23.2.2017.
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(2) У случају непридржавања предвиђених мјера посебног обезбјеђења, штићена личност је обавезна да о разлозима непоштивања и непридржавања предвиђених мјера обезбјеђења писмено или усмено обавијести Министарство и
Владу Републике Српске, чиме штићена личност преузима
одговорност за личну безбједност.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, уколико процјена указује на могућност угрожавања безбједности штићене личности, Министарство приступа спровођењу мјера посебног обезбјеђења без обзира на изјашњење штићене личности.
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них овом уредбом одређују се у складу са упутством које
доноси министар, уз претходну сагласност Владе Републике Српске.
Члан 24.
Министарство води евиденцију о личностима и објектима који се посебно обезбјеђују, чији изглед и начин
вођења је прописан упутством из члана 23. ове уредбе.
Члан 25.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука
о одређивању објеката и личности који се посебно обезбјеђују (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 123/12 и
25/16).

Члан 22.
Одговорна лица у објектима из члана 7, члана 9. став 2,
члана 17. тачка 6), члана 18. тачка 5) и члана 19. тачка 1) ове
уредбе дужна су да омогуће примјену мјера посебног обезбјеђења које се предузимају у циљу безбједности објеката
и Министарству пруже сву неопходну помоћ у реализацији
мјера посебног обезбјеђења.

Члан 26.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 23.
Мјере посебног обезбјеђења, обим и начин вршења послова посебног обезбјеђења личности и објеката прописа-

Број: 04/1-012-2-370/17
9. фебруара 2017. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 3. став 3. Закона о Јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 20/14 и 33/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 112. сједници, одржаној 16.2.2017. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О СПРОВОЂЕЊУ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ И ЦЕСИЈЕ

I
Мултилатералне компензације у Јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије (у даљем тексту: Систем) спроводе се у фебруару, априлу, јулу и октобру 2017. године према распоредима у сљедећој табели:
1.
Рн. број
компензације
1.
2.
3.
4.

2.
Унос и
исправка
обавеза
27.2 28.0.2017.
до 15:00
24.425.4.2017.
до 15:00
24.725.7.2017.
до 15:00
23.10 24.10.2017.
до 15:00

3.

4.

6.

7.

8.

9.

Продаје
потраживања

Исправка
компензације

Коначан
извјештај

Доспијеће
обавеза

28.2.2017. у
15:00

28.2.2017. (од
15:00 до 24:00) 1.3 - 2.3.2017.

3.3.2017.
након 15:00

1.2.2017.

25.4.2017.

25.4.2017. у
15:00

25.4.2017. (од
15:00 до 24:00)

26.4 27.4.2017.

28.4.2017.
након 15:00

1.4.2017.

25.7.2017.

25.7.2017. у
15:00

25.7.2017. (од
15:00 до 24:00)

26.7 27.7.2017.

28.7.2017.
након 15:00

1.7.2017.

24.10.2017.

24.10.2017. у
15:00

24.10.2017. (од
15:00 до 24:00)

25.10 26.10.2017.

1.3.2017. до
3.3.2017.
(15:00)
26.4.2017. до
28.4.2017.
(15:00)
26.7.2017. до
28.7.2017.
(15:00)
25.10.2017. до
27.10.2017.
(15:00)

27.10.2017.
након 15:00

1.10.2017.

Слање
опомена

Компензација

28.2.2017.

5.
Циљане компензације и
цесије

II
Министарство финансија Републике Српске пријављује:
- неоспорене системски одобрене обавезе корисника
прихода буџета Републике чије су евиденције у Главној
књизи трезора Републике (у даљем тексту: корисници прихода буџета Републике), које су доспјеле за плаћање до датума који су наведени у колони 9. у табели из тачке 1,
- обавезе Републике према Фонду здравственог осигурања Републике Српске, Јавном фонду за дјечију заштиту
Републике Српске и Заводу за запошљавање Републике
Српске (у даљем тексту: фондови) и обавезе Републике
према јединицама локалне самоуправе и осталим корисницима јавних прихода по основу расподјеле јавних прихода
који могу настати мултилатералном компензацијом.
Обавезе Републике не могу бити пренесене на другог
повјериоца цесијом или продајом потраживања.

