
Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2010.
годину, са извјештајем независног спољног ревизора.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1799/11 Предсједник
16. новембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2050

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
након разматрања Информације о реализацији Програма
потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у
Републици Српској за 2010. годину и пресјек стања са 30.
септембром 2011. године, Народна скупштина Републике
Српске, на Дванаестој сједници, одржаној 16. новембра
2011. године, донијела је  с љ е д е ћ и

З А К Љ У Ч А К
1. Народна скупштина Републике Српске усваја

Информацију о реализацији Програма потпуног стамбеног
збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида од I до IV категорије у Републици Српској за
2010. годину и пресјек стања са 30. септембром 2011.
године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1800/11 Предсједник
16. новембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2051

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
након разматрања Информације о реализацији Програма
потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у
Републици Српској за 2010. годину и пресјек стања са 30.
септембром 2011. године, Народна скупштина Републике
Српске, на Дванаестој сједници, одржаној 16. новембра
2011. године, донијела је  с љ е д е ћ и

З А К Љ У Ч А К
1. Народна скупштина Републике Српске задужује

Владу Републике Српске да, на позицији Министарство
рада и борачко- инвалидске заштите, обезбиједи буџетска
средства за реализацију Програма потпуног стамбеног
збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида од I до IV категорије у Републици Српској, до
коначног збрињавања преосталих корисника.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1801/11 Предсједник
16. новембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2052

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на -
кон раз ма тра ња Ин фор ма ци је о јав но-при ват ном парт нер -
ству, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Два на е стој
сјед ни ци, одр жа ној 16. но вем бра 2011. го ди не, до ни је ла је
с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Ин -

фор ма ци ју о јав но-при ват ном парт нер ству.

2. Овај за кљу чак сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1802/11 Предсједник
16. новембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2053

На осно ву чла на 36. став 2. За ко на о за шти ти при ро де
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 113/08), чла -
на 22. али не ја 12. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05)
и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 10. новембра 2011. го -
ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ЗА ШТИ ТИ СПО МЕ НИ КА ПРИ РО ДЕ 

“ПЕ ЋИ НА OРЛОВАЧА”

I

Пе ћи на Ор ло ва ча ста вља се под за шти ту као Спо ме ник
при ро де (у да љем тек сту: Спо ме ник при ро де “Пе ћи на Ор -
ло ва ча”).

II

Спо ме ник при ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” на ла зи се у се -
лу Сум бу ло вац, за се лак До ње Си ње во, бр до Ор ло ва ча, оп -
шти на Па ле, а об у хва та по вр ши ну од 27.015 хек та ра.

III

На за шти ће ној по вр ши ни Спо ме ника при ро де “Пе ћи на
Ор ло ва ча” уста но вља ва се ре жим за шти те II сте пе на.

Ре жим за шти те II сте пе на об у хва та ка та стар ске че сти -
це бр. 640/1 и 640/2 и дио ка та стар ске че сти це број 641/2,
уцр тан на ко пи ји ка та стар ског пла на, по вр ши не 27,015
хек та ра.

На за шти ће ној по вр ши ни Спо ме ни ка при ро де “Пе ћи на
Ор ло ва ча” у окви ру ре жи ма за шти те II сте пе на за бра њу је
се, у скла ду са чла ном 41. став 1. тач ка е) За ко на о за шти -
ти при ро де:

- ин ду стриј ска екс пло а та ци ја ми не рал них и не ми не -
рал них си ро ви на на ци је лом под руч ју, осим ако је ри јеч о
стра те шким си ро ви на ма, при че му од лу ку до но си над ле -
жни др жав ни ор ган у скла ду са За ко ном о ру дар ству,

- при мар на пре ра да и прет кон цен тра ци ја си ро ви на,
осим у слу ча ју стра те шког ин те ре са, при че му се утвр ђу ју
по себ ни усло ви за шти те жи вот не сре ди не,

- де по но ва ње при мар них и се кун дар них ја ло ви на, ко -
му нал ног, ин ду стриј ског и дру гог от па да и ви шко ва зе мље
са от ко па на за шти ће ном под руч ју,

