
ши исто вре ме но по прин ци пу ‘ис по ру ка по пла ћа њу’ и у
про пи са ном ро ку (члан 218. ст. 2. и 3),

110) Ре ги стар, ако не обез би је ди чу ва ње по да та ка на
на чин из чла на 231. овог за ко на,

111) Ре ги стар, ако не учи ни до ступ ним по дат ке ко ји се
во де у Ре ги стру на на чин про пи сан чла ном 238. овог за ко -
на,

112) Ре ги стар, ако оба ве зу оба вје шта ва ња не вр ши у
скла ду са чла ном 239. ст. 1. и 2. овог за ко на,

113) еми тент, ако у про пи са ном ро ку не оба ви је сти Ре -
ги стар о про мје на ма по да та ка ко ји се во де у Ре ги стру у
скла ду са чла ном 239. став 3. овог за ко на,

114) Ре ги стар, ако за по сле не и чла но ве ор га на Ре ги стра
не оба ви је сти о њи хо вим оба ве за ма ко је се од но се на чу ва -
ње по слов не тај не у скла ду са чла ном 240. став 2. овог за -
ко на,

115) Ре ги стар, ако Ко ми си ји не под не се из вје штај о
сти ца њи ма или оту ђе њи ма хар ти ја од ври јед но сти чла но ва
управ ног од бо ра и ор га на ко ји вр ши над зор, ди рек то ра и
за по сле них у Ре ги стру у скла ду са чла ном 241. овог за ко -
на,

116) бер за и бер зан ски по сред ни ци, ако не оба ви је сте
Ко ми си ју о слу ча је ви ма у скла ду са чла ном 278а. овог за -
ко на,

117) ко је, на на чин и у ро ку ко ји од ре ди Ко ми си ја, не
до ста ви по дат ке и ис пра ве ко је за тра жи Ко ми си ја у вр ше -
њу ње них овла шће ња и од го вор но сти (члан 261),

118) еми тент, ако не из ра ди, не об ја вљу је и не до ста -
вља из вје шта је у скла ду са чла ном 284. овог за ко на,

119) еми тент, ако не из ра ди, не об ја вљу је и не до ста -
вља из вје шта је у скла ду са чла ном 285. овог за ко на,

120) бер зан ски по сред ник, ако не до ста ви Ко ми си ји
извје шта је и по дат ке у скла ду са чла ном 286. овог за ко на,

121) бер за, ако у про пи са ним ро ко ви ма не оба вје шта ва
Ко ми си ју, не до ста вља Ко ми си ји про пи са не по дат ке и не
вр ши об ја вљи ва ње у скла ду са чла ном 287. овог за ко на,

122) дру го уре ђе но јав но тр жи ште, ако по сту па су прот -
но чла ну 288. овог за ко на,

123) стру ков но удру же ње, ако по сту па су прот но чла ну
289. овог за ко на,

124) Ре ги стар, ако по сту па су прот но чла ну 290. овог
за ко на.

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 1.000
КМ до 5.000 КМ.”.

Члан 80.

Члан 297. ми је ња се и гла си:

“Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ ка зни ће се
фи зич ко ли це ако:

1) стек не, по ве ћа или сма њи удио у основ ном ка пи та лу
или гла сач ким пра ви ма у бро кер ско-ди лер ском дру штву
су прот но чла ну 66. став 3. овог за ко на,

2) стек не ак ци је су прот но чла ну 72. став 1. овог за ко на,

3) се за по сли или бу де члан упра ве од бо ра и ор га на ко -
ји вр ши над зор у ви ше бер зан ских по сред ни ка (члан 72.
став 3. овог за ко на),

4) ако од у ста не од на ло га за ку по ви ну и про да ју хар ти -
ја од ври јед но сти ко је је при хва ти ло бро кер ско-ди лер ско
дру штво (члан 91. став 1),

5) оба вља по сло ве бро ке ра, ин ве сти ци о ног са вјет ни ка
и ин ве сти ци о ног ме на џе ра без до зво ле Ко ми си је (члан 93.
став 5),

