
Пројекта (у даљем тексту: Јединица) биће задужена за
имплементацију Пројекта, односно за координацију актив-
ности између Свјетске банке и институција које су укључе-
не у имплементацију Пројекта, припрему годишњег плана
рада и приједлога буџета за исти, спровођење процедура за
набавку робе, радова и услуга у складу са пројектним
задатком и техничким спецификацијама које припрема
Јединица уз подршку радника Републичке управе за гео-
детске и имовинско-правне послове Републике Српске (у
даљем тексту: Управа), праћење реализације уговора и
исплата према извођачима и добављачима, координацију
свих финансијских аспеката Пројекта, укључујући припре-
му апликација за повлачење средстава и надопуну Специ-
јалног рачуна, успостављање механизма за праћење и ева-
луацију, који укључује извјештавање по свим кључним
индикаторима учинка Пројекта, учествује у координацији
са билатералним пројектима техничке подршке (СИДА и
др.) које спроводи Управа, као и све друге послове које јој
повјери Управа.

Јединица ће вршити послове супервизије и пружаће
подршку при имплементацији Пројекта за регистрацију
непокретности, финансираног из кредита Свјетске банке у
Републици Српској током трајања наведеног пројекта.

II

Јединицом ће руководити лице које је у радном односу
у Управи, са пуним радним временом, без накнаде, а у
складу са Законом о платама запослених у органима упра-
ве Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/07) и Уредбом о неспојивости и случајевима у
којима се може дати одобрење државном службенику у
управи Републике Српске да обавља додатну активност
(“Службени гласник Републике Српске”, број 94/06).

III

У циљу имплементације Пројекта за регистрацију
непокретности, који ће се финансирати средствима из кре-
дита Свјетске банке, Јединица ће бити попуњена замјени-
ком руководиоца Пројекта, стручњаком за финансије,
стручњаком за набавке, сарадником за административне
послове и стручњаком за праћење и евалуацију, те хоно-
рарним преводиоцима, које ће поставити директор Управе
у складу са критеријумима које прописује Свјетска банка.

Лица из претходне подтачке ће се ангажовати на осно-
ву уговора са пуним или скраћеним радним временом, а
према потребама имплементације Пројекта за регистраци-
ју непокретности, који подржава Свјетска банка, у складу
са њеним условима.

IV

Замјеник руководиоца, стручњак за финансије, струч-
њак за набавке, сарадник за административне послове,
стручњак за праћење и евалуацију и хонорарни преводио-
ци имаће право на накнаду и награду за свој рад, које ће
бити регулисано уговором потписаним између Управе, с
једне стране, и поменутих лица, с друге стране.

V

Јединица је обавезна да припреми упутство за опера-
тивно управљање Пројектом (упоредивo са упутствима
која се користе у другим пројектима Свјетске банке у
Босни и Херцеговини, те прилагођенo посебним околно-
стима везаним за Пројекат регистрације непокретности),
које ће садржавати и смјернице за финансијско управљање.
Јединица ће припремати и план набавке за сваку годину
имплементације Пројекта (узимајући у обзир информације
које су укључене у документ ПАД и додатну документаци-
ју).

VI

Директор Управе ће именовати руководиоца Јединице
као и остала лица у Јединици, чија су радна мјеста систе-
матизована Документом оцјене Пројекта (ПАД), у времен-
ском року који је прописан у Пројекту за регистрацију
непокретности.

VII

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-721/13 Предсједница
4. априла 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 22. Закона о сарадњи Републике Српске са
Међународним кривичним судом у Хагу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 52/01), Влада Републике
Српске, на 6. радно-консултативној сједници, од 22. апри-
ла 2013. године,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О JEДНОКРАТНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ
ЛИЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У

ПРИТВОРУ ПРИ МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ СУДУ
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ У ХАГУ ЗА 2013. ГОДИНУ

I

Овом одлуком регулишу се начин и поступак пружања
једнократног материјалног обезбјеђења лица из Републике
Српске која се налазе у притвору при Међународном кри-
вичном суду за ратне злочине у Хагу.