- из град ња ин ду стриј ских, ин фра струк тур них, при -
вред них, хи дро тех нич ких и дру гих обје ка та чи ји рад и по -
сто ја ње мо гу да иза зо ву не по вољ не про мје не ква ли те та зе -
мљи шта, во да, ва зду ха, жи вог сви је та, ље по те пред је ла,
кул тур них до ба ра и њи хо ве око ли не,

- про мје на на мје на по вр ши на, из у зев про мје на ко је
про ис ти чу из про грам ских до ку ме на та,

- град ња стам бе них, еко ном ских по моћ них обје ка та,
по љо при вред них до ма ћин ста ва и ви кенд-обје ка та, из ван
гра ђе вин ских под руч ја утвр ђе них по себ ним план ским и
ур ба ни стич ким до ку мен ти ма, од но сно град ња обје ка та по -
љо при вред них до ма ћин ста ва из ван по сто је ћих гра ђе вин -
ских пар це ла до до но ше ња тих до ку ме на та,

- про си је ца ње би ло ко је но ве са о бра ћај ни це, уко ли ко
ни је утвр ђе на ва же ћим про стор ним или ур ба ни стич ким
пла ном или гран ским осно вима ко је су уса гла ше не са ре -
жи ми ма и мје ра ма за шти те под руч ја,
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- узи ма ње фо си ло но сних ма те ри ја ла са ге о ло шких
про фи ла,

- сва ка про мје на по сто је ће мор фо ло ги је те ре на и во до -
то ка, пре во ђе ње во да јед ног во до то ка у дру ги во до ток и из -
мје на хи дро ди на мич них ка рак те ри сти ка и ре жи ма во до то -
ка без са гла сно сти над ле жних ин сти ту ци ја,

- из во ђе ње хи дро ге о ло шких ра до ва без са гла сно сти Ре -
пу блич ког за во да за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при -
род ног на сље ђа и ти је ла ко је је од го вор но за упра вља ње за -
шти ће ним под руч јем,

- кап ти ра ње из во ра, из град ња хи дро тех нич ких обје ка та
(аку му ла ци ја, бра на и дру го), укљу чу ју ћи и ре гу ла ци ју во -
до то ка,

- сва ко пре гра ђи ва ње во до то ка и из град ња но вих риб -
ња ка,

- фор ми ра ње де по ни ја би ло ког от па да,

- фор ми ра ње мр ци ни шта на под руч ју отво ре ног кар ста,

- скла ди ште ње, де по но ва ње и ба ца ње ко му нал ног от -
па да и от пад них ма те ри ја ла свих вр ста ван мје ста од ре ђе -
них за ту на мје ну, као и не ре гу ли са но фор ми ра ње мр ци ни -
шта и од ла га ње стај ског ђу бри ва,

- ру ко ва ње отров ним хе миј ским ма те ри ја ма, нафт ним
де ри ва ти ма и дру гим опа сним ма те ри ја ма,

- уни шта ва ње шум ских ком плек са и њи хо во усит ња ва -
ње,

- чи ста сје ча у при род ним са сто ји на ма и кр че ње шу ма,
кре са ње ли сни ка и пре ко мјер но ко ри шће ње дрв не ма се у
од но су на ци ље ве и прин ци пе га здо ва ња шу ма ма,

- кр че ње шу ма и оба вља ње дру гих рад њи на мје сти ма
и на на чин ко ји мо гу да иза зо ву про це се ја ке и екс тен зив -
не вод не еро зи је и не по вољ не про мје не пред је ла,

- пре о ра ва ње при род них ли ва да и па шња ка,

- сад ња, за си ја ва ње и на се ља ва ње вр ста би ља ка стра -
них за при род ни жи ви сви јет овог под руч ја, осим за по тре -
бе спре ча ва ња еро зи је и кли зи шта,

- са ку пља ње и ко ри шће ње свих за шти ће них ди вљих
биљ них и жи во тињ ских вр ста,

- са ку пља ње и ста вља ње у про мет вр ста из На ред бе о
кон тро ли про ме та и ко ри шће ња,

- уни шта ва ње ди вљих вр ста би ља ка и жи во ти ња за -
шти ће них као при род не ри јет ко сти или дру гих за кон ски
ре гу ли са них ка те го ри ја и

- на се ља ва ње вр ста жи во ти ња стра них за при род ни жи -
ви сви јет овог под руч ја, у сло бод ном про сто ру.