6) при оба вља њу по сло ва са хар ти ја ма од ври јед но сти
не во ди ра чу на о ин те ре си ма кли јен та и не по сту па с па -
жњом до брог струч ња ка (члан 100),

7) не при ја ве бер зан ском по сред ни ку сва ко сти ца ње и
оту ђе ње хар ти ја од ври јед но сти у скла ду са чла ном 102.
став 2. овог за ко на,

8) по дат ке о кли јен ти ма, о ста њу и про ме ту на ра чу ни -
ма хар ти ја од ври јед но сти кли јен та, по сло ви ма ко је оба -
вља за кли јен та, као и дру ге по дат ке и чи ње ни це за ко је са -
зна у ве зи са оба вља њем по сло ва са хар ти ја ма од ври јед но -
сти за кли јен та, ко ри сти, са оп шта ва или омо гу ћи тре ћим
ли ци ма њи хо во ко ри шће ње (члан 104. став 1),

9) об ја ви оглас у ко јем је пред мет по ну де оба вља ње по -
сло ва са хар ти ја ма од ври јед но сти, а ни је бер зан ски по -
сред ник (члан 106. став 1),

10) не при ја ви сва ко сти ца ње и оту ђе ње хар ти ја од
вријед но сти у скла ду са чл. 182, 241. и 270. овог за ко на,

11) по сту пи су прот но од ред ба ма ко је се од но се на чу -
ва ње по слов не тај не из чл. 181. и 240. овог за ко на,

12) пре кр ши од ред бе чл. 183, 242. и 248. овог за ко на,

13) на на чин и у ро ку ко ји од ре ди Ко ми си ја не до ста ви
по дат ке и ис пра ве ко је од ње га у вр ше њу ње них овла шће -
ња и од го вор но сти тра жи Ко ми си ја (члан 261),

14) по сту пи су прот но од ред ба ма ко је се од но се на чу -
ва ње слу жбе не тај не (члан 269),

15) на за хтјев Ко ми си је не до ста ви тра же не по дат ке и
до ку мен те (члан 273. став 3),

16) у про пи са ном ро ку не до ста ви еми тен ту, Ко ми си ји
и бер зи или дру гом уре ђе ном јав ном тр жи шту оба вје ште -
ње о оба вље ним тран сак ци ја ма тог еми тен та (члан 274.
став 1),

17) оба вља тран сак ци је са хар ти ја ма од ври јед но сти
су прот но за бра на ма из чл. 276. до 278. овог за ко на.”.

Члан 81.

Овај за кон 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: 01-358/12 Пред сјед ник
14. мартa 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

669

На осно ву чла на 33. став 2. За ко на о за шти ти при ро де
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 50/02, 34/08 и
59/08), чла на 22. став 1. 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
14. мар та 2012. 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 “ЖУ ТА БУ КВА”

I

Овом од лу ком ста вља се под за шти ту ста бло жу та бу -
ква (Fa gus mo e si a ca [K. Maly] Czecz. var. aurea ser bi ca To -
šić) у оп шти ни Ко тор Ва рош као спо ме ник при ро де (у да -
љем тек сту: Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква”).

II

Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква” - Fa gus mo e si a ca (K.
Maly) Czecz. ста вља се под зашти ту као ден дро ло шки ра ри -
тет, так со ном ски по се бан ва ри је тет (var. aurea ser bi ca To šić),
не ти пич ни пред став ник сво је вр сте, ве ли ке ври јед но сти за
ден дро ло шка и ге не тич ка ис тра жи ва ња и ве ли ке ко мер ци -
јал не ври јед но сти ге нет ског ма те ри ја ла узе тог са тог ста бла.
Ста бло је ве о ма ста ро, пра вил не и ши ро ко гра на те кро шње.

Ден дро ме триј ске ка рак те ри сти ке ста бла су:

- обим де бла на 1,30 м .......................................445 цм,

- преч ник де бла на 1,30 м..............................141,72 цм,

- ви си на ста бла ........................................................15 м,

- ви си на до глав не ра шље ...................................2,3 м и

- ши ри на кро шње.......................................18 м . 17,5 м.
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III

Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква” на ла зи се у за се о ку
Сто ли ћи, се ло За се ље, оп шти на Ко тор Ва рош.

