
г) на за хтјев за ин те ре со ва них ли ца вр ши пре пис фи -
нан сиј ских из вје шта ја и дру гих до ку ме на та по хра ње них у
Ре ги стар и из да је из во де из Ре ги стра,

д) на за хтјев за ин те ре со ва них ли ца вр ши оцје ну бо ни -
те та об ве зни ка и из да је по твр де о бо ни те ту,

ђ) ус по ста вља и во ди ре ги стар из вр ше них оцје на бо ни -
те та и из да тих по твр да о бо ни те ту и

е) оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са овим за ко ном и
про пи си ма ко јим се уре ђу је осни ва ње и по сло ва ње Аген -
ци је.

(2) За оба вља ње по сло ва из ста ва 1. овог чла на на пла -
ћу је се нов ча на на кна да ко ја је при ход Аген ци је.

(3) Од лу ку о ви си ни на кна де из дје ло кру га ра да Аген -
ци је до но си Управ ни од бор Аген ци је, уз са гла сност Вла де
Ре пу бли ке Срп ске.

(4) Управ ни од бор Аген ци је до но си пра вил ни ке ко јим
про пи су је:

а) ме то до ло ги ју за спро во ђе ње фор мал но-прав не, ра -
чун ске и ло гич ке кон тро ле фи нан сиј ских из вје шта ја пре да -
тих у Ре ги стар, као и на чин и ро ко ве за ис прав ку гре ша ка
от кри ве них у по ступ ку кон тро ле тих из вје шта ја и

б) ме то до ло ги ју за оцје ну бо ни те та об ве зни ка и дру ге
по ступ ке од зна ча ја за ус по ста вља ње и функ ци о ни са ње ре -
ги стра о бо ни те ту.

Члан 11.

(1) Фи нан сиј ски из вје шта ји се у Ре ги стар пре да ју у ро -
ко ви ма, об ли ку и на на чин утвр ђен про пи си ма ко ји уре ђу -
ју област ра чу но вод ства и ре ви зи је и дру гих про пи са ко ји -
ма се уре ђу ју пи та ња од зна ча ја за ус по ста вља ње и функ -
ци о ни са ње си сте ма књи го вод ства, ра чу но вод ства и фи нан -
сиј ског из вје шта ва ња у Ре пу бли ци.

(2) Ми ни стар фи нан си ја, по себ ним под за кон ским ак -
том, у скла ду са за ко ном, уре ђу је обим, об ве зни ке и на чин
пре да је у Ре ги стар, фи нан сиј ских из вје шта ја са чи ње них од
стра не пред у зет ни ка и бу џет ских ко ри сни ка и дру гих спе -
ци фич них из вје шта ја и до ку ме на та са чи ње них у скла ду са
за ко ном.

Члан 12.

(1) Об ве зни ци, чи ји су фи нан сиј ски из вје шта ји ко ри го -
ва ни у скла ду са ра чу но вод стве ним про пи си ма ко ји се при -
мје њу ју у Ре пу бли ци, у Ре ги стар пре да ју и та ко ко ри го ва -
не фи нан сиј ске из вје шта је, и то у ро ку од де сет да на од да -
на ка да их је усво јио над ле жни ор ган об ве зни ка.

(2) Об ве зни ку ко ји у Ре ги стар пре да је ко ри го ва ни фи -
нан сиј ски из вје штај ни је до зво ље но да из Ре ги стра по ву че
прет ход но пре да ти фи нан сиј ски из вје штај ко ји је био пред -
мет ко рек ци је у скла ду са од ред ба ма из ста ва 1. овог чла на.

Члан 13.

(1) Фи нан сиј ски из вје шта ји и до ку мен ти уз фи нан сиј -
ске из вје шта је у Ре ги стру еви ден ти ра ју се на дан пре да је.

(2) До ку мен ти уз фи нан сиј ски из вје штај пре да ју се у
Ре ги стар нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на њи хо вог на -
стан ка.