На за шти ће ној по вр ши ни Спо ме ни ка при ро де “Пе ћи на
Ор ло ва ча” у окви ру ре жи ма за шти те II сте пе на до зво ље но
је:

- вр ши ти на уч на ис тра жи ва ња,

- вр ши ти по љо при вред ну про из вод њу до ма ћин ста ва у
ин ди ви ду ал ном ре жи му,

- по ди за ти аутох то не са сто ји не ли шћа ра на по вр ши на -
ма под ши ка ра ма и ши бља ци ма, ако су усло ви по вољ ни, уз
очу ва ње по сто је ће аутох то не ве ге та ци је,

- гра ди ти но ве објек те и из во ди ти ра до ве ко ји су у
функ ци ји пре зен та ци је и за шти те за шти ће ног при род ног
до бра, а ко ји су име но ва ни овим ела бо ра том - уре ђе ње са -
о бра ћај ни ца, при хват них по вр ши на и дру го или од го ва ра -
ју ћим план ским ак том Спо ме ни ка при ро де,

- за др жа ва ње по сто је ћих тра са са о бра ћај ни ца, а мо же
се пред ви дје ти и ас фал ти ра ње ис кљу чи во оних са о бра ћај -
ни ца ко је ће во ди ти до пла ни ра ног пар кин га да би се омо -
гу ћи ло по ве зи ва ње на се ља и по сто је ће ло ка ци је по себ не
на мје не,

- за др жа ва ње елек тро мре же под руч ја на по сто је ћим
прав ци ма док се не стек ну усло ви за ње ну ре кон струк ци ју
у ци је ло сти или ди је ло ви ма, уз оба ве зно ка бли ра ње,

- при кљу чи ва ње но вих обје ка та уз оба ве зно ка бли ра ње
на мје сти ма гдје се на ру ша ва ам би јен тал на цје ли на,

- да се пла но ви ма обез би је ди ра ци о на ли за ци ја елек тро -
мре же под руч ја и спро во ђе ње ка бло ва дуж са о бра ћај ни ца,

- јав но освје тље ње на ур ба ни зо ва ним по вр ши на ма ко је
мо же има ти ис кљу чи во пеј за жни ка рак тер уз упо тре бу од -
го ва ра ју ћих свје тло сних ти је ла и

- ин ди ви ду ал но во до снаб ди је ва ње обје ка та из бу на ра, с
тим што ће се од го ва ра ју ћим ур ба ни стич ким пла но ви ма
омо гу ћи ти за јед нич ко во до снаб ди је ва ње за по је ди не гру -
па ци је обје ка та, а пре ма по себ ним тех нич ким усло ви ма.

IV

Спо ме ни ком при ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” упра вља Оп -
шти на Па ле (у да љем тек сту: Упра вљач), ко ја мо же по ме -
ну то при род но до бро да ти на упра вља ње дру гом прав ном
ли цу.

V

За шти та и раз вој Спо ме ни ка при ро де “Пе ћи на Ор ло ва -
ча” спро во ди се на осно ву Про гра ма за спро во ђе ње мје ра
упра вља ња (у да љем тек сту: Про грам упра вља ња).

Про грам упра вља ња са др жи: пла ни ра не ак тив но сти за
ре а ли за ци ју ци ље ва упра вља ња про пи са них За ко ном о за -
шти ти при ро де и мје ра упра вља ња про пи са них овом од лу -
ком, те ак тив но сти за уре ђе ње и опре ма ње Спо ме ни ка при -
ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” са ди на ми ком ре а ли за ци је ак тив -
но сти.

VI

Упра вљач у оба вља њу по сло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” обез бје ђу је спро во ђе ње
про пи са них ре жи ма за шти те и очу ва ња при род ног до бра,
при пре ма и до но си Про грам упра вља ња, ко ји се до но си на
пе ри од од пет го ди на, уз прет ход но при ба вље но ми шље ње
Ре пу блич ког за во да за за шти ту кул тур но-исто риј ског и
при род ног на сље ђа (у да љем тек сту: За вод) и са гла сност
Ми ни стар ства над ле жног за за шти ту жи вот не сре ди не (у
да љем тек сту: Ми ни стар ство).