Гра ни цу зо на за шти те чи ни гра ни ца ка та стар ске че сти -
це к. ч. 1211, ка та стар ска оп шти на За се ље, број по сје дов -
ног ли ста 160, број пла на: 6Д21-75, чи ји су вла сни ци Сто -
лић (Ми тра) Ра до мир са 1/2 ди је ла и Сто лић (Ми тра) Го -
сти мир са 1/2 ди је ла.

По вр ши на зо не за шти те је по вр ши на ка та стар ске че -
сти це к.ч. 1211 и из но си 5007 м².

IV

За Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква” про пи су ју се сље -
де ће мје ре и усло ви за шти те ко ји ма се, у скла ду са чла ном
36. став 1. тач ка е) За ко на о за шти ти при ро де, за бра њу је: 

- да се за шти ће но ста бло жу те бу кве по си је че, да му се
ло ме и си је ку гра не, ки да ли шће, оште ћу је ко ра, као и дру -
ге рад ње ко је би из ми је ни ле или на ру ши ле ње гов да на шњи
из глед и до ве ле у пи та ње оп ста нак ста бла, 

- узи ма ње ге нет ског ма те ри ја ла без са гла сно сти Ми ни -
стар ства за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги -
ју (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) и струч ног ми шље ња
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), 

- ло же ње ва тре у не по сред ној бли зи ни ста бла, оста вља -
ње сме ћа и дру гог от па да, 

- рас ко па ва ње зе мље у бли зи ни за шти ће ног ста бла, 

- ис па ша сто ке у огра ђе ном ди је лу око ста бла,

- сје ча, чу па ње и ва ђе ње по ни ка из зе мљи шта,

- про мје на на мје не 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 упра вља ча,

- град ња стам бе них, еко ном ских и по моћ них обје ка та и
ви кенд-обје ка та на уда ље но сти преч ни ка јед ног ки ло ме тра
од ста бла без са гла сно сти Ми ни стар ства и струч ног ми -
шље ња За во да, 

- пре о ра ва ње ли ва да и па шња ка у зо ни за шти те,

- сад ња, за си ја ва ње и на се ља ва ње би ло ко јих вр ста би -
ља ка,

- фор ми ра ње де по ни ја би ло ка квог от па да и

- оста ле ак тив но сти на ка та стар ској че сти ци к. ч. 1211
ко је мо гу на би ло ко ји на чин да угро зе при род но до бро. 

За Спо ме ник при ро де “Жу та бу ква” про пи су ју се сље -
де ће мје ре и усло ви за шти те ко ји ма се до зво ља ва: 

- кон тро ла и оби ла зак за шти ће ног ста бла, 

- упо тре ба ге нет ског ма те ри ја ла за по тре бе на уч них
истра жи ва ња и спро во ђе ња про гра ма in si tu i ex si tu кон зер -
ва ци је, одо бре на од Ми ни стар ства, а према ми шље њу За во -
да,

- са ни ра ње по сто је ће тру ле жи у до њем ди је лу де бла,

- огра ђи ва ње ста бла, при вре ме но бо дљи ка вом жи цом,
ко ју ће ка сни је за ми је ни ти жи ва огра да - Car pi nus be tu lus
до де сет ме тра ши ре од про јек ци је кру не,

- из ра да при ла зних ста за од при род них ма те ри ја ла до
огра ђе ног ди је ла,

- ко ше ње ли ва де у огра ђе ном ди је лу око ста бла, во де ћи
ра чу на да се не уни шти по ник и

- по ста вља ње та бле о од лу ци за про гла ше ње ста бла жу -
та бу ква спо ме ни ком при ро де.

V

О Спо ме ни ку при ро де “Жу та бу ква” бри не се Оп шти на
Ко тор Ва рош, ко ја ће по ме ну то при род но до бро да ти на
упра вља ње при вред ном дру штву Еко-ет но се ло “Жу та Бу -
ква” (у да љем тек сту: Упра вљач), ко је је за ку пи ло пар це лу
на ко јој се на ла зи ста бло на пе ри од од 20 го ди на и ко је је
по кре ну ло ини ци ја ти ву за за шти ту ста бла.