(3) До ку мен ти ма уз фи нан сиј ске из вје шта је сма тра ју се:

а) од лу ка или дру ги од го ва ра ју ћи акт над ле жног ор га -
на о усва ја њу фи нан сиј ског из вје шта ја пре да тог у Ре ги -
стар,

б) ми шље ње не за ви сног екс тер ног ре ви зо ра, кад је
про пи са на оба ве за ре ви зи је фи нан сиј ских из вје шта ја об ве -
зни ка и

в) дру ги до ку мен ти, у скла ду са за ко ном.

Члан 14.

Фи нан сиј ски из вје шта ји и дру ги до ку мен ти у Ре ги стар
пре да ју се у ма те ри ја ли зо ва ном или елек трон ском об ли ку.

Члан 15.

Над зор над спровође њем овог за ко на вр ши Ми ни стар -
ство фи нан си ја.

Члан 16.

На об ве зни ке ко ји у Ре ги стар не пре да ју фи нан сиј ске
из вје шта је и дру ге до ку мен те у скла ду са овим за ко ном
при ми је ни ће се ка зне не од ред бе про пи са не За ко ном о ра -
чу но вод ству и ре ви зи ји Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 17.

Аген ци ја је ду жна да у ро ку од 30 да на од да на ис те ка
ро ко ва пред ви ђе них за пре да ју фи нан сиј ских из вје шта ја и
дру гих до ку ме на та у Ре ги стар, из ви је сти Ми ни стар ство
фи нан си ја о об ве зни ци ма ко ји ни су по сту пи ли у скла ду са
овим за ко ном.

Члан 18.

У ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу овог
за ко на Управ ни од бор Аген ци је ће до ни је ти:

а) пра вил ник ко јим про пи су је усло ве и на чин за овла -
шће но при сту па ње и ко ри шће ње из вје шта ја и до ку ме на та
из Ре ги стра, као и дру га пи та ња од зна ча ја за ње го во функ -
ци о ни са ње,

б) пра вил ник ко јим про пи су је ме то до ло ги ју за спро во -
ђе ње фор мал но-прав не, ра чун ске и ло гич ке кон тро ле фи -
нан сиј ских из вје шта ја пре да тих у Ре ги стар, као и на чин и
ро ко ве за ис прав ку гре ша ка от кри ве них у по ступ ку кон -
тро ле тих из вје шта ја и

в) пра вил ник ко јим про пи су је ме то до ло ги ју за оцје ну
бо ни те та об ве зни ка и дру ге по ступ ке од зна ча ја за ус по -
ста вља ње и функ ци о ни са ње ре ги стра о бо ни те ту.

Члан 19.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о ре ги стру фи нан сиј ских из вје шта ја Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 96/05).

Члан 20.

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: 01-972/10 Предсједник
8. јула 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL 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 А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
републичкој управи, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Тридесет осмој сједници, одржаној 6.,
7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће народа 16. јула 2010.
године потврдило да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о републичкој управи није угрожен
витални национални интерес конститутивних народа у
Републици Српској.

Број: 01-020-853/10 Пред сјед ник
22. јула 2010. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Академик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  К О Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 
РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ

Члан 1.

У За ко ну о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09) у чла ну 16. у ста ву
1. по сли је ри је чи: “лич ни ста тус гра ђа на,” до да ју се ри је -
чи: “управ ни над зор,”.
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Члан 2.

У чла ну 17. по сли је ри је чи: “и дру гих слу жби прав не
по мо ћи,” до да ју се ри је чи: “упра вља ње про јек ти ма у обла -
сти зе мљи шнок њи жне ад ми ни стра ци је и ре ги стра ци је зе -
мљи шта и ус по ста вља ње и одр жа ва ње ин фор ма ци о ног си -
сте ма зе мљи шних по да та ка,”.

Члан 3.

У чла ну 19. ри је чи: “до но си на став не пла но ве и про -
гра ме за пред школ ско, основ но, сред ње и ви со ко обра зо ва -
ње” за мје њу ју се ри је чи ма: “до но си на став не пла но ве и
про гра ме за пред школ ско, основ но и сред ње обра зо ва ње,
одо бра ва и да је до зво ле за из во ђе ње сту диј ских про гра ма
на ви со ко школ ским уста но ва ма”; по сли је ри је чи: “кре и ра
упи сну по ли ти ку у скла ду са по тре ба ма тр жи шта ра да” до -
да ју се ри је чи: “и у скла ду са стра те шким прав ци ма раз во -
ја обра зо ва ња,”; ри је чи: “ор га ни зо ва ње и по ла га ње во зач -
ког и ин струк тор ског ис пи та и ис пи та за до дје лу ли цен ци,
из да је до зво ле за во за ча-ин струк то ра и ли цен це” и ри је чи:
“вр ши кон тро лу и над зор над спро во ђе њем обу ке и ис пи та
за во за че” бри шу се.

