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На осно ву чла на 29. За ко на о те ри то ри јал ној ор га ни за -
ци ји Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 69/09) и чла на 43. став 2. 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 3.
марта 2011. го ди не, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА УРЕД БЕ О 

НА СЕ ЉЕ НИМ МЈЕ СТИ МА КО ЈА ЧИ НЕ ПОД РУЧ ЈЕ 

ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Члан 1.

У Уред би о на се ље ним мје сти ма ко ја чи не под руч је је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 4/10) у чла ну 16. ри је чи: “Ку ла-град” за -
мје њу ју се ри је чи ма: “Ку ла Град”, а ри јеч: “Ма ле ши ћи” за -
мје њу је се ри јеч ју: “Ма ле шић”.

Члан 2.

У чла ну 44. по сли је ри је чи: “Как муж,” до да је се ри јеч:
“Ка лу ђе ри ца,”.

Члан 3.

У чла ну 46. ри је чи: “Гор њи Ви ја ча ни Дио” за мје њу ју
се ри је чи ма: “Гор њи Ви ја ча ни”, а ри јеч: “Ко раћ” за мје њу је
се ри јеч ју: “Ка раћ”.

Члан 4.

У чла ну 61. ри је чи: “Гор њи Ха си ћи” за мје њу ју се ри је -
чи ма: “Гор њи Ха сић”, а ри је чи: “До њи Ха си ћи” за мје њу ју
се ри је чи ма: “До њи Ха сић”.

Члан 5.

Ова уред ба 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”.
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На осно ву чла на 7. став 6. За ко на о при ва ти за ци ји по -
слов них згра да, по слов них про сто ри ја и га ра жа (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 98/04 и 71/10) и чла на
43. став 2. 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 3. мар та 2011. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ

O ИЗ МЈЕ НИ УРЕД БЕ О ПО СТУП КУ ЈАВ НЕ ПРО ДА ЈЕ 

ПО СЛОВ НИХ ЗГРА ДА, ПО СЛОВ НИХ ПРО СТО РИ ЈА 

И ГА РА ЖА У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ

Члан 1.

У Уред би о по ступ ку јав не про да је по слов них згра да,
по слов них про сто ри ја и га ра жа у др жав ној сво ји ни (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 3/05 и 118/10) у чла -
ну 27. у ста ву 1. ри је чи: “жи ро ра чун Фон да ста но ва ња” за -
мје њу ју се ри је чи ма: “ра чун про дав ца”.

Члан 2.

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

Број: 04/1-012-2-389/11 Предсједник
3. марта 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, 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), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 3. марта
2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ФОР МИ РА ЊУ ТИ МА ЗА УПРА ВЉА ЊЕ 

ПРО ЈЕК ТИ МА ВО ДО ВОД НЕ И КА НА ЛИ ЗА ЦИ О НЕ 

ИН ФРА СТРУК ТУ РЕ, ПО ДР ЖА НИМ КРЕ ДИТ НИМ 

И ДО НА ТОР СКИМ СРЕД СТВИ МА МЕ ЂУ НА РОД НИХ 

ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА

I

Фор ми ра се Тим за упра вља ње про јек ти ма во до вод не и
ка на ли за ци о не ин фра струк ту ре, по др жа ним кре дит ним и
до на тор ским сред стви ма ме ђу на род них ин сти ту ци ја.

II

Над ле жност Ти ма за упра вља ње про јек ти ма (у да љем
тек сту: Тим) је сте да се бри не о успје шној ре а ли за ци ји
про је ка та во до вод не и ка на ли за ци о не ин фра струк ту ре, по -
др жа ним од стра не Европ ске ин ве сти ци о не бан ке у скла ду
са Уго во ром број: 25.741, од 22. септембра 2010. го ди не.

III

Тим се са сто ји од шест чла но ва.

Чла но ве Ти ма ће име но ва ти Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
и то: пред сјед ни ка, за мје ни ка пред сјед ни ка и че ти ри чла -
на.
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Са став ти ма чи не три пред став ни ка Ми ни стар ства фи -
нан си ја, је дан пред став ник Ми ни стар ства по љо при вре де,
шу мар ства и во до при вре де и два струч ња ка из во до вод не и
ка на ли за ци о не обла сти ко је пред ла же Ми ни стар ство фи -
нан си ја.

Свој рад и ак тив но сти Тим ће де фи ни са ти по слов ни -
ком о ра ду, ко ји ће до ни је ти у ро ку од 30 да на од да на име -
но ва ња Ти ма.

IV

Ад ми ни стра тив не по сло ве за по тре бе Ти ма оба вља ће
Ре сор за јав на ула га ња Ми ни стар ства фи нан си ја.

V

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: 04/1-012-2-376/11 Предсједник
3. марта 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 23. став 5. 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 3. марта 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ФОР МИ РА ЊУ СА ВЈЕ ТА ЗА КУЛ ТУ РУ РЕ ПУ БЛИ КЕ
СРП СКЕ

I

Овом од лу ком Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек -
сту: Вла да), ра ди уна пре ђи ва ња ква ли те та у кул ту ри, фор -
ми ра Са вјет за кул ту ру Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту:
Са вјет), као са вје то дав но ти је ло Вла де.

