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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
1
621600
621900
621900
621900
621900
621900
621900
413400
413600
413700
621400
621500
621600
621600
413300
511300
621300

106

9.12.2013.

2
Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - сервисни трошкови
Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова
Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова - акциони план за исплату ратне штете
Издаци за готовинске исплате за стару девизну штедњу
Издаци за потенцијалне обавезе по издатим гаранцијама
Издаци за надгробне споменике
Издаци за отплату осталих дугова
Отплата дугова - Ино дуг
Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
Расходи по основу камата на преузете зајмове
Трошкови сервисирања примљених зајмова
Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства
Издаци за отплату главнице преузетих зајмова
Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - камата
Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - главница
Јавне инвестиције
Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи
Издаци за набавку постројења и опреме
Издаци за отплату главнице
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

3
40.000
9.750.000
2.596.300
100.000
1.431.400
100.000
225.000
252.500.000
5.672.000
11.579.500
8.165.900
120.215.400
46.777.400
16.348.000
43.741.800
15.175.000
2.763.100
0
12.411.900
1.945.000.000

1935

1937

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања
Приједлога стратегије борбе против корупције у Републици
Српској од 2013. до 2017. године, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет другој сједници, одржаној 4.
децембра 2013. године, донијела је с љ е д е ћ у

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања
Приједлога ребаланса буџета Републике Српске за 2013.
годину, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет другој сједници, одржаној 28. новембра 2013. године,
донијела је с љ е д е ћ и

ОД Л У КУ

ЗАКЉУЧАК

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Стратегију борбе против корупције у Републици Српској од 2013.
до 2017. године.

1. Народна скупштина Републике Српске, на основу
става Одбора за безбједност Народне скупштине Републике Српске, предлаже да Влада Републике Српске, у оквиру
Ребаланса буџета Српске за 2013. годину или Буџета за наредну годину, планира кадровске и финансијске капацитете у оквиру формирања новог или проширења постојећих
тимова у сврху обнове поступка случаја генерала Ђукића
и сличних, како би се учинили неопходни кораци за откривање праве истине у овим случајевима, те омогућило доказивање невиности истих.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2462/13
4. децембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1936
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 31/11) и члана 25. став 4. Закона о
електричној енергији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/08 – Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11), а
након разматрања Приједлога буџета Регулаторне комисије
за енергетику Републике Српске за 2014. годину, Народна
скупштина Републике Српске, на Тридесет другој сједници,
одржаној 4. децембра 2013. године, донијела је с љ е д е ћ у

Број: 01-2410/13
28. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1938
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања
Приједлога стратегије борбе против корупције у Републици
Српској од 2013. до 2017. године, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет другој сједници, одржаној 4.
децембра 2013. године, донијела је с љ е д е ћ и

ОД Л У КУ

ЗАКЉУЧАК

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за
2014. годину.

1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да приликом израде Акционог плана за реализацију Стратегије за борбу против корупције
у Републици Српској за период од 2013. до 2017. године
посебно утврди мјере и активности, носиоце активности,
рокове и индикаторе успјешности за области које су, према добијеним показатељима из процјене ризика од настанка корупције, означене као области у којима је корупција
најприсутнија, и то:
- претварање капитала – приватизација (ресорна надлежност Министарства финансија и Министарства индустрије, енергетике и рударства),

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2465/13
4. децембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