Члан 4.

У чла ну 24. по сли је ри је чи: “про мет ро бе и услу га у зе -
мљи и ино стран ству” до да ју се за пе та и ри је чи: “из да ва ње
до зво ле до ма ћим прав ним ли ци ма за из но ше ње сред ста ва
из ван БиХ у свр ху оба вља ња при вред них дје лат но сти у
ино стран ству,”, а по сли је ри је чи: “по сло ве управ ног
надзо ра” до да ју се ри је чи: “фи нан сиј ску по моћ за прав на
ли ца ко ја су у над ле жно сти ми ни стар ства,”.

Члан 5.

У чла ну 25. ри је чи: “Пра ва бо ра ца, вој них ин ва ли да,
по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца и ци вил них жр та ва ра та и дру -
ге по сло ве од зна ча ја за ове ко ри сни ке пра ва, во ђе ње од го -
ва ра ју ће еви ден ци је о ли ци ма ко ја су уче ство ва ла у Отаџ -
бин ском ра ту у са ста ву ору жа них сна га и о дру гим ли ци -
ма” за мје њу ју се ри је чи ма: “За шти ту бо ра ца, вој них ин ва -
ли да и чла но ва по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца и умр лих вој -
них ин ва ли да осло бо ди лач ких ра то ва, за шти ту ци вил них
ин ва ли да ра та и чла но ва по ро ди ца ци вил них жр та ва ра та,
управ не и дру ге по сло ве у ве зи са вој ним еви ден ци ја ма
уче сни ка Од брам бе но-отаџ бин ског ра та Ре пу бли ке Срп -
ске, уре ђи ва ње и одр жа ва ње спо ме ни ка и спо мен-оби љеж -
ја и вој нич ких гро бо ва, оби ље жа ва ње ва жних исто риј ских
до га ђа ја осло бо ди лач ких ра то ва,”.

Члан 6.

У чла ну 29. по сли је ри је чи: “од по себ ног ин те ре са за
Ре пу бли ку,” до да ју се ри је чи: “струч но и фи нан сиј ско уче -
шће у из ра ди про стор но-план ске до ку мен та ци је ло кал них
за јед ни ца,”; по сли је ри је чи: “за јед нич ким ди је ло ви ма
стам бе них згра да” до да ју се за пе та и ри је чи: “фи нан сиј ска
по моћ за прав на ли ца ко ја су у над ле жно сти ми ни стар -
ства,”; по сли је ри је чи: “кроз мје ре за шти те жи вот не сре ди -
не,” до да ју се ри је чи: “за шти ту озон ског омо та ча, пра ће ње
кли мат ских про мје на,”; по сли је ри је чи: “при род но и кул -
тур но на сле ђе,” до да ју се ри је чи: “струч но и фи нан сиј ско
уче шће у ре ста у ра ци ји, ре кон струк ци ји и кон зер ва ци ји
при род ног и кул тур но-исто риј ског на сље ђа у Ре пу бли ци,”,
а по сли је ри је чи: “у обла сти за шти те жи вот не сре ди не,”
до да ју се ри је чи: “струч но и фи нан сиј ско уче шће у за шти -
ти и одр жа ва њу На ци о нал них пар ко ва Ре пу бли ке,”.

Члан 7.

У чла ну 30. по сли је ри је чи: “из ра ду за кон ских и под за -
кон ских ака та из над ле жно сти Ми ни стар ства” до да ју се за -
пе та и ри је чи: “кон тро лу оства ри ва ња, по што ва ња и уна -
пре ђи ва ња људ ских пра ва из бје гли ца, ра се ље них ли ца и
по врат ни ка и пру жа ње струч не по мо ћи у оства ри ва њу тих
пра ва”, а ри је чи: “и дру ге по сло ве пред ви ђе не за ко ном” за -
мје њу ју се ри је чи ма: “те дру ге по сло ве у скла ду са за ко -
ном”.