II

Са вјет има 11 чла но ва.

Вла да до но си рје ше ње о име но ва њу чла но ва Са вје та
на при је длог Ми ни стар ства про свје те и кул ту ре (у да љем
тек сту: Ми ни стар ство).

Са вјет би ра пред сјед ни ка из ре да сво јих чла но ва.

Ман дат чла но ва Са вје та је дви је го ди не и мо же се
обна вља ти.

III

Чла но ви са вје та су нај и стак ну ти ји струч ња ци из зе мље
или ино стран ства, са нај ви шим струч ним и на уч ним зва -
њи ма из обла сти кул ту ре.

IV

Са вјет за кул ту ру вр ши струч не, са вје то дав не и дру ге
по сло ве од ин те ре са за оба вља ње, раз вој и уна пре ђи ва ње
кул ту ре у Ре пу бли ци Срп ској, и то:

- пред ла же прав це раз во ја и уна пре ђи ва ње ква ли те та у
кул ту ри,

- пра ти, ана ли зи ра и оцје њу је ста ње у кул ту ри са ста -
но ви шта по тре ба, мо гућ но сти, ква ли те та и ме ђу на род не
упо ре ди во сти,

- да је ми шље ње и при је дло ге у по ступ ку до но ше ња за -
ко на, стра те ги је и под за кон ских ака та из обла сти кул ту ре,

- пред ла же при о ри те те из Стра те ги је раз во ја кул ту ре,

- пра ти, ана ли зи ра и утвр ђу је по стиг ну та оства ре ња и
ста ње у кул ту ри, те пред ла же мје ре за ње го во уна пре ђи ва -
ње и

- раз ма тра и дру га пи та ња од зна ча ја за област кул ту ре
и оба вља дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма, на за хтјев Ми ни стар ства.

V

Рад чла на Са вје та за кул ту ру је до бро во љан и члан не -
ма пра во на на кна ду за свој рад.

VI

Ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за Са вјет за кул -
ту ру оба вља Ми ни стар ство.

VII

Са вјет за кул ту ру два пу та го ди шње под но си из вје штај
о ра ду Вла ди.

VIII

Са вјет за кул ту ру до но си по слов ник о свом ра ду.

IX

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: 04/1-012-2-387/11 Предсједник
3. марта 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, 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), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 3. марта
2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ФОР МИ РА ЊУ СА ВЈЕ ТА ЗА БОР БУ ПРО ТИВ НА СИ ЉА

У ПО РО ДИ ЦИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Овом од лу ком фор ми ра се Са вјет за бор бу про тив на си -
ља у по ро ди ци Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Са вјет),
као стал но, ко ор ди ни ра ју ће ти је ло Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске (у да љем тек сту: Вла да), за ду же но за пи та ња из обла -
сти бор бе про тив на си ља у по ро ди ци.

II

У скла ду са Стра те ги јом за бор бу про тив на си ља у по -
ро ди ци у Ре пу бли ци Срп ској 2009 -2013. го ди на (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 136/10), УН Кон вен -
ци јом о ели ми на ци ји свих об ли ка дис кри ми на ци је над же -
на ма и Пре по ру ком Са вје та Евро пе (2002) 5, Са вјет има
сље де ће над ле жно сти:

а) пра ће ње спро во ђе ња Стра те ги је за бор бу про тив на -
си ља у по ро ди ци у Ре пу бли ци Срп ској (у да љем тек сту:
Стра те ги ја) и усва ја ње из вје шта ја о на прет ку у оства ре њу
ци ље ва Стра те ги је;

б) про мо ци ја ме ха ни за ма за за шти ту жр та ва на си ља у
по ро ди ци;

в) ини ци ра ње и ак тив но уче ство ва ње у до но ше њу,
спро во ђе њу и пра ће њу за кон ских, под за кон ских, стра те -
шких и ак ци о них до ку ме на та у под руч ју на си ља у по ро ди -
ци у Ре пу бли ци Срп ској и Бо сни и Хер це го ви ни, уз са вје -
то ва ње са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, ака дем ским и дру -
гим ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма;

г) пред ла га ње мје ра за бор бу про тив на си ља у по ро ди -
ци и да ва ње пре по ру ка и ми шље ња у ве зи с кон крет ним
мје ра ма и рје ше њи ма у под руч ју на си ља у по ро ди ци;

д) ко ор ди на ци ја ак тив но сти из ме ђу над ле жних су бје -
ка та за шти те из За ко на о за шти ти од на си ља у по ро ди ци,
ме ђу соб но и са дру гим вла ди ним и пар ла мен тар ним ти је -
ли ма у Ре пу бли ци Срп ској и Бо сни и Хер це го ви ни;

ђ) кре и ра ње и уче ство ва ње у ре а ли зо ва њу на уч них,
струч них, ис тра жи вач ких и дру гих про је ка та из обла сти
на си ља у по ро ди ци;

е) ор га ни за ци ја на уч них, струч них и дру гих кон фе рен -
ци ја, ра ди о ни ца, окру глих сто ло ва, три би на, јав них пре да -
ва ња и про мо ци ја из обла сти на си ља у по ро ди ци.

2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 26 17.03.2011.