II

Лицима из Републике Српске који се налазе у притво-
ру при Међународном кривичном суду за ратне злочине у
Хагу утврђује се једнократна новчана помоћ, у укупном
износу од 100.000,00 КМ за 2013. годину.

Начин, критеријуми и услови за коришћење појединач-
не финансијске помоћи лица која се налазе у притвору при
Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу
утврдиће се посебним правилником, који ће, уз сагласност
Владе Републике Српске, донијети Републички центар за
истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих.

III

Средства потребна за реализацију ове одлуке обезбије-
диће се у буџету Републике Српске, у оквиру Републичког
центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење
несталих лица.

IV

Републички центар за истраживање рата, ратних злочи-
на и тражење несталих лица вршиће дознаку средстава на
рачун корисника и о дозначеним средствима информисати
Владу Републике Српске.

V

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Републички центар за истраживање рата, рат-
них злочина и тражење несталих лица.

VI

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-790/13 Предсједница
22. априла 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 33. став 2. Закона о заштити природе
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/02, 34/08 и
59/08), члана 22. алинеја 12. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске нa сједници од 4. априла
2013. године, д о н и ј е л а  ј е
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ОД Л У К У

О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ПЕЋИНА
ЂАТЛО”

I

Овом одлуком ставља се под заштиту пећина Ђатло као
споменик природе (у даљем тексту: Споменик природе
“Пећина Ђатло”).

II

Споменик природе “Пећина Ђатло” налази се на
Коритској висоравни, село Корита, заселак Торине, општи-
на Билећа.

Границу зоне заштите чини:

- граница катастарских честица: 263/1; 263/2; 264; и
дио катастарске честице 150/1055, катастарска општина
Корита, општина Билећа, и

- граница катастарских честица: 678; 680; 682/4; и дије-
лови катастарских честица: 677; 678; 679/3; 680; 682/1;
682/4, катастарска општина Церница, општина Гацко.

Површину зоне заштите чини:

- површина катастарских честица: 263/1; 263/2; 264; и
дио катастарске честице 150/1055, катастарска општина
Корита, општина Билећа, и

- површина катастарских честица: 678; 680; 682/4; и
дијелови катастарских честица: 677; 679/3; 682/1, ката-
старска општинa Церница, општина Гацко.

Укупна површина зоне заштите износи 43,42 хектара.

III

На заштићеној површини Споменика природе “Пећина
Ђатло” у оквиру режима заштите II степена забрањује се,
у складу са чланом 36. став 1. тачка е) Закона о заштити
природе:

- индустријска експлоатација минералних и немине-
ралних сировина на цијелом подручју, осим ако се не ради
о стратешким сировинама, при чему одлуку доноси надле-
жни орган у складу са Законом о рударству,

- примарна прерада и претконцентрација сировина,
осим у случају стратешког интереса, при чему се утврђују
посебни услови заштите животне средине,

- депоновање примарних и секундарних јаловина,
комуналног, индустријског и другог отпада и вишкова
земље са откопа на заштићеном подручју,

- изградња индустријских, инфраструктурних, при-
вредних, хидротехничких и других објеката чији рад и
постојање могу изазвати неповољне промјене квалитета
земљишта, вода, ваздуха, живог свијета, љепоте предјела,
културних добара и њихове околине,

- промјена намјена површина, изузев промјена које
проистичу из програмских докумената Управљача,

- градња стамбених, економских помоћних објеката
пољопривредних домаћинстава и викенд-објеката изван
грађевинских подручја утврђених посебним планским и
урбанистичким документима, односно градња објеката
пољопривредних домаћинстава изван постојећих грађе-
винских парцела до доношења тих докумената,

- просијецање било које нове саобраћајнице, уколико
није утврђена важећим просторним или урбанистичким
планом или гранским основима који су усаглашени са
режимима и мјерама заштите подручја,

- узимање фосилоносних материјала са геолошких
профила,

- свака промјена постојеће морфологије терена и водо-
тока, превођење вода једног у други водоток и измјена
хидродинамичних карактеристика и режима водотока без
сагласности надлежних институција,

