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На основу члана 10. ст. 2. и 3. Закона о Фонду соли-

дарности за обнову Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 52/14) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), на приједлог Управног одбора Фонда 
солидарности за обнову Републике Српске, Влада Републи-
ке Српске, на 14. посебној сједници, одржаној 20.06.2014. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ПРИОРИТЕТНОЈ ПОМОЋИ ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ НА 
СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА ИЗАЗВАНЕ ПОПЛАВАМА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови, начин, корисници, 

поступак, облик и обим коришћења средстава приоритет-
не помоћи (у даљем тексту: средства помоћи) за санацију 
штете на стамбеним објектима изазване поплавама у Репу-
блици Српској у мају 2014. године.

Члан 2.
(1) Под појмом штете, у смислу ове уредбе, сматра се 

директна материјална штета на стамбеним објектима иза-
звана поплавама у Републици Српској у мају 2014. године.

(2) Стамбеним објектом, у смислу ове уредбе, сматра 
се стамбена јединица на територији Републике Српске, која 
је била захваћена поплавама, коју физичко лице користи 
искључиво за становање (у даљем тексту: власник), прије 
15. маја 2014. године и која је уписана у Јединствени реги-
стар штета (у даљем тексту: Регистар).

(3) Под санацијом штете на стамбеним објектима у сми-
слу ове уредбе подразумијева се санација штете у стамбе-
ном простору стамбеног објекта из става 2. овог члана и на 
предметима домаћинства.

(4) Под стамбеним простором стамбеног објекта по-
дразумијевају се само дијелови стамбеног објекта који су 
били опремљени предметима домаћинства и који су служи-
ли за становање.

(5) Под стамбеним простором из ст. 3. и 4. овог члана 
не подразумијевају се гаражни простор, подрумске просто-
рије, помоћни објекти и други објекти који нису служили 
за трајно становање.

Члан 3.
(1) Право на средства помоћи за санацију штете на 

стамбеним објектима, у складу са овом уредбом, имају 

искључиво физичка лица која су власници стамбених обје-
ката уписаних у Регистар, а у којем су трајно становали 
прије 15. маја 2014. године.

(2) Ако је поплављени објекат користило лице које није 
власник објекта, али је објекат користило за становање, као 
подстанар и у објекту користило властити намјештај, има 
право на средства приоритетне помоћи умјесто власника 
тог објекта.

Члан 4.
Средства помоћи за санацију штете на стамбеним 

објектима обезбјеђују се из Фонда солидарности за обнову 
Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).

Члан 5.
Средства се могу користити искључиво за набавку робе 

и услуга од привредних субјеката који се налазе на Листи 
привредних субјеката.

Члан 6.
(1) Листу привредних субјеката из члана 5. ове уредбе 

(у даљем тексту: Листа субјеката) утврђује Привредна ко-
мора Републике Српске и доставља је Фонду одмах након 
утврђивања.

(2) Корисници помоћи могу за добијена средства ку-
пити робу и услуге утврђене овом уредбом које се односе 
на грађевински материјал, материјал за инсталације, на-
мјештај, техничке уређаје у домаћинству, комуналне услу-
ге, обавезе према банкама, а према списку који се налази у 
Прилогу 1. ове уредбе и чини њен саставни дио.

Члан 7.
(1) Међусобна права и обавезе између Фонда и при-

вредног субјекта са Листе субјеката дефинишу се поједи-
начним Уговором (у даљем тексту: Уговор) између Фонда и 
сваког привредног субјекта појединачно.

(2) Уговор из става 1. овог члана садржи податке о 
врсти робе и услуге која може бити купљена електронском 
картицом, начину и роковима за куповину робе или услуге, 
као и податке о роковима у којима се плаћени рачуни до-
стављају Фонду, начину верификације рачуна за купљену 
робу или услуге, начину плаћања из средстава Фонда, ро-
ковима плаћања од Фонда и друге податке релевантне за тај 
уговорни однос.

Члан 8.
(1) Помоћ у санацији стамбених објеката оштећених 

поплавама, у смислу ове уредбе, приоритетно се врши 
додјелом једнократне новчане помоћи, издавањем елек-
тронске картице.
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(2) Сваком власнику, односно кориснику стамбеног 
објекта из члана 3. ове уредбе Фонд додјељује електронску 
картицу у износу од 5.000 бодова, тако што један бод има 
вриједност једне конвертибилне марке.

(3) Електронске картице важе до 1. јула 2015. године, а 
могу се користити само уз личну карту корисника картице.

(4) Електронска картица се израђује од ПВЦ материјала 
према стандарду ISO 7810 и ISO 7813, правоугаоног обли-
ка, у комбинацији плаве, црвене и бијеле боје, димензија 
85,6 mm · 53,98 mm · 0,8 mm.

(5) Све трошкове у вези са издавањем картице сноси 
буџет Републике.

(6) Изглед електронске картице налази се у Прилогу 2. 
ове уредбе и чини њен саставни дио.

Члан 9.
Привредним субјектима са Листе субјеката са којима 

Фонд потпише Уговор буџет Републике обезбјеђује сред-
ства за софтверску и хардверску подршку неопходну за 
електронско праћење стања на картици (у даљем тексту: 
електронски систем).

Члан 10.
(1) Привредни субјект је обавезан да власнику картице, 

уколико на њој има довољно средстава, изда робу и фискал-
ни рачун и све промјене евидентира на картици преко елек-
тронског система.

