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IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

управе и локалне самоуправе и Министарство финансија.

V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3381/18 По овлашћењу,
19. децембра 2018. године потпредсједница Владе,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

2316
На основу члана 127. став 2. Закона о раду (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 16/18) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике 
Српске, на Првој сједници, одржаној 27.12.2018. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ

I
Најнижа плата у Републици Српској за 2019. годину 

утврђује се у висини од 450,00 конвертибилних марака.

II
Најнижа плата исплаћује се раднику само када је износ 

плате радника, обрачунате у складу са законом, општим ак-
том или уговором о раду, испод износа најниже плате из 
тачке I ове одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3387/18 Предсједник
27. децембра 2018. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2317
На основу чл. 41. и 42. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), а у складу са 
Одлуком о износу гаранција које може издати Република 
Српска у 2018. години (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 19/18) и Уредбом о поступку издавања гаранција 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 21/18), Влада Републике Српске, на Првој сједници, 
одржаној 27.12.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ 
ОПШТИНЕ КРУПА НА УНИ

I
Овом одлуком даје се сагласност за издавање гаранције 

Републике Српске за кредитно задужење Општине Крупа 
на Уни код пословне банке у износу од 175.000 КМ.

II
1) Република Српска, као давалац гаранције, безусловно 

гарантује правовремено плаћање свих обавеза према угово-
ру који ће се закључити између Општине Крупа на Уни и 
изабране пословне банке “Нова банка” а. д. Бања Лука.

2) Уговор о кредитном задужењу закључиће се под сље-
дећим условима:

- износ кредита: 175.000 КМ,
- период отплате: од 10 година (120 мјесеци),

- каматна стопа: фиксна 5,5%,
- трошкови обраде кредитног захтјева у износу од 525 КМ.

III
Намјена кредитног задужења је финансирање пренесе-

них обавеза према добављачима из претходног периода.

IV
Дужник и корисник по кредиту је Општина Крупа на 

Уни.

V
У случају доспјелог а неплаћеног ануитета од Општине 

Крупа на Уни према пословној банци, Република Српска 
извршиће плаћање свих доспјелих а неплаћених ануитета 
из буџета Републике Српске.

VI
Све активности у вези са набавком и употребом креди-

та реализоваће Општина Крупа на Уни.

VII
Овлашћује се министар финансија да потпише:
- гаранцију Републике Српске за кредитно задужење 

Општине Крупа на Уни,
- уговор о регулисању међусобних права и обавеза 

између Републике Српске, Министарства финансија и 
Општине Крупа на Уни.

VIII
За спровођење ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Општина Крупа на Уни.

IX
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3384/18 Предсједник
27. децембра 2018. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2318
На основу чл. 41. и 42. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), а у складу са 
Одлуком о износу гаранција које може издати Република 
Српска у 2018. години (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 19/18) и Уредбом о поступку издавања гаранција 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 21/18), Влада Републике Српске, на Првој сједници, 
одржаној 27.12.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ЈУ 
НАЦИОНАЛНИ ПАРК “СУТЈЕСКА” ТЈЕНТИШТЕ

I
Овом одлуком даје се сагласност за издавање гаранције 

Републике Српске за кредитно задужење ЈУ Национални 
парк “Сутјеска” Тјентиште код пословне банке у износу од 
1.500.000 КМ.

II
1) Република Српска, као давалац гаранције, безуслов-

но гарантује правовремено плаћање свих обавеза према 
уговору који ће се закључити између ЈУ Национални парк 
“Сутјеска” Тјентиште и изабране пословне банке “Нова 
банка” а. д. Бања Лука из средстава Инвестиционо-развојне 
банке Републике Српске (у даљем тексту: пословна банка).

2) Уговор о кредитном задужењу закључиће се под сље-
дећим условима:

- износ кредита: 1.500.000 КМ,