На осно ву Про гра ма упра вља ња до но си се го ди шњи
про грам упра вља ња, чи ји се за да ци и по сло ви ре а ли зу ју у
те ку ћој го ди ни, са ди на ми ком њи хо вог из вр ша ва ња и ви -
си ном по треб них сред ста ва.

Упра вљач под но си Ми ни стар ству из вје штај о оства ри -
ва њу Про гра ма упра вља ња из тач ке V ове од лу ке до 15. де -
цем бра за те ку ћу го ди ну.

VII

При је ис те ка пе ри о да на ко ји се до но си Про грам упра -
вља ња, Упра вљач под но си Ми ни стар ству При је длог пла на
упра вља ња, ра ди упу ћи ва ња на усва ја ње Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске.

Из ра ду Пла на упра вља ња Упра вљач по вје ра ва струч -
ним, од но сно на уч ним ин сти ту ци ја ма овла шће ним за ове
по сло ве.

План упра вља ња до но си се на пе ри од од 15 го ди на.

Го ди шњи из вје штај о спро во ђе њу Пла на упра вља ња
Упра вљач до ста вља Ми ни стар ству до 15. мар та те ку ће го -
ди не за прет ход ну го ди ну.

VI II

Упра вљач у оба вља њу по сло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Пе ћи на Ор ло ва ча” обез бје ђу је оби ље жа ва ње
овог спо ме ни ка при ро де, по дје лу ка та стар ских че сти ца
пре ма утвр ђе ној зо ни за шти те и до но си пра ви ла уну тра -
шњег ре да ра ди ефи ка сни је за шти те овог спо ме ни ка при -
ро де уз прет ход но при ба вље но ми шље ње За во да и са гла -
сност Ми ни стар ства.

Пра ви ли ма из под тач ке 1. овe тач ке утвр ђу ју се пра ви -
ла за спро во ђе ње ре жи ма за шти те и раз во ја, и то: по ста -
вља ње ин фор ма тив них и дру гих озна ка, мје ре за шти те
при ли ком оба вља ња на уч них ис тра жи ва ња и из во ђе ња ис -
тра жних ра до ва, усло ви за оба вља ње до зво ље них дје лат -
но сти и по себ не мје ре и огра ни че ња у спро во ђе њу ре жи ма
за шти те.
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Пра ви ла из под тач ке 1. ове тач ке и дру ге нео п ход не ин -
фор ма ци је за спро во ђе ње ре жи ма за шти те Упра вљач јав но
огла ша ва, на на чин да бу ду до ступ на ко ри сни ци ма и по сје -
ти о ци ма.

IX

Упра вљач ће уз прет ход но при ба вље но ми шље ње За во -
да и са гла сност Ми ни стар ства до ни је ти Про грам упра вља -
ња у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу ове
од лу ке, а го ди шњи про грам у ро ку од 90 да на од да на сту -
па ња на сна гу Про гра ма.

До до но ше ња Про гра ма упра вља ња Упра вљач мо же
по сло ве упра вља ња оба вља ти пре ма При вре ме ном про гра -
му упра вља ња ко ји до но си у ро ку од 60 да на од да на сту -
па ња на сна гу ове од лу ке, та ко ђе уз прет ход но при ба вље -
но ми шље ње За во да и са гла сност Ми ни стар ства.

X

Пла но ви и про гра ми уре ђе ња про сто ра, шум ске, во до -
при вред не и дру ги осно ви и про гра ми ко ји об у хва та ју
подруч је гдје се на ла зи за шти ће но при род но до бро уса гла -
си ће се са Про гра мом упра вља ња из тач ке V ове од лу ке,
као и ре жи ми ма за шти те про пи са ним овом од лу ком.

XI

Сред ства за за шти ту и раз вој Спо ме ни ка при ро де “Пе -
ћи на Ор ло ва ча” обез бје ђу ју се из бу џет ских сред ста ва оп -
шти не, при хо да Упра вља ча и из дру гих из во ра у скла ду са
за ко ном.

XII

На осно ву ове од лу ке над ле жни основ ни суд - зе мљи -
шно-књи жна кан це ла ри ја ће на не по крет но сти ма из чла на
III ове од лу ке из вр ши ти за би ље жбу у зе мљи шним књи га ма.

