој мрежи геомoрфологије и хи-
дрологије.

2) Посебну геолошку вриједност представља узвишење 
Орловица, односно Орловачке стијене, као и седрене фор-
мације на том подручју.

3) Узвишење Орловица из подтачке 2) ове одлуке 
изграђено је од вулканских стијена, седриштa предстaвљaју 
еколошки посебнa и вриједнa станишта, а од хидролошких 
вриједности посебно се издвајају врела: Цицељ, Хлaднa 
водa и Тројан-вода.

III
Подручје Парка природе “Цицељ” налази се на тери-

торији општине Чајниче и обухвата катастарске општине: 
КО Чајниче 1, КО Чајниче Град и КО Чајниче 2, у укупној 
површини од 330,76 ha.

IV
1) Опис спољне границе Парка природе “Цицељ” гласи:
Почетна тачка границе је на тромеђи к.ч. бр. 986, 987 и 

985 на КО Чајниче 2, а одатле се граница наставља сјеверно 
границом к.ч. број: 987 (честица је у обухвату), затим гра-
ницом к.ч. број: 989 (честица је у обухвату) до споја са к.ч. 
број: 990, гдје се даље наставља границом к.ч. број: 990 до 
споја са к.ч. број: 989, одакле се даље наставља јужно том 
границом (честица је у обухвату) до споја са к.ч. број: 844.

Граница се даље наставља југозападно, границом к.ч. 
број: 844 до споја са к.ч. број: 2082/2, која се налази на КО 
Чајниче Град.

Граница се даље наставља кроз КО Чајниче Град, 
гдје пресијеца к.ч. број: 2082/2 до тачке 1 на координати 
6587419.86, 4824239.64, гдје прелази на к.ч. број: 287 у КО 
Чајниче Град.

Граница се даље наставља сјеверно границом к.ч. број: 
287 (честица је у обухвату) све до споја са к.ч. број: 296.

Даље граница пресијеца к.ч. број: 296 до споја к.ч. број: 
294, гдје се граница даље наставља источно границом к.ч. 
број: 294 (честица је ван обухвата) до споја са к.ч. број: 293, 
одакле се даље наставља јужно границом к.ч. број: 293 (че-
стица је у обухвату) до споја са к.ч. број: 873.

Граница праволинијски пресијеца к.ч. број: 873 до тач-
ке 2 на координати 6587377.44, 4824066.57, одакле се даље 
наставља западно границом к.ч. број: 303 (честица је у обу-
хвату) до споја са к.ч. број: 304/1.

Даље наставља југозападно границом к.ч. број: 304/1 
(честица је у обухвату) до споја са к.ч. број: 308 гдје се 
даље наставља југозападно границом к.ч. број: 308 (чести-
ца је у обухвату) до споја са к.ч. број: 311, одакле се наста-
вља границом те парцеле (честица је у обухвату) до споја 
са к.ч. број: 859.

Даље граница иде границом к.ч. број: 859 (честица је 
у обухвату) до споја са к.ч. број: 886, одакле се наставља 
границом к.ч. број: 886 (честица је у обухвату) до споја са 
к.ч. број: 1302, гдје се даље наставља границом к.ч. број: 
1302 (честица је у обухвату) до споја са 1312.

Даље се наставља границама к.ч. бр. 1312, 1313, 1314, 
1343, 1341, 1343, 1344, 1343 и 1345 (честице су у обухвату) 
на КО Чајниче Град.

Граница се даље наставља границом к.ч. број: 1422 (че-
стица је у обухвату), која се налази на КО Чајниче 1, а затим 
границом к.ч. број: 1420 (честица је у обухвату), до тачке 
3 на координати 6585972, 4822471, одакле се даље право-
линијски наставља југоисточно до тачке 4 на координати 
6586091, 4822131, затим се наставља даље југозападно пра-
волинијски до тачке 5 на координати 6585706, 4821883.

Граница се даље наставља југоисточно, границом к.ч. 
број: 1693 (честица је ван обухвата) до тачке 6 на коор-
динати 6585925, 4821820, затим до тачке 7 на координати 
6585929, 4821815, те се даље наставља границом к.ч. број: 

1449 (честица је ван обухвата) до тачке 8 на координати 
6585935, 4821766.

Даље се граница наставља источно праволинијски до 
тачке 9 на координати 6586286, 4821759, затим до тачке 10 
на координати 6586591, 4822082, одакле се даље наставља 
границом к.ч.  бр. 1426, 1425, 1422 у КО Чајниче 1.

Даље се граница наставља кроз КО Чајниче Град, и то 
границом к.ч. бр. 1372, 1374, 1336, 1335, 1334, 1331, 1330, 
1329, 1302, 1285, 1271, 1269/1, 1268, 1267 (честице су у 
обухвату) до споја са к.ч. број: 846/1 на КО Чајниче 2.

