
2074
На основу члана 4. став 2. Закона о Фонду солидар-

ности за дијагностику и лијечење обољења, стања и по-
вреда дјеце у иностранству (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 100/17 и 107/17), чл. 3. и 12. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 155. сједници, 
одржаној 7.12.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ФОНД 

СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ 
ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У 

ИНОСТРАНСТВУ

I
Овом одлуком оснива се Јавна установа Фонд соли-

дарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и 
повреда дјеце у иностранству (у даљем тексту: Фонд со-
лидарности) у складу са Законом о Фонду солидарности за 
дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у 
иностранству и Законом о систему јавних служби.

II
1) Назив Фонда солидарности је Јавна установа Фонд 

солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања 
и повреда дјеце у иностранству, а сједиште Фонда солидар-
ности је у Бањој Луци, Улица Здраве Корде 8.

2) Скраћени назив Установе је ЈУ Фонд солидарности 
за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце 
у иностранству.

III
Оснивач Фонда солидарности, у име Републике Српске, 

јесте Влада Републике Српске (у даљем тексту: Оснивач). 

IV
Фонд солидарности је јавна установа са јавним овла-

шћењима.

V
У правном промету са трећим лицима Фонд солидар-

ности иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе одго-
вара без ограничења, свим својим средствима.

VI
Оснивач је обезбиједио основни капитал Фонда соли-

дарности у износу од 2.000 КМ.

VII
1) Обавезни новчани улог оснивача Оснивач не може 

повући из Фонда солидарности.
2) Оснивач је обавезан одржавати основни капитал. 

VIII
Фонд солидарности ће за почетак рада користити 

основна средства и опрему Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске.

IX
Оснивач за обавезе Фонда солидарности одговара у 

правном промету до висине оснивачког улога.

X
Дјелатност Фонда солидарности је:
- 64.30 - трустови, фондови и слични финансијски 

субјекти.

XI
Средства потребна за финансирање рада Фонда соли-

дарности обезбјеђују се путем:
- буџета Републике Српске, у износу од 0,025% оства-

рених пореских и непореских прихода у претходној фи-
скалној години, умањених за износ доприноса за социјално 
осигурање,

- посебног доприноса за солидарност на терет буџет-
ских корисника, јавних предузећа, установа, органа управе, 
управних организација, у износу од 5% цијене купљеног 
службеног путничког возила, осим возила МУП-а и здрав-
ствених установа, 

- посебног доприноса за солидарност, у износу од 
0,25% нето плате запосленог лица у Републици Српској,

- буџета општина и градова, у износу од 0,025% оства-
рених пореских и непореских прихода у претходној фи-
скалној години, 

- донација привредних друштава, предузетника и поје-
динаца,

- осталих средстава.

XII
Органи руковођења и управљања Фонда солидарности 

су директор и Управни одбор.

XIII
1) Директор руководи Фондом солидарности, предста-

вља и заступа Фонд солидарности и одговоран је за закони-
тост рада Фонда солидарности. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
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БАЊА ЛУКА
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2) Директора Фонда солидарности именује и разрјешава 
Оснивач, након спроведеног поступка јавне конкуренције.

3) Директор Фонда солидарности именује се на период 
од четири године.

XIV
1) Управни одбор Фонда солидарности именује и 

разрјешава Оснивач, на приједлог надлежног министарства 
и након спроведеног поступка јавне конкуренције, на пе-
риод од четири године.

2) Управни одбор Фонда солидарности има 15 чланова. 
3) Члан Управног одбора не може бити лице запослено 

у Фонду солидарности.

XV
Управни одбор Фонда солидарности врши сљедеће 

послове:
- доноси статут и друга општа акта,
- прати намјенско трошење средстава Фонда солидар-

ности,
- сачињава годишњи извјештај о праћењу утрошка сред-

става Фонда солидарности и доставља га Влади на усваја-
ње и упућивање у Народну скупштину Републике Српске,

- благовремено информише Владу о неправилностима 
уоченим у поступку праћења одобравања средстава Фонда 
солидарности и предлаже начине њиховог превазилажења,

- даје сагласност на одлуке директора Фонда солидар-
ности,

- активно учествује у креирању мјера и активности 
којима је циљ обезбјеђивање средстава за рад Фонда соли-
дарности,

- усваја пословник о раду Фонда солидарности, 
- учествује у промоцији активности Фонда солидар-

ности,
- врши друге послове утврђене Статутом.

XVI
Услови за избор и именовање директора Фонда солидар-

ности и Управног одбора, њихова права и обавезе утврђују 
се Статутом Фонда солидарности, у складу са законом.

XVII
Оснивач именује вршиоце дужности органа руковођења 

и управљања, односно вршиоца дужности директора Фон-
да солидарности и вршиоце дужности Управног одбора.

XVIII
Вршилац дужности директора руководи Фондом со-

лидарности, представља и заступа Фонд солидарности 
и одговоран је за законитост рада Фонда солидарности, а 
до именовања директора Фонда солидарности овлашћења 
директора имаће вршилац дужности директора, именован 
Рјешењем Оснивача.

XIX
Вршилац дужности Управног одбора, именован Рје-

шењем Оснивача, обављаће послове из тачке XV ове одлу-
ке и донијеће статут Фонда солидарности у року од 30 дана 
од дана именовања.

XX
Вршиоци дужности органа руковођења и управљања 

разријешиће се завршетком поступка јавне конкуренције 
за избор органа руковођења и управљања Фонда солидар-
ности у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2987/17 Предсједница
7. децембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

2075
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета за 
2017. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 
116/16), Влада Републике Српске, на 153. сједници, одржа-
ној 23.11.2017. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству индустрије, енерге-

тике и рударства (организациони код 14450001) на План 
утрошка средстава за период 1.1 - 31.10.2017. године, са 
позиције 415 200 - грант за спровођење Стратегије развоја 
МСП, предузетништва и успостављања пословних зона, у 
износу од 10.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке одобравају се Машин-

ском факултету Бања Лука за потребе суфинансирања акре-
дитације лабораторије за механичка испитивања материја-
ла на овом факултету. 

III
Машински факултет Бања Лука дужан је да намјенски 

користи средства из тачке I ове одлуке, а у складу са одред-
бама уговора који ће закључити са Министарством инду-
стрије, енергетике и рударства.

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

индустрије, енергетике и рударства и Министарство фи-
нансија. 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2977/17 Предсједница
23. новембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

2076
На основу члана 3. и члана 43. став 3. Закона о Влади 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08) и члана 187. став 3. и члана 192. став 2. За-
кона о стварним правима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), Влада Републи-
ке Српске, на 152. сједници, одржаној 16.11.2017. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖНОСТИ У КОРИСТ 

АД ОЦ “ЈАХОРИНА” ПАЛЕ

I
Оснива се право стварне служности у корист Акцио-

нарског друштва “Олимпијски центар Јахорина” Пале на 
земљишту означеном као к.ч. бр. 1618/515 и 1711/1, уписа-
не у посједовни лист број: 766, КО Прача Горња, као посјед 
Републике Српске, и к.ч. број: 2926/1294, уписана у зк. из-
вадак, зк. уложак 7006, СП Пале, и у посједовни лист број: 
4456, као посјед и власништво Републике Српске.

II
Право служности на земљишту из тачке I ове одлуке 

оснива се без накнаде на период од 30 година, ради изград-
ње и коришћења система вјештачког осњежавања у обухва-
ту шестосједа Огорјелица и Пољице и ради постављања 
скијашких и забавних садржаја за дјецу у непосредној 
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