Члан 8.

Члан 31. ми је ња се и гла си:

“Ми ни стар ство за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са -
рад њу оба вља управ не и дру ге струч не по сло ве ко ји се од -
но се на: ини ци ра ње, ко ор ди на ци ју и пра ће ње про је ка та ко -
ји има ју раз вој ни ка рак тер; ко ор ди на ци ју ак тив но сти у ве зи
са из ра дом и при мје ном стра те ги је еко ном ског раз во ја; ја ча -
ње ка па ци те та за при пре му и ре а ли за ци ју раз вој них про је -
ка та; ства ра ње по вољ ни јих усло ва за ин ве сти ра ње и по моћ
по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма; во ђе ње ре ги стра кон це си ја
и ре ги стра до на ци ја у јав ном сек то ру; са рад њу са ме ђу на -
род ним ор га ни за ци ја ма ра ди ко ор ди на ци је до на тор ске по -
мо ћи; ко ор ди на ци ју ак тив но сти ми ни стар ста ва у ве зи са ко -
ри шће њем сред ста ва ко је Европ ска уни ја ста вља на рас по -
ла га ње БиХ; уна пре ђи ва ње еко ном ске и дру гих об ли ка са -
рад ње са ре ги ја ма Евро пе и сви је та, ини ци ра ње, при пре ма -
ње и пред ла га ње спо ра зу ма и про то ко ла за ус по ста вља ње и
раз вој ме ђу ре ги о нал не са рад ње и пра ће ње њи хо ве при мје -
не; под сти ца ње раз во ја и уна пре ђе ња пре ко гра нич не са рад -
ње, раз вој за јед нич ких про је ка та, ко ор ди на ци ју ак тив но сти
у ве зи са ис пу ња ва њем оба ве за ми ни стар ства ко је про из ла -
зе из про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња; во ђе ње ре ги -
стра спо ра зу ма, про то ко ла и ме мо ран ду ма о са рад њи са су -
бјек ти ма у ино стран ству, уче ство ва ње у при пре ма њу ме ђу -
на род них уго во ра и спо ра зу ма о са рад њи из обла сти еко -
ном ских од но са, уче ство ва ње у раз во ју спољ но тр го вин ских
по ли ти ка и ре ги о нал них по ли ти ка раз во ја; пра ће ње ра да
мје шо ви тих ко ми те та БиХ за са рад њу са зе мља ма у ино -
стран ству и ко ор ди ни ра ње уче шћа пред став ни ка Ре пу бли ке
у ра ду истих; нор ма тив но уре ђи ва ње ор га ни зо ва ња и ра да
при вред них пред став ни шта ва Ре пу бли ке у ино стран ству;
пра ће ње ре а ли за ци је про гра ма и пла но ва ра да при вред них
пред став ни шта ва, про мо ви са ње при вред них по тен ци ја ла
Ре пу бли ке у ино стран ству, при вла че ње стра них ула га ња у
Ре пу бли ку и под сти ца ње из во за; пра ће ње ди на ми ке спољ -
но тр го вин ске раз мје не са ино стран ством, пру жа ње са вје то -
дав но-ин фор ма тив не по мо ћи из во зни ци ма, по др шку про мо -
тив ним ак тив но сти ма из во зни ка; уче ство ва ње у пред ла га њу
мје ра за ускла ђи ва ње стра те ги ја и по ли ти ка Ре пу бли ке са
стан дар ди ма Европ ске уни је; ко ор ди на ци ју ак тив но сти и
обез бје ђе ње ме ђу сек тор ске са рад ње на ускла ђи ва њу за ко на
и дру гих про пи са Ре пу бли ке са за ко но дав ством Европ ске
уни је, струч ну по др шку пред ла га чи ма про пи са у про це су
ускла ђи ва ња за ко но дав ства, про вје ру ускла ђе но сти на цр та
и при је дло га за ко на и дру гих про пи са Ре пу бли ке са за ко но -
дав ством Европ ске уни је; ства ра ње по вољ ни јег по слов ног
ам би јен та пу тем уна пре ђе ња по ли тич ких ин стру ме на та у
про це су кре и ра ња од лу ка о про пи си ма, а по себ но оних про -
пи са ко ји се ти чу от по чи ња ња, оба вља ња и пре стан ка по -
слов не ак тив но сти у Ре пу бли ци; уво ђе ње ме то до ло ги је ана -
ли зе ути ца ја про пи са у прав ни си стем Ре пу бли ке, са рад њу и
ко ор ди на ци ју ра да са свим ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке и по -
слов ном за јед ни цом ра ди спро во ђе ња про це ду ре ана ли зе
ути ца ја про пи са, пред ла га ње при мје не ме то до ло ги је пу не
ана ли зе ути ца ја про пи са на си стем ске за ко не и стра те ги је
раз во ја ко ји су од по себ ног зна ча ја за при вре ду Ре пу бли ке, а
пре ма пла ну и про гра му ра да Вла де за на ред ну го ди ну; са -
рад њу и ко ор ди на ци ју ра да са ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке и
по слов ном за јед ни цом у свр ху пре гле да ња ад ми ни стра тив -
них про це ду ра, те утвр ђи ва ње и от кла ња ње ад ми ни стра тив -
них оп те ре ће ња ко ја ути чу на рад по слов них су бје ка та; да -
ва ње ми шље ња о про цје ни ути ца ја за ко на, дру гих про пи са
и оп штих ака та на уво ђе ње но вих, из мје ну и уки да ње по сто -
је ћих фор мал но сти ко је оп те ре ћу ју при вред но по сло ва ње и
во ђе ње ре ги стра одо бре ња и ин спек циј ских по сту па ка и
пред ме та кон тро ле, као и по сло ве у ве зи са сук це си јом бив -
ше СФРЈ и за шти том ин те ре са при вред них су бје ка та из Ре -
пу бли ке; са рад њу са по слов ним удру же њи ма, ор га ни за ци ја -
ма и ин сти ту ци ја ма у зе мљи и ино стран ству; ко ор ди на ци ју
ак тив но сти на ја ча њу ка па ци те та ми ни стар ста ва за раз вој ну
по моћ Европ ске уни је, спро во ђе ње стра те ги је ин те гри са ња
и хар мо ни за ци ју за ко но дав ства Ре пу бли ке са про пи си ма
Европ ске уни је; из ра ду за кон ских и под за кон ских ака та из
над ле жно сти Ми ни стар ства и дру ге по сло ве у скла ду са за -
ко ном.”.