XI II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2550/11 Предсједник
10. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2054

На осно ву чла на 13. став 3. За ко на о сред њем обра зо ва -
њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08 и 106/09), чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08 и 11/09) и чл. 3. и 12. За ко на о си сте му јав них слу -
жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 3. новембра 2011.
го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УСКЛА ЂИ ВА ЊУ АК ТА О ОСНИ ВА ЊУ ЈАВ НЕ 
УСТА НО ВЕ СРЕД ЊО ШКОЛ СКИ ЦЕН ТАР 

“ЛА ЗАР ЂУ КИЋ” РИБ НИК

I

Овом од лу ком вр ши се ускла ђи ва ње осни вач ког ак та
Јав не уста но ве Сред њо школ ски цен тар “Ла зар Ђу кић”
Риб ник са За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу, За -
ко ном о си сте му јав них слу жби и За ко ном о кла си фи ка ци -
ји дје лат но сти и ре ги стру по слов них су бје ка та по дје лат -
но сти ма у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 74/10).

II

Осни вач Јав не уста но ве Сред њо школ ски цен тар “Ла -
зар Ђу кић” Риб ник је Ре пу бли ка Срп ска.

III

На зив шко ле је Јав на уста но ва Сред њо школ ски цен тар
“Ла зар Ђу кић” Риб ник, а скра ће ни на зив Уста но ве - ЈУ
Сред њо школ ски цен тар “Ла зар Ђу кић” Риб ник (у да љем
тек сту: шко ла), са сје ди штем у Ули ци Ра де Јо ва ни ћа бб,
Риб ник.

IV

Шко ла је јав на уста но ва ко ја оба вља дје лат ност од оп -
штег дру штве ног ин те ре са и има свој ство прав ног ли ца,
ко је сти че упи сом у суд ски ре ги стар код над ле жног су да.

V

У прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма шко ла исту па у
сво је име и за свој ра чун, а за оба ве зе од го ва ра без огра ни -
че ња, свим сво јим сред стви ма.

VI

Дје лат ности шко ле су:

85.31 - оп ште сред ње обра зо ва ње и

85.32 - тех нич ко и струч но сред ње обра зо ва ње.

У окви ру дје лат но сти под ши фром дје лат но сти 85.32
шко ла оба вља и дје лат ност обра зо ва ња од ра слих.

VII

Сред ства за рад шко ле обез бје ђу ју се из:

1) бу џе та Ре пу бли ке Срп ске,

2) бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и

3) дру гих из во ра.

Нов ча на сред ства за рад шко ле обез бе ђу ју осни вач и је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

VI II

Ор га ни упра вља ња су: Школ ски од бор и ди рек тор шко -
ле.

Школ ски од бор име ну је Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре на пе ри од од че ти ри го ди не.

Школ ски од бор има се дам чла но ва.

IX

Ди рек тор шко ле ру ко во ди шко лом, пред ста вља и за сту -
па шко лу и од го во ран је за за ко ни тост ра да шко ле.

Ди рек то ра шко ле би ра Школ ски од бор, на кон до би ја ња
прет ход не са гла сно сти од ми ни стра про свје те и кул ту ре,
на пе ри од од че ти ри го ди не.

X

Шко ла ће сво ју ор га ни за ци ју и оп ште ак те ускла ди ти
са За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу, За ко ном о
си сте му јав них слу жби, За ко ном о кла си фи ка ци ји дје лат -
но сти и ре ги стру по слов них су бје ка та по дје лат но сти ма у
Ре пу бли ци Срп ској и овом од лу ком у ро ку од 60 да на од да -
на сту па ња на сна гу ове од лу ке и из вр ши ти про мје не упи -
са у суд ском ре ги стру код над ле жног су да.

XI

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2525/11 Предсједник
3. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2055

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2011. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 1/11 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 10. новембра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ МИ НИ СТАР СТВУ УПРА ВЕ 
И ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА - ФИ НАН СИ РА ЊЕ ШЕ СТОГ КРУ ГА БИ КОН
ШЕ МЕ, за пе ри од 1. ја ну ар - 30. но вем бар 2011. го ди не

I

Овом од лу ком да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве
и ло кал не са мо у пра ве на План утро шка сред ста ва - фи нан -
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