
2438
На основу члана 43. став 2. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 9. став 2. Уредбе са законском снагом о Ком-
пензационом фонду Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 46/20), на приједлог Управног 
одбора Компензационог фонда Републике Српске, Влада 
Републике Српске, на 102. сједници, одржаној 24.12.2020. 
године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И 
НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ВАУЧЕРА У 

УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 1.
У Уредби о условима и начину коришћења туристичких 

ваучера у угоститељским објектима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 51/20, 84/20 и 114/20) у члану 2. у 
ставу 4. ријечи: “31. децембра 2020.” замјењују се ријечи-
ма: “30. јун 2021. године”.

Члан 2.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Пријава се доставља Министарству поштанским 

или електронским путем попуњавањем обрасца Пријаве.”.

Члан 3.
У члану 7. став 6. мијења се гласи:
“(6) Ако се у току периода трајања шеме додјеле вау-

чера утврди да су угоститељ или туристичка агенција пре-
стали испуњавати услове прописане овом уредбом, као и 
ако се у поступку инспекцијске контроле утврди да услу-
га смјештаја (ноћење са доручком) није пружена лично 
кориснику ваучера, Министарство ће донијети рјешење о 
брисању из Евиденције.”.

Члан 4.
У члану 10. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Министарство путем електронске апликације до-

ставља ваучер угоститељу, односно туристичкој агенцији 
из Евиденције, као и лицу које испуњава услове из чл. 4. и 
8. ове уредбе ако затражи достављање ваучера на електрон-
ску адресу.”.

Члан 5.
У члану 11. у ставу 1. ријечи: “2020. године” замјењују 

се ријечима: “2021. године”.

У ставу 2. тачка 1) у подтачки 1. ријечи: “2020. године” 
замјењују се ријечима: “2021. године”, а у подтачки 5. рије-
чи: “15. новембар 2020. године” замјењују се ријечима: “30. 
јун 2021. године”.

Члан 6.
У члану 14. у ставу 6. ријечи: “члана 13. став 3. ове 

уредбе” замјењују се ријечима: “члана 12. став 1. и члана 
13. став 3. ове уредбе”.

Члан 7.
Послије члана 18. додаје се нови члан 18а, који гласи:

“Члан 18а.

(Прелазна и завршна одредба)
(1) Угоститељи и туристичке агенције који су на дан 

ступања на снагу ове уредбе уписани у Евиденцију наста-
вљају са учешћем у реализацији шеме додјеле ваучера за 
субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угости-
тељским објектима коришћењем туристичких ваучера.

(2) Грађанин Републике Српске који је у 2020. години 
искористио туристички ваучер може остварити право на 
коришћење туристичког ваучера и у 2021. години.”.

Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3682/20 Предсједник
24. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2439
На основу члана 127. став 2. Закона о раду (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18) и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
102. сједници, одржаној 24.12.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Најнижа плата у Републици Српској за 2021. годину 

утврђује се у висини од 520,00 конвертибилних марака и 
представља плату након опорезивања.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Понедјељак, 28. децембар 2020. године
БАЊА ЛУКА

Број 129 Год. XXIX

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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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: 04/1-012-2-3645/20 Предсједник
24. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2440
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета 

Републике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 112/19, 61/20 и 122/20) и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
101. сједници, одржаној 17.12.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне 

заштите Републике Српске (организациони код 1344) на 
План утрошка средстава за период 1.12-31.12.2020. године 
на позицији 414100 - субвенције Институту за јавно здрав-
ство у износу од 114.583,33 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке дозначиће се ЈЗУ Инсти-

тут за јавно здравство Републике Српске на име суфинанси-
рања дијела активности стручних служби ове здравствене 
установе.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3518/20 Предсједник
17. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2441
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета 

Републике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 112/19, 61/20 и 122/20) и члана 43. став 
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
101. сједници, одржаној 17.12.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству здравља и социјалне 

заштите Републике Српске (организациони код 1344) на 
План утрошка средстава за период 1.10-31.12.2020. године 
на позицији 415200 - текући грантови удружењима од јав-
ног интереса у износу од 72.875,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сље-

дећи начин:

- Савез дистрофичара Републике Српске, Бања Лука, у 
износу од 4.500,00 КМ,

- Савез глувих и наглувих Републике Српске, Бања 
Лука, у износу од 7.500,00 КМ,

- Савез слијепих Републике Српске, Бања Лука, у изно-
су од 8.125,00 КМ,

- Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и 
осталих тјелесних инвалида Републике Српске у износу од 
8.125,00 КМ,

- Савез удружења за помоћ ментално недовољно ра-
звијеним лицима Републике Српске, Бања Лука, у износу 
од 8.125,00 КМ,

- Савез друштава добровољних давалаца крви Републи-
ке Српске, Требиње, у износу од 6.500,00 КМ,

- Савез за ријетке болести Бања Лука у износу од 
7.500,00 КМ,

- Удружење за помоћ лицима са аутизмом “Дјеца свје-
тлост” Бања Лука у износу 7.500,00 КМ,

- Организација ампутираца УДАС Републике Српске у 
износу од 15.000,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3517/20 Предсједник
17. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2442
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета 

Републике Српске за 2020. годину (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 112/19, 61/20 и 122/20) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републи-
ке Српске, на 101. сједници, одржаној 17.12.2020. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са пози-

ције 415200 - остали текући грантови у земљи, у оквиру 
Министарства здравља и социјалне заштите (организацио-
ни код 1344), за период од 1.12. до 31.12.2020. године у 
износу од 41.666,67 КМ.

II
Одобрена средства из тачке I ове одлуке дозначиће се 

Јавној установи Дом за дјецу и омладину без родитељског 
старања “Рада Врањешевић” на име финансирања пројек-
та под називом “Подизање квалитета пружања стручних 
услуга у институцијама за дјецу без родитељског ста-
рања”.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

здравља и социјалне заштите и Министарство финансија.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3515/20 Предсједник
17. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.