VI

За шти та и раз вој Спо ме ни ка при ро де “Жу та бу ква”
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.

VII

Упра вљач у оба вља њу по сло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Жу та бу ква” 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
За во да и са гла сност Ми ни стар ства.

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 VI ове од лу ке до 15.
де цем бра за те ку ћу го ди ну.

VIII

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.

IX

Упра вљач у оба вља њу по сло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Жу та бу ква” обез бје ђу је оби ље жа ва ње овог
спо ме ни ка при ро де 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
истра 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.

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 та ко да бу ду до ступ на ко ри сни ци ма и по сје ти о ци -
ма.

X

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 упра вља ња.

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, уз прет ход но при ба вље но ми -
шље ње За во да и са гла сност Ми ни стар ства.

XI

Пла но ви и про гра ми уре ђе ња про сто ра, шум ски, во до -
при вред ни и дру ги осно в и про гра ми ко ји об у хва та ју по -
друч 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 VI ове од лу ке, као
и ре жи ми ма за шти те про пи са ним овом од лу ком.
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XII

Сред ства за за шти ту и раз вој Спо ме ни ка при ро де “Жу -
та бу ква” 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.

XIII

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: 04/1-012-2-505/12 Предсједник
14. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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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 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 16. фебруара 2012. 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 НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва са по зи -
ци је 414100 - субвенције јавним медијима, у окви ру Вла де
Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за ци о ни код 0405001), за пе ри од
1. јануар - 31. март 2012. го ди не, у укупном износу од
150.000,00 КМ, за суфинансирање про јек та “Наше је љеп-
ше”, за 2012. годину.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке ће се до зна чи ти
Алтернативној телевизији, ЈИБ 4400946870008, на ра чун
број: 5520000000621348, отво рен код Hypo Alpe Adria Bank
а.д. Бања Лука.

III

За ре а ли за ци ју oве од лу ке за ду жу ју се Ге не рал ни се -
кре та ри јат Вла де Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи -
нан си ја.

IV

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

Број: 04/1-012-2-307/12 Предсједник
16. фебруара 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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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 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 8. мар та 2012. 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 НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству породицe, омладинe
и спортa (ор га ни за ци о ни код 3710001) на План утро шка
сред ста ва, за пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. мар та 2012. го ди -
не, у укуп ном из но су од 42.800,00 КМ.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке рас по ре ђу ју се на сље -
де ћи на чин:

- 415200 - те ку ћи грант за про је кат 
Ма ле олим пиј ске игре..............................3.800,00 КМ,

- 415200 - те ку ћи гран то ви спорт ским 
ор га ни за ци ја ма .......................................39.000,00 КМ.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
по ро ди це, омла ди не и спор та и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

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: 04/1-012-2-524/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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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 члана 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 8. мар та 2012. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ САГЛAСНОСТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Аген ци ји за во де об ла сног ри јеч ног
сли ва Са ве (ор га ни за ци о ни код 1547) на План утро шка
сред ста ва за ка пи тал на ула га ња “Из ра да стра те ги је ин те -
грал ног упра вља ња во да ма Ре пу бли ке Срп ске” и “Про је кат
хит них ин тер вен ци ја на за шти ти ру шев них оба ла ри је ке
Же ље зни це на под руч ју Вој ко ви ћа, оп шти на Ис точ на Или -
џа”, за пе ри од 1. јануар - 31. март 2012. го ди не, у укуп ном
из но су од 421.000,00 КМ, на по зи ци ја ма:

- 511100 - из да ци за из град њу и 
при ба вља ње згра да и обје ка та ..............35.000,00 КМ,

- 511700 - из да ци за не ма те ри јал ну 
про из ве де ну имо ви ну...........................386.000,00 КМ.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
фи нан си ја и Аген ци ја за во де об ла сног ри јеч ног сли ва
Саве.

III

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: 04/1-012-2-526/12 Предсједник
8. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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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 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 14. мар та 2012. 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 НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва са по зи -
ци је 415200 - те ку ћи гран то ви не про фит ним ор га ни за ци ја -
ма, у окви ру Вла де Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни за ци о ни код
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