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ши истовремено по принципу ‘испорука по плаћању’ и у
прописаном року (члан 218. ст. 2. и 3),
110) Регистар, ако не обезбиједи чување података на
начин из члана 231. овог закона,
111) Регистар, ако не учини доступним податке који се
воде у Регистру на начин прописан чланом 238. овог закона,
112) Регистар, ако обавезу обавјештавања не врши у
складу са чланом 239. ст. 1. и 2. овог закона,
113) емитент, ако у прописаном року не обавијести Регистар о промјенама података који се воде у Регистру у
складу са чланом 239. став 3. овог закона,
114) Регистар, ако запослене и чланове органа Регистра
не обавијести о њиховим обавезама које се односе на чување пословне тајне у складу са чланом 240. став 2. овог закона,
115) Регистар, ако Комисији не поднесе извјештај о
стицањима или отуђењима хартија од вриједности чланова
управног одбора и органа који врши надзор, директора и
запослених у Регистру у складу са чланом 241. овог закона,
116) берза и берзански посредници, ако не обавијесте
Комисију о случајевима у складу са чланом 278а. овог закона,
117) које, на начин и у року који одреди Комисија, не
достави податке и исправе које затражи Комисија у вршењу њених овлашћења и одговорности (члан 261),
118) емитент, ако не изради, не објављује и не доставља извјештаје у складу са чланом 284. овог закона,
119) емитент, ако не изради, не објављује и не доставља извјештаје у складу са чланом 285. овог закона,
120) берзански посредник, ако не достави Комисији
извјештаје и податке у складу са чланом 286. овог закона,
121) берза, ако у прописаним роковима не обавјештава
Комисију, не доставља Комисији прописане податке и не
врши објављивање у складу са чланом 287. овог закона,
122) друго уређено јавно тржиште, ако поступа супротно члану 288. овог закона,
123) струковно удружење, ако поступа супротно члану
289. овог закона,
124) Регистар, ако поступа супротно члану 290. овог
закона.
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000
КМ до 5.000 КМ.”.
Члан 80.
Члан 297. мијења се и гласи:
“Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се
физичко лице ако:
1) стекне, повећа или смањи удио у основном капиталу
или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву
супротно члану 66. став 3. овог закона,
2) стекне акције супротно члану 72. став 1. овог закона,
3) се запосли или буде члан управе одбора и органа који врши надзор у више берзанских посредника (члан 72.
став 3. овог закона),
4) ако одустане од налога за куповину и продају хартија од вриједности које је прихватило брокерско-дилерско
друштво (члан 91. став 1),
5) обавља послове брокера, инвестиционог савјетника
и инвестиционог менаџера без дозволе Комисије (члан 93.
став 5),
6) при обављању послова са хартијама од вриједности
не води рачуна о интересима клијента и не поступа с пажњом доброг стручњака (члан 100),
7) не пријаве берзанском посреднику свако стицање и
отуђење хартија од вриједности у складу са чланом 102.
став 2. овог закона,
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8) податке о клијентима, о стању и промету на рачунима хартија од вриједности клијента, пословима које обавља за клијента, као и друге податке и чињенице за које сазна у вези са обављањем послова са хартијама од вриједности за клијента, користи, саопштава или омогући трећим
лицима њихово коришћење (члан 104. став 1),
9) објави оглас у којем је предмет понуде обављање послова са хартијама од вриједности, а није берзански посредник (члан 106. став 1),
10) не пријави свако стицање и отуђење хартија од
вриједности у складу са чл. 182, 241. и 270. овог закона,
11) поступи супротно одредбама које се односе на чување пословне тајне из чл. 181. и 240. овог закона,
12) прекрши одредбе чл. 183, 242. и 248. овог закона,
13) на начин и у року који одреди Комисија не достави
податке и исправе које од њега у вршењу њених овлашћења и одговорности тражи Комисија (члан 261),
14) поступи супротно одредбама које се односе на чување службене тајне (члан 269),
15) на захтјев Комисије не достави тражене податке и
документе (члан 273. став 3),
16) у прописаном року не достави емитенту, Комисији
и берзи или другом уређеном јавном тржишту обавјештење о обављеним трансакцијама тог емитента (члан 274.