III
Јединица локалне самоуправе пријављује неоспорене
системски одобрене обавезе корисника прихода буџета
општине/града чије су евиденције у Главној књизи трезора
општине/града (у даљем тексту: корисници прихода буџета
општине/града), које су доспјеле за плаћање до датума који
су наведени у колони 9. у табели из тачке 1.
IV
Фондови пријављују неоспорене обавезе које према
планираном буџету, односно финансијском плану фонда
доспијевају за плаћање до датума који су наведени у колони
9. у табели из тачке 1.
V
За учесника коме је блокиран главни рачун овлашћена
организација пријављује обавезе само према повјериоцу
који се налази на првом мјесту за намирење у регистру принудне наплате у тренутку пријављивања обавеза.
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VI
Регистрација учесника који се нису регистровали на
Систем почиње седам дана прије дана почетка уноса обавеза за одговарајућу компензацију из табеле у тачки 1.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-374/17
16. фебруара 2017. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 2. став 2. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08), члана 12. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/14) и члана 43. ст.
1. и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 111. сједници, одржаној 9.2.2017. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА ТЕСЛА”
БАЊА ЛУКА

I
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта
Јавне установе Студентски центар “Никола Тесла” Бања
Лука са Законом о студентском стандарду, Законом о систему јавних служби и Законом о класификацији дјелатности
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 66/13).
II
Оснивач Јавне установе Студентски центар “Никола
Тесла” Бања Лука, у име Републике Српске, јесте Влада
Републике Српске (у даљем тексту: Влада).
III
1. Назив установе је Јавна установа Студентски центар
“Никола Тесла” Бања Лука, а скраћени назив је ЈУ Студентски центар “Никола Тесла” Бања Лука (у даљем тексту:
Студентски центар).
2. Сједиште Установе је Булевар војводе Петра Бојовића 1а, Бања Лука.
IV
Студентски центар је јавна установа која обавља дјелатност од општег друштвеног интереса, а својство правног
лица стиче уписом у судски регистар код надлежног суда.
V
1. У правном промету са трећим лицима Студентски
центар иступа у своје име и за свој рачун.
2. За обавезе створене у правном промету Студентски
центар одговара без ограничења цјелокупном својом имовином.
VI
Дјелатности Студентског центра су:
1. основна дјелатност:
- 55.90 - остали смјештај;
2. допунске дјелатности:
- 01.11 - гајење житарица (осим ражи), махунарки и сјемења уљарица,
- 01.13 - гајење поврћа, диња и лубеница, корјенастог и
гомољастог поврћа,
- 01.46 - узгој свиња,
- 01.47 - узгој перади,
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- 01.49 - узгој осталих животиња,
- 10.71 - производња хљеба, свјежих пецива и колача,
- 18.11 - штампање новина,
- 18.13 - услуге припреме за штампу и објављивање,
- 18.14 - књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности,
- 18.20 - умножавање (репродукција) снимљених записа,
- 43.32 - уградња столарије,
- 43.33 - постављање подних и зидних облога,
- 43.34 - фарбарски и стакларски радови,
- 46.90 - неспецијализована трговина на велико,
- 47.11 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно прехрамбеним производима, пићима
и дуванским производима,
- 47.19 - остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама,
- 47.21 - трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама,
- 47.22 - трговина на мало месом и производима од меса
у специјализованим продавницама,
- 47.23 - трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама,
- 47.24 - трговина на мало хљебом, колачима, производима од брашна и производима од шећера у специјализованим продавницама,
- 47.25 - трговина на мало пићима у специјализованим
продавницама,
- 47.26 - трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама,
- 47.29 - остала трговина на мало прехрамбеним производима у специјализованим продавницама,
- 47.41 - трговина на мало рачунарима, периферним јединицама, софтвером у специјализованим продавницама,
- 47.61 - трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама,
- 47.62 - трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у специјализованим продавницама,
- 47.63 - трговина на мало музичким и видео-записима
у специјализованим продавницама,
- 47.77 - трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама,
- 49.41 - друмски превоз робе,
- 49.42 - услуге пресељења,
- 55.20 - одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор,
- 56.10 - дјелатности ресторана и услуге доставе хране,
- 56.29 - остале дјелатности припреме и послуживања
(доставе) хране,
- 56.30 - дјелатности припреме и послуживања пића,
- 58.11 - издавање књига,
- 58.29 - издавање осталог софтвера,
- 62.02 - дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о
рачунарским системима,
- 62.03 - управљање рачунарском опремом и системом,
- 62.09 - остале услужне дјелатности које се односе на
информационе технологије и рачунаре,
- 63.12 - интернетски портали,
- 68.10 - куповина и продаја сопствених некретнина,
- 68.20 - изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг),
- 77.21 - изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт,
- 77.33 - изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за канцеларије, обухватајући рачунаре,

