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- маржа: 1,049% годишње, промјенљива (накнада за гаранцију Републике Аустрије, која се плаћа Аустријској
извозно-кредитној агенцији – OeKB),
- накнада за управљање: 0,45% на одобрен износ кредитних средстава, једнократно,
- комисиона провизија: 0,35% годишње, на одобрена а
неискоришћена средства,
- датуми плаћања марже и комисионе провизије: 31.
март, 30. јун, 30. септембар и 31. децембар сваке године, и
- рок за коришћење кредитних средстава: 30. април
2012. године”.
III
Тачка VI брише се.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-726/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

813
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. По словника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу
Републике Српске, за 2010. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Шестој сједници, одржаној 28. априла
2011. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу Републике Српске, за
2010. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-719/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

814
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 обавезама које за Босну и Херцеговину проистичу из процеса придруживања Европској
унији са прегледом мјера и активности реализованих током
2010. године, те оствареним резултатима у приближавању
прописа Републике Српске прописима Европске уније, за
период од 1. маја до 31. децембра 2010. године, Народна
скупштина Републике Српске, на Шестој сједници, одржаној 28. априла 2011. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о обавезама које за Босну и Херцеговину проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2010. године, те оствареним резултатима у приближавању прописа
Републике Српске прописима Европске уније, за период од
1. маја до 31. децембра 2010. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-720/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

50

3

815
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 Основа програма социјалног збрињавања радника, за 2010. годину, Народна
скупштина Републике Српске, на Шестој сједници, одржаној 28. априла 2011. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о реализацији Основа програма социјалног
збрињавања радника, за 2010. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-721/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

816
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. По словника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Информације о остваривању права на отпремнину по члану 182. Закона о раду - Пречишћени текст,
за 2010. годину, Народна скупштина Републике Српске, на
Шестој сједници, одржаној 28. априла 2011. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о остваривању права на отпремнину по члану
182. Закона о раду - Пречишћени текст, за 2010. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-722/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

817
На основу члана 32. став 2. Закона о угоститељству
(“Службени гласник Републике Српске”, број 15/10) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 28. априла 2011. године,
донијела је

У Р Е Д БУ
О ЗАБРАНИ ПРОДАЈЕ, УПОТРЕБЕ И УСЛУЖИВАЊА
АЛКОХОЛНИХ ПИЋА ЛИЦИМА МЛАЂИМ ОД 18
ГОДИНА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 1.
Овом уредбом прописује се забрана продаје и употребе
алкохолних пића лицима млађим од 18 година у угоститељским објектима, забрана услуживања алкохолних пића
лицима млађим од 18 година угоститеља који обављају кетеринг услуге, прописују обавезе угоститеља и лица млађег од 18 година у погледу примјене мјере из ове уредбе, те
одређују мјере контроле и инспекцијског надзора с циљем
примјене предметне уредбе.
Члан 2.
(1) Забрањено је продавати алкохолна пића лицима
млађим од 18 година у угоститељском објекту.
(2) Алкохолно пиће у смислу ове уредбе је пиће које садржи више од 0% алкохола.
(3) Угоститељ је обавезан водити рачуна о примјени
мјере из става 1. овог члана.
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Члан 3.
(1) Забрањено је лицу млађем лицу од 18 година да купи и/или употријеби (конзумира) алкохолно пиће у угоститељском објекту.
(2) Угоститељ је обавезан водити рачуна о примјени
мјере из става 1. овог члана.

којима се према прописима из области угоститељства не
услужује алкохолно пиће.

Члан 4.
(1) Угоститељ или запослено лице код угоститеља обавезан је да одбије да прода алкохолно пиће или пружи угоститељску услугу лицу за које посумња да је млађе од 18
година.
(2) Уколико лице из става 1. овог члана угоститељу или
запосленом лицу код угоститеља добровољно докаже да је
старије од 18 година давањем на увид личног документа,
угоститељ или запослено лице код угоститеља може том
лицу продати алкохолно пиће или пружити одговарајућу
угоститељску услугу.
(3) У случају да лице из става 1. овог члана не може доказати да је старије од 18 година, угоститељ је дужан да
одбије да прода алкохолно пиће том лицу или пружи одговарајућу угоститељску услугу.

Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 5.
Угоститељ је обавезан да на видно мјесто у угоститељском објекту, или непосредно поред шанка или точионице
пића, истакне обавјештење о забрани продаје, употребе,
односно услуживања алкохолних пића лицима млађим од
18 година.
Члан 6.
(1) Угоститељу који обавља угоститељску дјелатност у
објекту врсте кетеринг забрањено је да на мјесту достављања услужује алкохолна пића лицима млађим од 18 година, уколико кетеринг услуге подразумијевају и услуживање алкохолних пића на мјесту доставе.
(2) У случају из става 1. овог члана угоститељ је обавезан поступити у складу са чланом 4. ове уредбе.
Члан 7.
Инспекцијски надзор над примјеном ове уредбе врши
Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних републичких, односно општинских тржишних инспектора.
Члан 8.
(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 2.500 КМ
казниће се за прекршај угоститељ као привредно друштво
ако:
а) на видно мјесто у угоститељском објекту, или непосредно поред шанка или точионице пића, не истакне обавјештење о забрани продаје, употребе, односно услуживања алкохолних пића лицима млађим од 18 година и
б) обавља угоститељску дјелатност у објекту врсте кетеринг, а на мјесту доставе услужује алкохолна пића лицима млађим од 18 година.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 200 КМ до
1.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај угоститељ као предузетник или физичко лице новчаном казном у износу од 300 КМ до 1.500 КМ.
Члан 9.
(1) Новчаном казном у распону од 200 КМ до 1.000 КМ
казниће се лице од 16 до 18 година (старији малољетник)
уколико прекрши одредбу члана 4. ове уредбе.
(2) Лицу од 14 до 16 година (млађи малољетник) који
прекрши одредбу члана 4. ове уредбе изрећи ће се одговарајућа васпитна мјера.
Члан 10.
Одредба члана 5. ове уредбе не односи се на угоститеље који обављају дјелатност у угоститељским објектима у

Члан 11.
Угоститељи су обавезни у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе да усагласе своје пословање са
чланом 5. из ове уредбе.

Број: 04/1-012-2-851/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

818
На основу члана 60. став 2. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 53/02 и
65/08) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 28. априла 2011.
године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖОМ И АМБАЛАЖНИМ
ОТПАДОМ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом прописују се начин поступања са амбалажом и амбалажним отпадом и обавезе учесника система
за управљање амбалажом и амбалажним отпадом.
Члан 2.
Ова уредба односи се на амбалажу која се производи,
односно ставља на тржиште, увезену амбалажу и сав амбалажни отпад који је настао у индустрији, занатству, малопродаји, услужним и другим дјелатностима, у домаћинствима или настао на неки други начин, без обзира на његово поријекло, употребу и коришћени амбалажни материјал.
Члан 3.
Ова уредба не примјењују се на контејнере за друмски,
жељезнички, водени или ваздушни међународни транспорт.
Члан 4.
Циљ Уредбе је да, у складу са приоритетима и начелима о управљању отпадом, обезбиједи:
а) очување природних ресурса,
б) заштиту животне средине и здравља људи,
в) развој савремених технологија производње амбалаже,
г) успостављање оптималног система управљања амбалажом и амбалажним отпадом,
д) функционисање тржишта на територији Републике
Српске,
ђ) спречавање стварања трговинских препрека, избјегавање поремећаја и ограничења у конкуренцији и
е) спречавање стварања дискриминације по врсти или
по садржају амбалаже.
Члан 5.
Управљање амбалажом и амбалажним отпадом, у смислу ове уредбе, подразумијева:
а) подјелу одговорности свих привредних субјеката у
складу са начелом “загађивач плаћа” током животног циклуса амбалаже,
б) смањење количине амбалажног отпада и