став 1),
17) обавља трансакције са хартијама од вриједности
супротно забранама из чл. 276. до 278. овог закона.”.
Члан 81.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-358/12
14. мартa 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, 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. став 1. 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 на сједници од
14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ЖУТА БУКВА”

I
Овом одлуком ставља се под заштиту стабло жута буква (Fagus moesiaca [K. Maly] Czecz. var. aurea serbica Tošić) у општини Котор Варош као споменик природе (у даљем тексту: Споменик природе “Жута буква”).
II
Споменик природе “Жута буква” - Fagus moesiaca (K.
Maly) Czecz. ставља се под заштиту као дендролошки раритет, таксономски посебан варијетет (var. aurea serbica Tošić),
нетипични представник своје врсте, велике вриједности за
дендролошка и генетичка истраживања и велике комерцијалне вриједности генетског материјала узетог са тог стабла.
Стабло је веома старо, правилне и широко гранате крошње.
Дендрометријске карактеристике стабла су:
- обим дебла на 1,30 м .......................................445 цм,
- пречник дебла на 1,30 м..............................141,72 цм,
- висина стабла ........................................................15 м,
- висина до главне рашље ...................................2,3 м и
- ширина крошње.......................................18 м . 17,5 м.
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III
Споменик природе “Жута буква” налази се у засеоку
Столићи, село Засеље, општина Котор Варош.
Границу зона заштите чини граница катастарске честице к. ч. 1211, катастарска општина Засеље, број посједовног листа 160, број плана: 6Д21-75, чији су власници Столић (Митра) Радомир са 1/2 дијела и Столић (Митра) Гостимир са 1/2 дијела.
Површина зоне заштите је површина катастарске честице к.ч. 1211 и износи 5007 м².
IV
За Споменик природе “Жута буква” прописују се сљедеће мјере и услови заштите којима се, у складу са чланом
36. став 1. тачка е) Закона о заштити природе, забрањује:
- да се заштићено стабло жуте букве посијече, да му се
ломе и сијеку гране, кида лишће, оштећује кора, као и друге радње које би измијениле или нарушиле његов данашњи
изглед и довеле у питање опстанак стабла,
- узимање генетског материјала без сагласности Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту: Министарство) и стручног мишљења
Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод),
- ложење ватре у непосредној близини стабла, остављање смећа и другог отпада,
- раскопавање земље у близини заштићеног стабла,
- испаша стоке у ограђеном дијелу око стабла,
- сјеча, чупање и вађење поника из земљишта,
- промјена намјене површина, изузев промјена које
проистичу из програмских докумената управљача,
- градња стамбених, економских и помоћних објеката и
викенд-објеката на удаљености пречника једног километра
од стабла без сагласности Министарства и стручног мишљења Завода,
- преоравање ливада и пашњака у зони заштите,
- садња, засијавање и насељавање било којих врста биљака,
- формирање депонија било каквог отпада и
- остале активности на катастарској честици к. ч. 1211
које могу на било који начин да угрозе природно добро.
За Споменик природе “Жута буква” прописују се сљедеће мјере и услови заштите којима се дозвољава:
- контрола и обилазак заштићеног стабла,
- употреба генетског материјала за потребе научних
истраживања и спровођења програма in situ i ex situ конзервације, одобрена од Министарства, а према мишљењу Завода,
- санирање постојеће трулежи у доњем дијелу дебла,
- ограђивање стабла, привремено бодљикавом жицом,
коју ће касније замијенити жива ограда - Carpinus betulus
до десет метра шире од пројекције круне,
- израда прилазних стаза од природних материјала до
ограђеног дијела,
- кошење ливаде у ограђеном дијелу око стабла, водећи
рачуна да се не уништи поник и
- постављање табле о одлуци за проглашење стабла жута буква спомеником природе.