Члан 9.

У чла ну 33. став 2. ми је ња се и гла си:
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“Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-прав не
по сло ве је са мо стал на ре пу блич ка упра ва.”.

Члан 10.

У чла ну 34. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “укљу чу ју ћи све
чи ње ни це на осно ву” ри јеч: “еви ден ци ја” за мје њу је се
ријеч ју: “ин ди ци ја”, а по сли је ри је чи: “при нуд ну на пла ту”
до да ју се за пе та и ри је чи: “во ђе ње је дин стве ног си сте ма
ре ги стра ци је, кон тро ле и на пла те до при но са и омо гу ћа ва -
ње ко ри шће ња по да та ка из је дин стве ног си сте ма у скла ду
са за ко ном, утвр ђи ва ње осно ви це опо ре зи ва ња, ви си не по -
ре за на не по крет но сти и во ђе ње фи скал ног ре ги стра не по -
крет но сти на на чин про пи сан за ко ном, во ђе ње по сло ва
успо ста вља ња и над зо ра над ра дом фи скал них си сте ма,”.

Члан 11.

У чла ну 35. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве оба -
вља ин спек циј ске, управ не и дру ге струч не по сло ве ин -
спек циј ског над зо ра над при мје ном про пи са ко ји се од но -
се на: ква ли тет и здрав стве ну ис прав ност хра не и пред ме -
та оп ште упо тре бе; про мет ро бе и услу га у фи то са ни тар ној
обла сти и обла сти при мар не биљ не про из вод ње и за шти те
по љо при вред ног зе мљи шта; под сти ца је у по љо при вре ди;
слат ко вод но ри бар ство; здрав стве ну за шти ту жи во ти ња,
ве те ри нар ску дје лат ност; шу мар ство, лов ство; во де, енер -
ге ти ку, ру дар ство, ге о ло ги ју, наф ту, гас, по су де под при ти -
ском; са о бра ћај, ве зе; про стор но уре ђе ње, ур ба ни зам, гра -
ђе ње, еко ло ги ју, ге о дет ске по сло ве; рад, за по шља ва ње, за -
шти ту на ра ду, здрав стве ну за шти ту ста нов ни штва, ли је ко -
ве и ме ди цин ска сред ства, ра ди ја ци о ну си гур ност, хе ми ка -
ли је, би о ци де, во ду за са ни тар но-ре кре а тив не по тре бе, ље -
ко ви те во де, са ни тар но-тех нич ке и хи ги јен ске усло ве; со -
ци јал ну, по ро дич ну и дје чи ју за шти ту; пред школ ско,
основ но, сред ње, ви со ко обра зо ва ње; обра зо ва ње од ра -
слих; уче нич ки и сту дент ски стан дард; кул ту ру и спорт и
дје лат но сти из обла сти кул ту ре и спор та; за шти ту од по жа -
ра, екс пло зив не ма те ри је, за па љи ве теч но сти и га со ве и
оста ле опа сне ма те ри је и из дру гих обла сти од ре ђе ним
про пи си ма; да ва ње са гла сно сти на по ста вља ње ин спек то -
ра је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и вр ше ње не по сред ног
