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ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ БАНЦИ - МЕЂУНАРОДНОЈ 

АСОЦИЈАЦИЈИ ЗА РАЗВОЈ ПО ПРОЈЕКТУ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОПЛАВА ДРИНЕ

I
Прихвата се задужење Републике Српске према Свјет-

ској банци - Међународној асоцијацији за развој (у даљем 
тексту: IDA) за финансирање Пројекта заштите од поплава 
Дрине, у износу од SDR 8.970.000 (USD 13.800.000), што 
је 57,5% укупног износа кредита за Босну и Херцеговину, 
који износи SDR 15.600.000 (USD 24.000.000).

II
Циљ Пројекта заштите од поплава Дрине (у даљем 

тексту: Пројекат) је осигурати већу заштиту од поплава 
пољопривредних и комерцијалних интереса и заједница у 
пројектном подручју изградњом насипа дуж лијеве обале 
ријеке Дрине, на потезу од Балатуна до Главичица, у дужи-
ни од око 33,36 km. 

III
Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена 

су за финансирање компоненте 1 Пројекта - радови на за-
штити од поплаве и подршка за подручје Бијељине, која 
укључује финансирање грађевинских радова и повезане 
инвестиције за заштиту од поплава на подручју Бијељине, 
у низводним плавним равницама у близини ушћа у Саву, на 
потезу од Балатуна до Главичица.

Финансирање ће обухватити грађевинске радове, на-
бавку опреме, подршку за управљање Пројектом, израду 
детаљних грађевинских пројеката и припрему тендерске 
документације.

IV
Кредит се Републици Српској одобрава под сљедећим 

условима:
- рок отплате: до 25 година,
- период одгоде плаћања: до пет година, урачунат у рок 

отплате,
- каматна стопа: 1,25% годишње,
- сервисни трошак: 0,75 годишње на повучени износ 

кредита,
- комисиона провизија: до 0,50% годишње на одобрена, 

а неповучена средства,
- отплата главнице: полугодишње, 15. мај и 15. новем-

бар и
- валута плаћања: евро.
Показатељи стања дуга Републике Српске: 
- јавни дуг Републике Српске на дан 31. јануар 2014. го-

дине износи 3.796,59 милиона КМ, што представља 43,70% 
оствареног БДП за 2013. годину и

- укупан дуг Републике Српске на дан 31. јануар 2014. 
године износи 4.707,98 милиона КМ, што представља 
54,19% оствареног БДП за 2013. годину.

V
Крајњи корисник и дужник по кредиту је Република 

Српска. 

VI
Пројекат у Републици Српској реализује Јединица за 

координацију пројеката у пољопривреди при Министар-
ству пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Подршку реализацији Пројеката, на стручном нивоу, 
пружа Јавна установа “Воде Српске”.

VII
Овлашћује се министар финансија да потпише:
- пројектни споразум између Републике Српске и IDA и

- супсидијарни споразум између Босне и Херцеговине 
и Републике Српске.

VIII
За реализацију и извјештавање по овој одлуци задужују 

се Јединица за координацију пројеката у пољопривреди, 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Јавна установа “Воде Српске” и Министарство финансија.

IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1003/14  Предсједник
2. јула 2014. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

916
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републи-

ке Српске, члана 182 и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника 
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања 
Приједлога закона о измјени Закона о звањима која се стичу 
завршетком високог образовања, Народна скупштина Репу-
блике Српске, на Тридесет петој сједници, одржаној 2. јулa 
2014. године, донијела је  с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске задужује Вла-

ду Републике Српске да у што скоријем року донесе квали-
фикациони оквир у Републици Српској.

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

Број: 01-998/14  Предсједник
2. јула 2014. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

917
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републи-

ке Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. 
став 1. Пословника Народне скупштине Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), 
а након разматрања Извјештаја Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске о раду за 2013. годину, 
Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет пе-
тој сједници, одржаној 2. јула 2014. године, донијела је  
с љ е д е ћ и 

З АКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извје-

штај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
о раду за 2013. годину.

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

Број: 01-1001/14  Предсједник
2. јула 2014. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

918
На основу члана 136. Закона о заштити животне 

средине (“Службени гласник Републике Српске”, број 
71/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 25. јуна 2014. године, 
министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-
логију  д о н о с и


