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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2.  на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НИ И ДО ПУ НА МА
ЗА КО НА О ПРА ВИ МА БО РА ЦА, ВОЈ НИХ ИН ВА ЛИ ДА 
И ПО РО ДИ ЦА ПО ГИ НУ ЛИХ БО РА ЦА ОД БРАМ БЕ НО-

ОТАЏ БИН СКОГ РА ТА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о из мје ни и до пу на ма За ко на о
пра ви ма бо ра ца, вој них ин ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих
бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин ског ра та Ре пу бли ке Срп ске,
ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на
Де ве тој по себ ној сјед ни ци, одр жа ној 18. апри ла 2012. го -
ди не, а Ви је ће на ро да 26. апри ла 2012. го ди не кон ста то ва -
ло да усво је ним За ко ном о из мје ни и до пу на ма За ко на о
пра ви ма бо ра ца, вој них ин ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих
бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин ског ра та Ре пу бли ке Срп ске
ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон -
сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1334/12 Предсједник
27. априла 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НИ И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПРА ВИ МА 
БО РА ЦА, ВОЈ НИХ ИН ВА ЛИ ДА И ПО РО ДИ ЦА 

ПО ГИ НУ ЛИХ БО РА ЦА ОД БРАМ БЕ НО-ОТАЏ БИН СКОГ
РА ТА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У За ко ну о пра ви ма бо ра ца, вој них ин ва ли да и по ро ди -
ца по ги ну лих бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин ског ра та Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
134/11 и 9/12) у чла ну 31. ст. 1, 2. и 3. ми је ња ју се и гла се:

“(1) Бо рач ки до да так је мје сеч но нов ча но при ма ње -
мје сеч ни бо рач ки до да так, од но сно го ди шње нов ча но при -
ма ње - го ди шњи бо рач ки до да так, ко је бор ци из чла на 2. ст.
1. и 2. овог за ко на мо гу да оства ре на осно ву ан га жо ва ња у
ра ту у зо ни бор бе них деј ста ва.

(2) Пра во на мје сеч ни бо рач ки до да так бор ци мо гу да
оства ре с об зи ром на ста ро сну доб и ка те го ри ју бор ца.

(3) Пра во на го ди шњи бо рач ки до да так бор ци мо гу да
оства ре с об зи ром на ка те го ри ју бор ца, уко ли ко не мо гу
би ти ко ри сни ци мје сеч ног бо рач ког до дат ка.”.

Члан 2.

У чла ну 32. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “за по шља ва ња”
додајe се за пе та и ри је чи: “пре ма рас по ло жи вим сред стви -
ма”.

Члан 3.

По сли је чла на 131. до да је се но ви члан 131а., ко ји гла си:

“Члан 131а.

Вла да ће ускла ди ти уред бу из чла на 31. став 4. За ко на у
ро ку од осам да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 4.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-578/12 Пред сјед ник
18. апри ла 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу бли ке
Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 3/12), а у ве зи са Уред бом о усло ви ма и кри -
те ри ју ми ма за суб вен ци о ни са ње ка мат не сто пе за кре ди те,
за на бав ку од ре ђе них трај них по тро шних до ба ра у 2009.
го ди ни (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 62/09,
103/10 и 52/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
12. апри ла 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ОДО БРЕ ЊУ СРЕД СТА ВА ЗА ИЗ МИ РЕ ЊЕ ОБА ВЕ ЗА 
ПО ОСНО ВУ СУБ ВЕН ЦИ О НИ СА НЕ КА МАТ НЕ СТО ПЕ

I

Одо бра ва ју се сред ст ва у окви ру Оста ле бу џет ске по -
тро шње (ор га ни за ци о ни код 0923), са по зи ци је 415200 -
суб вен ци о ни са ње ка мат не сто пе за кре ди те, за на бав ку
одре ђе них трај них до ба ра, у укуп ном из но су од 359.085,60
КМ, за из ми ре ње оба ве за по осно ву суб вен ци о ни са не ка -
мат не сто пе за кре ди те за на бав ку трак то ра и ауто мо би ла
фи ат пун то, и то:

- из нос од 358.480,31 КМ за 2012. го ди ну по кре ди ти ма
пла си ра ним у 2009, 2010. и 2011. го ди ни до об у ста ве пла -
сма на, и

- из нос од 605,29 КМ за 2011. го ди ну по два кре ди та
одо бре на у 2011. го ди ни до об у ста ве пла сма на ко ји су пла -
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