Ту граница окомито сијече к.ч. број: 846/1 у тачки 11 на 
координати 6588417, 4824229, одакле се граница даље наста-
вља западно границом к.ч. број: 846/1 на КО Чајниче 2 (че-
стица је у обухвату), до споја са к.ч. број: 986, одакле се даље 
наставља сјеверно, границом к.ч. број: 986 на полазну тачку.

2) Дефинисање границе Парка природе “Цицељ” урађе-
но је на основу катастарских подлога новог премјера, а 
граница обухвата овог парка природе описана је границама 
катастарских честица, осим на појединим дијеловима, на 
којима је дефинисана координатама државног координат-
ног система.

V
На цјелокупној површини Парка природе “Цицељ” 

установљавају се режими заштите Iб, II и III степена.

VI
1) Режим заштите Iб степена обухвата катастарску че-

стицу к.ч. број: 1302 КО Чајниче Град, укупне површине 
13,90 hа.

2) Зона заштите Iб степена налази се у средишњем дије-
лу одјела 108/1 а, ПЈ “Јањина - Стакорина”.

3) Граница режима заштите Iб степена је дата на основу 
сљедећих координатних тачака:

A-6587432.37, 4823459.95; B-6587608.62, 
4823524.38488; C-6587633.26, 4823681.69; D-6587754.55, 
4823729.06708; E-6587809.51, 4823981.13; F-6587447.53, 
4823802.98; G-6587201.15, 4823598.30.

VII
На површини под режимом заштите Iб степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка д) Закона о заштити природе 
(у даљем тексту: Закон), забрањују се сљедеће активности:

- сјеча или уништавање дрвећа, жбуња и осталe вегета-
цијe, угрожавање или уништавање станишта,

- узнемиравање, хватање и лов свих врста фауне,
- уношење алохтоних врста биљака, животиња и гљива,
- депоновање свих врста отпада,
- употреба средстава за заштиту биља, осим у случају 

сузбијања карантинских или регулисаних некарантинских 
штетних организама и других штетних организама у скла-
ду са прописом којим се уређује заштита биља,

- градња објеката инфраструктуре,
- експлоатација минералних сировина,
- промјена намјене земљишта,
- паљење ватре,
- обављање дјелатности и предузимање других радњи 

којима се уништава природа, односно угрожавају станишта.

VIII
На површини под режимом заштите Iб степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене актив-
ности су:

- контрола, праћење и евидентирање популација гљива, 
биљних и животињских врста, шумских заједница, природ-
них ријеткости и њихових промјена,

- научноистраживачки рад, презентација и популариза-
ција природних вриједности,

- научна истраживања уз прибављање сагласности 
Управљача и стручно мишљење Републичког завода за 
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заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у 
даљем тексту: Завод),

- обиљежавање заштићеног подручја,
- праћење здравственог стања, које укључује опажање 

и сакупљање података, мјерење и опис стања, те анализу 
података и оцјену стања,

- предузимање мјера усмјерених ка очувању и унапређи-
вању постојећег стања еко-система и

- сјеча дрвећа само у санитарне сврхе (у случају појаве 
инвазије поткорњака, извала усљед вјетра и снијега, пожара 
и других природних непогода).

IX
Режим заштите II степена обухвата катастарске чести-

це бр.1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1336, 1361, 1363, 1369, 
1370, 1371, 1373, 1374, 1386, 1387, 1388 КО Чајниче Град 
и број: 988 KО Чајниче, укупне површине 19,40 hа, које се 
простиру у три одвојене цјелине.

X
На површини под режимом заштите II степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка д) Закона, забрањују се сље-
деће активности:

- експлоатација минералних сировина,
- уништавање, чупање и ископавање врста биљака и 

гљива, издвојених као природне вриједности,
- уношење алохтоних врста биљака, животиња и гљива,
- паљење ватре на пашњачким и ливадским површина-

ма,
- депоновање свих врста отпада,
- загађивање станишта, поготово отпадним канализа-

ционим водама и нафтним дериватима,
- промјена намјене земљишта,
- лов дивљачи, осим санитарног и узгојног одстрела,
- употреба средстава за заштиту биља, осим у случају 

сузбијања карантинских или регулисаних некарантинских 
штетних организама и других штетних организама у скла-
ду са прописом којим се уређује заштита биља,

- промјена водног режима,
- обављање дјелатности и предузимање других радњи 

којима се уништава природа, односно угрожавају станишта,
- реконструкција и градња стамбених и помоћних обје-

ката.