V
О Споменику природе “Жута буква” брине се Општина
Котор Варош, која ће поменуто природно добро дати на
управљање привредном друштву Еко-етно село “Жута Буква” (у даљем тексту: Управљач), које је закупило парцелу
на којој се налази стабло на период од 20 година и које је
покренуло иницијативу за заштиту стабла.
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VI
Заштита и развој Споменика природе “Жута буква”
спроводи се на основу Програма за спровођење мјера
управљања (у даљем тексту: Програм управљања).
Програм управљања садржи: планиране активности за
реализацију циљева управљања прописаних Законом о заштити природе и мјера управљања прописаних овом одлуком.
VII
Управљач у обављању послова управљања Спомеником природе “Жута буква” обезбјеђује спровођење прописаних режима заштите и очувања природног добра, припрема и доноси програм управљања, који се доноси на период од пет година, уз претходно прибављено мишљење
Завода и сагласност Министарства.
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 остваривању Програма управљања из тачке VI ове одлуке до 15.
децембра за текућу годину.
VIII
Прије истека периода на који се доноси програм управљања, Управљач подноси Министарству приједлог плана
управљања, ради упућивања на усвајање Влади Републике
Српске.
Израду плана управљања Управљач повјерава стручним, 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.
IX
Управљач у обављању послова управљања Спомеником природе “Жута буква” обезбјеђује обиљежавање овог
споменика природе и доноси правила унутрашњег реда ради ефикасније заштите овог споменика природе уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства.
Правилима из подтачке 1. овe тачке утврђују се правила за спровођење режима заштите и развоја, и то: постављање информативних и других ознака, мјере заштите
приликом обављања научних истраживања и извођења
истражних радова, услови за обављање дозвољених дјелатности 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 тако да буду доступна корисницима и посјетиоцима.
X
Управљач ће уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства донијети програм управљања у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 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 програму управљања, који доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства.
XI
Планови и програми уређења простора, шумски, водопривредни и други основ и програми који обухватају подручје гдје се налази заштићено природно добро усагласиће се са Програмом управљања из тачке VI ове одлуке, као
и режимима заштите прописаним овом одлуком.
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XII
Средства за заштиту и развој Споменика природе “Жута буква” обезбјеђују се из буџетских средстава општине,
прихода Управљача и из других извора у складу са законом.
XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-505/12
14. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 16. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са позиције 414100 - субвенције јавним медијима, у оквиру Владе
Републике Српске (организациони код 0405001), за период
1. јануар - 31. март 2012. године, у укупном износу од
150.000,00 КМ, за суфинансирање пројекта “Наше је љепше”, за 2012. годину.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се дозначити
Алтернативној телевизији, ЈИБ 4400946870008, на рачун
број: 5520000000621348, отворен код Hypo Alpe Adria Bank
а.д. Бања Лука.
III
За реализацију oве одлуке задужују се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-307/12
16. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, 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 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породицe, омладинe
и спортa (организациони код 3710001) на План утрошка
средстава, за период од 1. јануара до 31. марта 2012. године, у укупном износу од 42.800,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
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- 415200 - текући грант за пројекат
Мале олимпијске игре..............................3.800,00 КМ,
- 415200 - текући грантови спортским
организацијама .......................................39.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-524/12
8. марта 2012. године
Бања Лука
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Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

672
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 8. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛAСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Агенцији за воде обласног ријечног
слива Саве (организациони код 1547) на План утрошка
средстава за капитална улагања “Израда стратегије интегралног управљања водама Републике Српске” и “Пројекат
хитних интервенција на заштити рушевних обала ријеке
Жељезнице на подручју Војковића, општина Источна Илиџа”, за период 1. јануар - 31. март 2012. године, у укупном
износу од 421.000,00 КМ, на позицијама:
- 511100 - издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката ..............35.000,00 КМ,
- 511700 - издаци за нематеријалну
произведену имовину...........................386.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија и Агенција за воде обласног ријечног слива
Саве.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-526/12
8. марта 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

673
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 3/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 14. марта 2012. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са позиције 415200 - текући грантови непрофитним организацијама, у оквиру Владе Републике Српске (организациони код