(2) Рачуне за издату робу привредни субјект доставља 
Фонду, а Фонд врши плаћање по тим рачунима у уговоре-
ним роковима.

Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1187/14 Предсједница
20. јуна 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

Прилог 1.

СПИСАК РОБЕ И УСЛУГА КОЈЕ СЕ МОГУ КУПИТИ 
ЕЛЕКТРОНСКОМ КАРТИЦОМ

1. Грађевински материјал и материјал за инсталације:
1. пијесак,
2. цемент,
3. креч,
4. шљунак,
5. арматура,
6. дрвена оплата за бетон,
7. готов малтер,
8. готов бетон МБ 20,
9. готов бетон МБ 30,
10. готова цементна глазура - естрих,
11. опекарски производи,
12. бетонски блокови,
13. елементи монтажних димњака,
14. гипс-картонске плоче,
15. дрвена грађа,
16. цријеп,
17. тегола,
18. лим,
19. термо-панел,
20. хидроизолација,
21. термоизолација,
22. лимарски производи,
23. фасадна столарија - дрвена,
24. фасадна столарија - ПВЦ,
25. фасадна столарија - Al,
26. унутрашња столарија - дрвена,

27. унутрашња столарија - ПВЦ,
28. унутрашња столарија - Аl,
29. стаклорезачки радови,
30. паркет,
31. бродски под,
32. ламинат,
33. завршне подне лајсне,
34. подна керамика,
35. зидна керамика,
36. глет масе,
37. полудисперзивне боје за зидове,
38. стиропор фасада,
39. малтер фасада,
40. завршна обрада фасаде,
41. лак за дрвене површине,
42. љепило за керамику,
43. љепило за дрво,
44. фуг масе,
45. водоводне цијеви - ПВЦ,
46. водоводне цијеви - поцинчане,
47. водоводне цијеви - олово - Pb,
48. канализационе цијеви,
49. фазонски комади,
50. санитарије и санитарна опрема,
51. ливени чланкасти радијатори,
52. плочасти челични радијатори,
53. разводне цијеви за гријање,
54. котлови за централно гријање,
55. попратна опрема за централно гријање,
56. вентилационе цијеви,
57. клима-уређај,
58. разводни ормар комплет,
59. спратна разводна табла комплет,
60. утичнице, прекидачи, тастери, индикатор и сл.,
61. свјетиљке,
62. ел. гријалице,
63. електрични каблови - јака и слаба струја,
64. попратна опрема - јака и слаба струја.
2. Намјештај и технички уређаји у домаћинству:
1. кухиња,
2. трпезаријски сто,
3. трпезаријске столице,
4. комода,
5. ормар,
6. кревет,
7. креветац,
8. душек за кревет,
9. кауч,
10. тросјед,
11. двосјед,
12. фотеља,
13. угаона гарнитура,
14. итисон,
15. тепих,
16. расвјета,
17. постељина за кревет,
18. деке,
19. јоргани,
20. завјесе,
21. пешкири,
22. фриждер,
23. фриждер са замрзивачем,
24. замрзивач,
25. ел. шпорет,
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26. шпорет на плин,
27. шпорет на дрва,
28. комбиновани шпорет,
29. рерна,
30. бојлер,
31. машина за веш,
32. гријалица,
33. усисивач,
34. ел. миксер,
35. ел. пегла,
36. телевизор,
37. сервис за ручавање,
38. чаше,
39. прибор за јело,
40. посуђе за припрему хране.
3. Комуналне услуге:
1. утрошена електрична енергија,
2. утрошена вода,
3. одвоз смећа,
4. гријање.
4. Обавезе према банкама:
1. рате кредита.

Прилог 2.
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На основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбе-
но-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 134/11, 9/12 и 40/12), члана 
43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), те Одлуке Устав-
ног суда Републике Српске, број У-50/12, од 24. априла 
2014. године, (“Службени гласник Републике Српске”, број 
35/14), по претходно прибављеној сагласности Борачке ор-
ганизације Републике Српске, Влада Републике Српске, на 
65. сједници, одржаној 05.06.2014. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ

Члан 1.
У Уредби о борачком додатку (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, број 52/13) у члану 5. став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 2, 3, 4, 5. и 6.

Члан 2.
У члану 11. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Борци који су стекли право на мјесечни борачки 

додатак до дана ступања на снагу ове уредбе задржавају 
стечена права.”.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1086/14 Предсједница
5. јуна 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 41. став 2. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 121/12), на приједлог Републичког штаба за 
ванредне ситуације, Влада Републике Српске, на 13. посеб-
ној сједници, одржаној 20.06. 2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

I
Престаје ванредна ситуација за подручје градова 

Бијељина и Добој и подручје општина Вукосавље, Модри-
ча, Шамац, Сребреница, Доњи Жабар и Шековићи.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1186/14 Предсједница
20. јуна 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
а у вези са чланом 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Ре-
публике Српске за 2014. годину (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 107/13), Влада Републике Српске, на 66. 
сједници, одржаној 12.06.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ НЕРАЗВИЈЕНИМ И 

ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ОПШТИНАМА

I
Овом одлуком одобрава се исплата новчане помоћи не-

развијеним и изразито неразвијеним општинама у износу 
од 250.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се како 

слиједи:

Неразвијене општине
Братунац 9.987,50
Власеница 8.907,50