XI
На површини под режимом заштите II степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене актив-
ности су:

- научноистраживачки и образовни рад, презентација и 
популаризација природних вриједности заштићеног подру-
чја,

- обиљежавање заштићеног подручја,
- испаша, односно кошење  ради одржавања ливадских 

и пашњачких површина,
- контролисано сакупљање гљива и зељастих биљака,
- минимално уређење и инфраструктурно опремање 

простора за потребе туризма и рекреације, без негативних 
утицаја на природне вриједности и станишта врста,

- традиционално коришћење простора од стране локал-
ног становништва,

- обнављање и одржавање путне мреже,
- успостављање мониторинга.

XII
Режим заштите III степена, укупне површине 297,46 

hа, обухвата сљедеће катастарске честице по катастарским 
општинама:

- КО Чајниче 1: 1358, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 
1426, 1427, 1448, 1449, 1693;

- KО Чајниче 2: 1003, 1135, 2082/2, 819, 829, 836, 844, 
845, 846/1, 858, 986, 987, 989, 990;

- КО Чајниче Град: 1261, 1262/1, 1262/2, 1263, 1264, 
1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1269/2, 1270, 1271, 1277, 
1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1285, 1300, 1301, 1302, 1303, 
1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 
1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 
1334, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 
1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 
1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364, 1365, 
1366, 1367, 1368, 1372, 1388, 1389, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 296, 303, 304/1, 304/2, 305, 306/1, 306/2, 
306/3, 307, 308, 311, 849, 850, 851/1, 851/2, 852/1, 859, 860, 
861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870/1, 873, 885, 
886 и 887.

XIII
На површини под режимом заштите III степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка д) Закона, забрањују се сље-
деће активности:

- изградња индустријских, инфраструктурних, хидро-
техничких и других објеката чији рад и постојање могу 
изазвати неповољне промјене квалитета земљишта, воде, 
ваздуха и живог свијета,

- промјена намјене површина,
- деградација станишта,
- градња стамбених и економских помоћних објеката 

пољопривредних домаћинстава и викенд-објеката изван 
грађевинских подручја утврђених посебним планским до-
кументима,

- отварање позајмишта земље, пијеска и шљунка,
- уништавање и неконтролисано сакупљање дивљих 

врста биљака и животиња, издвојених као природне ријет-
кости,

- преоравање земљишта, крчење шума и обављање 
других радова на мјестима и на начин који могу изазвати 
процесе јаке и екстензивне водене ерозије и неповољне 
промјене предјела,

- складиштење, одлагање и бацање комуналног отпада 
и отпадних материјала свих врста ван мјеста одређених за 
ту намјену, као и нерегулисано формирање мрциништа,

- неконтролисано паљење ватре,
- руковање отровним хемијским, нафтним дериватима 

и другим опасним материјама на начин који може да про-
узрокује загађивање земљишта, воде и ваздуха,

- уништавање вриједних и очуваних шумских компле-
кса и њихово уситњавање,

- уношење алохтоних дивљих врста без претходног 
мишљења Завода,

- све друге радње које на било који начин могу угрозити 
заштићено подручје.

XIV
На површини под режимом заштите III степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене актив-
ности су:

- унапређење стања високих шума кроз правилну при-
мјену природне обнове и планско извођење сјеча, као мјера 
његе и обнове шума, у складу са важећом шумскопривред-
ном основом,

- управљање и газдовање шумама у приватној својини у 
складу са шумскопривредном основом за шуме у приватној 
својини,

- узгојни и санитарни одстрел,
- подизање хранилишта за ловну дивљач,
- презентација и популаризација природних вријед-

ности заштићеног подручја,
- обиљежавање заштићеног подручја,
- успостављање мониторинга,
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- обнављање, одржавање и градња путева у складу са 

просторнопланском документацијом,
- научна истраживања,
- обиљежавање пјешачких стаза, путоказа и садржаја за 

одмор, уређење и инфраструктурно опремање простора за 
потребе туризма и рекреације, без негативних утицаја на 
природне вриједности и станишта врста,

- контролисано сакупљање љековитог и ароматичног 
биља, гљива, шумских и других плодова,

- праћење стања заштићеног подручја прикупљањем, 
обрађивањем и обједињавањем података о стању природе,

- спровођење васпитно-образовних и рекреативних ак-
тивности,

- инвентаризација флоре, фауне и осталих природних 
ресурса,

- организовано и индивидуално посјећивање,
- традиционално коришћење простора од стране локал-

ног становништва (обављање дјелатности сточарства, ра-
тарства, воћарства и друго) и одрживо коришћење,

- реконструкција и градња стамбених и помоћних обје-
ката у оквиру домаћинстава, у складу са документима про-
сторног уређења.

XV
1) Управљање Парком природе “Цицељ” повјерава се 

Јавном предузећу шумарства “Шуме Републике Српске”, 
Шумском газдинству “Вучевица” у Чајничу (у даљем тек-
сту: Управљач).