над зо ра над њи хо вим ра дом, те из ра ду за кон ских и под за -
кон ских ака та из над ле жно сти ове упра ве.”.

Члан 12.

У чла ну 39. по сли је тач ке ж) до да ју се т. з) и и) ко је гла -
се:

“з) Аген ци ја за упра вља ње од у зе том имо ви ном и

и) Аген ци ја за без бјед ност са о бра ћа ја”.

До са да шње т. з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о), п), р), с),
т), ћ), у) и ф) по ста ју т. ј), к), л), љ), м), н), њ), о), п), р), с),
т), ћ), у), ф), х) и ц).

Члан 13.

У чла ну 42. по сли је ри је чи: “уче ству је у при пре ми
извје шта ја у скла ду са за ко ном” до да ју се ри је чи: “спро во -
ди по сло ве об ра чу на, при ку пља ња и пра ће ња вод них на -
кна да, упра вља ка пи тал ном имо ви ном, вод ним објек ти ма
и си сте ми ма, те се бри не о њи хо вом чу ва њу, одр жа ва њу у
функ ци о нал ном ста њу и на мјен ском ко ри шће њу, у скла ду
са про јек то ва ном и на мјен ском функ ци јом,”.

Члан 14.

У чла ну 43. по сли је ри је чи: “уче ству је у при пре ми
извје шта ја у скла ду са за ко ном” до да ју се ри је чи: “спро во -
ди по сло ве об ра чу на, при ку пља ња и пра ће ња вод них на -
кна да, упра вља ка пи тал ном имо ви ном, вод ним објек ти ма
и си сте ми ма, те се бри не о њи хо вом чу ва њу, одр жа ва њу у
функ ци о нал ном ста њу и на мјен ском ко ри шће њу, у скла ду
са про јек то ва ном и на мјен ском функ ци јом,”.

Члан 15.

По сли је чла на 47. до да ју се но ви чл. 47а. и 47б. ко ји
гла се:

“Члан 47а.

(1) Аген ци ја за упра вља ње од у зе том имо ви ном упра вља
имо ви ном сте че ном из вр ше њем кри вич ног дје ла, пред ме ти -
ма кри вич ног дје ла из чла на 62. Кри вич ног за ко на Ре пу бли -
ке, имо вин ском ко ри сти при ба вље ном кри вич ним дје лом из
чл. 94, 95. и 96. и имо ви ном да том на име јем ства у кри вич -
ном по ступ ку; вр ши струч ну про цје ну од у зе те имо ви не сте -
че не из вр ше њем кри вич ног дје ла; скла ди шти, чу ва и про да -
је од у зе ту имо ви ну сте че ну из вр ше њем кри вич ног дје ла и
рас по ла же та ко до би је ним сред стви ма; во ди еви ден ци је о
имо ви ни ко јом упра вља и о суд ским по ступ ци ма у ко ји ма је
од лу чи ва но о та квој имо ви ни; уче ству је у пру жа њу прав не
по мо ћи; уче ству је у обу ци др жав них слу жбе ни ка у ве зи са
од у зи ма њем имо ви не сте че не из вр ше њем кри вич ног дје ла,
као и на при јед на ве де не по сло ве у ве зи са имо ви ном сте че -
ном из вр ше њем пре кр ша ја и дру ге по сло ве у скла ду са За -
ко ном о од у зи ма њу имо ви не сте че не из вр ше њем кри вич ног
дје ла и дру гим за ко ни ма.