- извођење хидрогеолошких радова без сагласности
Републичког завода за заштиту културно-историјског и
природног насљеђа (у даљем тексту: Завод) и Управљача,

- каптирање извора, изградња хидротехничких објеката
(акумулација, брана ...), укључујући и регулацију водотока,

- свако преграђивање водотока и изградња нових
рибњака,

- формирање депонија било каквог отпада,

- формирање мрциништа на подручју отвореног карста,

- складиштење, депоновање и бацање комуналног
отпада и отпадних материјала свих врста ван мјеста одре-
ђених за ту намјену, као и нерегулисано формирање мрци-
ништа и одлагање стајског ђубрива,

- руковање отровним хемијским материјама, нафтним
дериватима и другим опасним материјама,

- уништавање шумских комплекса и њихово уситњава-
ње,

- чиста сјеча у природним састојинама и крчење шума,
кресање лисника и прекомјерно коришћење дрвне масе у
односу на циљеве и принципе газдовања шумама,

- крчење шума и обављање других радњи на мјестима
и на начин који могу изазвати процесе јаке и ексцезивне
водне ерозије и неповољне промјене предјела,

- преоравање природних ливада и пашњака,

- садња, засијавање и насељавање врста биљака које су
стране за природни живи свијет овог подручја, осим за
потребе спречавања ерозије и клизишта,

- сакупљање и коришћење свих заштићених дивљих
биљних и животињских врста,

- уништавање дивљих врста биљака и животиња
заштићених као природне ријеткости или других законски
регулисаних категорија,

- насељавање врста животиња страних за природни
живи свијет овог подручја, у слободном простору.

На заштићеној површини Споменика природе “Пећина
Ђатло” у оквиру режима заштите II степена дозвољено је:

- научно истраживање,

- пољопривредна производња домаћинстава у индиви-
дуалном режиму,

- подизање аутохтоних састојина лишћара на површи-
нама под шикарама и шибљацима, ако су услови повољни,
уз очување постојеће аутохтоне вегетације,

- изградња нових објеката и извођење радова који су у
функцији презентације и заштите заштићеног природног
добра, уређење саобраћајница, прихватних површина и
другог у складу са стручним основом или одговарајућим
планским актом Споменика природе,

- задржавање постојећих траса саобраћајница, а може
се предвидјети и асфалтирање искључиво оних саобраћај-
ница које ће водити до планираног паркинга како би се
омогућило повезивање насеља и постојеће локације посеб-
не намјене,

- задржавање електромреже подручја на постојећим
правцима док се не стекну услови за њену реконструкцију
у цјелини или дијеловима, уз обавезно каблирање,

- прикључивање нових објеката, уз обавезно каблира-
ње на мјестима гдје се нарушава амбијентална цјелина,

- јавно освјетљење на урбанизованим површинама које
може имати искључиво пејзажни карактер, уз употребу
одговарајућих свјетлосних тијела.

IV

Спомеником природе “Пећина Ђатло” управљају
општине Билећа и Гацко (у даљем тексту: Управљач), које
могу Споменик природе “Пећина Ђатло” дати на управља-
ње другом правном лицу.

V

Заштита и развој Споменика природе “Пећина Ђатло”
спроводи се на основу Програма за спровођење мјера
управљања (у даљем тексту: Програм управљања).
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Програм управљања садржи планиране активности за
реализацију циљева управљања прописаних Законом о
заштити природе, активности за реализацију мјера упра-
вљања прописаних овом одлуком и активности за уређење
и опремање Споменика природе “Пећина Ђатло” са дина-
миком реализације активности.

VI

Управљач у обављању послова управљања Спомени-
ком природе “Пећина Ђатло” обезбјеђује спровођење про-
писаних режима заштите и очувања природног добра, те
припрема и доноси Програм управљања, који се доноси на
период од пет година, уз претходно прибављено мишљење
Завода и сагласност министарства надлежног за заштиту
животне средине (у даљем тексту: Министарство).

На основу Програма управљања, доноси се годишњи
програм управљања, чији се задаци и послови реализују у
текућој години, са динамиком њиховог извршавања и
висином потребних средстава.