2) Управљач у обављању послова управљања Парком 
природе “Цицељ” обезбјеђује спровођење прописаних ре-
жима заштите и очување природног добра, у складу са За-
коном и овом одлуком.

XVI
1) Заштита, коришћење, управљање и развој Парком 

природе “Цицељ” спроводи се на основу плана управљања.
2) Управљач је дужан да, у року од двије године од дана 

доношења ове одлуке, припреми и достави министарству 
надлежном за заштиту животне средине (у даљем тексту: 
Министарство) приједлог плана управљања, ради упући-
вања на усвајање Влади Републике Српске, у складу са За-
коном.

3) Годишњи извјештај о спровођењу плана управљања 
Управљач доставља Министарству до 15. марта текуће го-
дине за претходну годину.

XVII
1) До доношења плана управљања, заштита и упра-

вљање Парком природе “Цицељ” спроводи се на основу 
Програма за спровођење мјера управљања (у даљем тексту: 
Програм управљања).

2) Програм управљања садржи: планиране активности 
за реализацију циљева управљања прописаних Законом и 
мјера управљања прописаних овом одлуком.

3) Управљач је дужан да донесе Програм управљања у 
року од три мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке, 
уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност 
Министарства, у складу са Законом.

XVIII
1) Управљач је дужан да у року од годину дана од дана 

доношења ове одлуке донесе Правилник о унутрашњем 
реду и чуварској служби (у даљем тексту: Правилник), ради 
ефикасније заштите заштићеног станишта, уз претходно 
прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства, 
у складу са Законом.

2) Правилником се утврђују правила за спровођење ре-
жима заштите и развоја, и то: постављање информативних 
и других ознака, мјере заштите приликом обављања науч-
них истраживања и извођења истражних радова, услови за 
обављање дозвољених дјелатности и посебне мјере и огра-
ничења у спровођењу режима заштите.

3) Правилник и друге неопходне информације за спро-
вођење режима заштите Управљач јавно оглашава, тако да 
она буду доступна корисницима и посјетиоцима.

XIX
Управљач с циљем спровођења мјера заштите, очу-

вања, уређења, унапређења, управљања и презентације 
Парка природе “Цицељ” обезбјеђује обиљежавање границе 
заштићеног подручја, осигурава неометано одвијање при-
родних процеса и одрживо коришћење заштићеног подру-
чја, прати кретање и активности посјетилаца, води евиден-
цију о природним вриједностима, те врши друге послове 
утврђене Законом и овом одлуком.

XX
Планови и програми уређења простора, шумски, во-

допривредни и други основи и програми који обухватају 
подручје гдје се налази заштићено природно добро усагла-
сиће се са планом управљања из тачке XVI ове одлуке, као 
и режимима заштите прописаним овом одлуком.

XXI
Средства за заштиту и развој Парка природе “Цицељ” 

обезбјеђују се из буџета Републике Српске (у складу са 
постојећим средствима за те намјене), буџета јединице ло-
калне самоуправе и из других извора финансирања у скла-
ду са Законом.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2414/18 Предсједница
6. септембра 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1627
На основу члана 12. Закона о условима и начину изми-

рења обавеза по основу рачуна старе девизне штедње еми-
сијом обвезница у Републици Српској (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 1/08), члана 15. тачка г) и члана 43. 
став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08) и у складу са Уред-
бом о поступку верификовања потраживања и готовинских 
исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Репу-
блици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 102/06, 124/06, 17/07, 62/07, 105/07, 18/08, 20/09, 21/10, 
93/11, 110/12, 113/14 и 103/16), Влада Републике Српске, на 
194. сједници, одржаној 13.9.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОСМОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ 

ВЕРИФИКОВАНИХ РАЧУНА СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ

I
Ради измирења дуга Републике Српске по основу ве-

рификованих рачуна старе девизне штедње, а на основу 
Закона о условима и начину измирења обавеза по основу 
рачуна старе девизне штедње емисијом обвезница у Репу-
блици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 1/08), (у даљем тексту: Закон), Република Српска ће 
емитовати обвезнице у складу са овом одлуком.

II
1) Износ емисије обвезница из тачке I ове одлуке је 

45.304.600 KM, који чини неисплаћени износ верификова-
них обавеза по основу рачуна старе девизне штедње након 
готовинске исплате, за штедише који су верификацију рачу-
на старе девизне штедње извршиле од 15. децембра 2016. 
године до 28. фебруара 2018. године.

2) Износ из подтачке 1. ове тачке представља суму поје-
диначних верификованих износа, умањених за исплаћене 
готовинске исплате и послије отписа износа у пфенизима 
за сваког повјериоца.