(2) Аген ци ја за упра вља ње од у зе том имо ви ном има
свој ство прав ног ли ца.

(3) Аген ци ја за упра вља ње од у зе том имо ви ном је у са -
ста ву Ми ни стар ства прав де.

Члан 47б.

(1) Аген ци ја за без бјед ност са о бра ћа ја оба вља струч не и
дру ге по сло ве ко ји се од но се на ор га ни зо ва ње и стал но уса -
вр ша ва ње си сте ма без бјед но сти са о бра ћа ја у Ре пу бли ци;
под сти ца ње, по др шку и ко ор ди на ци ју ра да свих су бје ка та у
си сте му без бјед но сти са о бра ћа ја, а по себ но ор га на упра ве
Ре пу бли ке, јав них пред у зе ћа, ор га на ло кал не са мо у пра ве,
струч них и на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја и ин сти ту -
ци ја, не вла ди них ор га ни за ци ја и дру гих за ин те ре со ва них
су бје ка та; про мо ци ју без бјед но сти са о бра ћа ја, раз вој и уна -
пре ђе ње те о рет ских и прак тич них зна ња, ста во ва, ста но ви -
шта, и по на ша ња по ве за них са без бјед но шћу са о бра ћа ја;
при пре ма на цр та стра те шких до ку ме на та; оцје ну и пра ће ње
спровође ња усво је них стра те шких до ку ме на та; пре глед и
ко рек ци ја пред ло же них стра те ги ја, про гра ма и ак ци о них
пла но ва су бје ка та у си сте му без бјед но сти са о бра ћа ја; при -
пре ма под за кон ских ака та, стан дар да и смјер ни ца ко ји се ти -
чу без бјед но сти са о бра ћа ја; фи нан си ра ње ак тив но сти ве за -
них за без бјед ност са о бра ћа ја; упра вља ње ба за ма по да та ка
од зна ча ја за без бјед ност са о бра ћа ја у Ре пу бли ци; по др шку
на уч но и стра жи вач ким ин сти ту ци ја ма у обла сти без бјед но -
сти са о бра ћа ја; пла ни ра ње, спровође ње, кон тро лу и оцје њи -
ва ње ме диј ских ак тив но сти - кам па ња у без бјед но сти са о -
бра ћа ја; ли цен ци ра ње фи зич ких и прав них ли ца за ре ви зи ју
и про вје ру пу те ва с аспек та без бјед но сти са о бра ћа ја; из вје -
шта ва ње Вла де и Са вје та за без бјед ност са о бра ћа ја Ре пу -
бли ке Срп ске о ста њу без бјед но сти са о бра ћа ја, иден ти фи ко -
ва ним про бле ми ма у си сте му без бјед но сти са о бра ћа ја, те
пла ни ра ним и спроведе ним мје ра ма за уна пре ђе ње и по -
бољ ша ње ста ња без бјед но сти са о бра ћа ја; уче шће и ор га ни -
за ци ја ме ђу на род них кон фе рен ци ја и ску по ва у окви ру дје -
ло кру га ра да Аген ци је.

(2) Аген ци ја за без бјед ност са о бра ћа ја је у са ста ву Ми -
ни стар ства са о бра ћа ја и ве за.”.

Члан 16.

У чла ну 53. по сли је ста ва 1. до да је се став 2. ко ји гла си:

“(2) Ре пу блич ка ди рек ци ја за роб не ре зер ве има свој -
ство прав ног ли ца.”.

До са да шњи став 2. по ста је став 3.

Члан 17.