Управљач подноси Министарству извјештај о оствари-
вању Програма управљања из тачке V ове одлуке до 15.
децембра за текућу годину.

VII

Прије истека периода на који се доноси Програм упра-
вљања, Управљач подноси Министарству Приједлог плана
управљања, ради упућивања на усвајање Влади Републике
Српске.

Израду Плана управљања Управљач повјерава струч-
ним, односно научним институцијама овлашћеним за ове
послове.

План управљања доноси се на период од 15 година.

Годишњи извјештај о спровођењу Плана управљања
Управљач доставља Министарству до 15. марта текуће
године за претходну годину.

VIII

Управљач у обављању послова управљања Спомени-
ком природе “Пећина Ђатло” обезбјеђује обиљежавање
овог споменика природе, подјелу катастарских честица
према утврђеној зони заштите и доноси правила унутра-
шњег реда ради ефикасније заштите овог споменика при-
роде, уз претходно прибављено мишљење Завода и сагла-
сност Министарства.

Правилима из подтачке 1. овe тачке утврђују се прави-
ла за спровођење режима заштите и развоја, а то су: поста-
вљање информативних и других ознака, мјере заштите
приликом обављања научних истраживања и извођења
истражних радова, услови за обављање дозвољених дје-
латности и посебне мјере и ограничења у спровођењу
режима заштите.

Правила из подтачке 1. ове тачке и друге неопходне
информације за спровођење режима заштите Управљач
јавно оглашава, на начин да буду доступна корисницима и
посјетиоцима.

IX

Управљач ће, уз претходно прибављено мишљење
Завода и сагласност Министарства, донијети Програм
управљања у року од шест мјесеци од дана ступања на сна-
гу ове одлуке, а годишњи програм у року од 90 дана од
дана ступања на снагу Програма управљања.

До доношења Програма управљања, Управљач може
послове управљања обављати према Привременом програ-
му управљања, који доноси у року од 60 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке, такође уз претходно прибавље-
но мишљење Завода и сагласност Министарства.

X

Планови и програми уређења простора, шумски, водо-
привредни и други основи и програми који обухватају под-
ручје гдје се налази заштићено природно добро усагласиће
се са Програмом управљања из тачке V ове одлуке, као и
режимима заштите прописаним овом одлуком.

XI

Средства за заштиту и развој Споменика природе
“Пећина Ђатло” обезбјеђују се из буџетских средстава
општина, прихода Управљача и из других извора у складу
са законом.

XII

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-712/13 Предсједница
4. априла 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, нa сједници од 4. априла
2013. године, д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

I

Овом одлуком одобрава се исплата средстава Заводу за
изградњу а.д. Бања Лука у износу од 10.000,00 КМ на име
финансијске подршке за покровитељство IX међународног
научно-стручног скупа “Савремена теорија и пракса у гра-
дитељству”, који ће се одржати у Бањој Луци 11. и 12.
априла 2013. године.

II

Средства из тачке I ове одлуке обезбједиће се у буџету
Републике Српске за 2013. годину и уплатиће се на рачун
Завода за изградњу а.д. Бања Лука, број: 555-007-
00031862-22, Нова банка а.д. Бања Лука.

III

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Министарство за просторно уређење, грађе-
винарство и екологију.

IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-725/13 Предсједница
4. априла 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 133. став 1. тачка г. и члана 137. став
4. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 37/12), члана 43. став 3. Закона о Вла-
ди Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од
18. априла 2013. године,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I

Даје се сагласност на План утрошка средстава за теку-
ће помоћи са позиције 416300 - дознака социјалним инсти-
туцијама, у оквиру Министарства здравља и социјалне
заштите (организациони код 1344001), за период 1. јануар
- 30. јун 2013. године, у износу од 375.230,00 КМ, сљеде-
ћим установама социјалне заштите:

Р. бр.          Назив установе Износ

1. Дом за дјецу и омладину без
родитељског старања “Рада
Врањешевић” Бања Лука 159.800,00 КМ
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