У чла ну 54. по сли је ста ва 1. до да је се став 2. ко ји гла си:

“(2) Ре пу блич ка ди рек ци ја за про мет на о ру жа ња и вој -
не опре ме има свој ство прав ног ли ца.”.

До са да шњи став 2. по ста је став 3.

Члан 18.

У чла ну 58. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод вр ши
струч не по сло ве ко ји се од но се на: ус по ста вља ње, одр жа -
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ва ње и раз вој ме те о ро ло шког, хи дро ло шког и се и змо ло -
шког осма трач ког, те ле ко му ни ка ци о ног и ана ли тич ко-
прог но стич ког си сте ма Ре пу бли ке; си сте мат ска ме те о ро -
ло шка, кли ма то ло шка, агро ме те о ро ло шка, хи дро ло шка и
се и змо ло шка мје ре ња и осма тра ња и спро во ђе ње мо ни то -
рин га ква ли те та ва зду ха и во да; ус по ста вља ње и одр жа ва -
ње бан ке осмо тре них и из мје ре них ме те о ро ло шких, хи дро -
ло шких и се и змо ло шких по да та ка и по да та ка о ква ли те ту
ва зду ха и во да, трај но чу ва ње и об ја вљи ва ње по да та ка;
пра ће ње, ис тра жи ва ње, ана ли зи ра ње и прог но зи ра ње ста -
ња и про мје на вре ме на, кли ме и во да, укљу чу ју ћи ква ли тет
ва зду ха и во да, те из да ва ње ме те о ро ло шких, хи дро ло шких
и се и змо ло шких ана ли за, ме те о ро ло шких и хи дро ло шких
прог но за и упо зо ре ња о по ја ви ат мос фер ских и хи дро ло -
шких не по го да и ка та стро фа; ме те о ро ло шке по сло ве за
раз ли чи те ви до ве са о бра ћа ја и дру ге дје лат но сти; по ве зи -
ва ње Ре пу бли ке са ме ђу на род ним хи дро ме те о ро ло шким и
се и змо ло шким ин фор ма ци о ним си сте ми ма, ме ђу на род ну
раз мје ну по да та ка и из вр ша ва ње дру гих ме ђу на род них
оба ве за у обла сти ме те о ро ло ги је, хи дро ло ги је и се и змо ло -
ги је и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.”.

Члан 19.

У чла ну 64. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “на област обра -
зо ва ња од ра слих,” до да ју се ри је чи: “ор га ни зо ва ње и по ла -
га ње во зач ког и ин струк тор ског ис пи та и ис пи та за до дје -
лу ли цен ци, из да је до зво ле за во за ча-ин струк то ра и ли цен -
це, вр ши кон тро лу и над зор над спро во ђе њем обу ке и
испи та за во за ча,”.

Члан 20.

Члан 88. ми је ња се и гла си:

“(1) По сло ве из свог дје ло кру га ор ган упра ве у са ста ву
ми ни стар ства вр ши са мо стал но.

(2) Ми ни стар усмје ра ва рад ор га на упра ве у са ста ву
ми ни стар ства и пред ста вља га пред Вла дом и На род ном
скуп шти ном.

(3) Ди рек тор ре пу блич ког ор га на упра ве у са ста ву ми -
ни стар ства до но си про пи се из ње го вог дје ло кру га, уз са -
гла сност ми ни стра.

(4) Овла шће ња пре ма ор га ни ма упра ве у са ста ву ми ни -
стар ства, Вла да и На род на скуп шти на оства ру ју пре ко ми -
ни стар ства у чи јем са ста ву је ор ган.”.

Члан 21.

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: 01-969/10 Предсједник
8. јула 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

1171
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У К А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА ЗА КО НА О
АГЕН ЦИ ЈИ ЗА ПО СРЕД НИЧ КЕ, ИН ФОР МА ТИЧ КЕ И 

ФИ НАН СИЈ СКЕ УСЛУ ГЕ

Про гла ша вам За кон о измјенама Закона о Аген ци ји за
по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске услу ге, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Тридесет осмој сједници, одржаној 6., 7. и 8. јула 2010.
године - а Вијеће народа 16. јула 2010. године потврдило да
усвојеним Законом о измјенама Закона о Аген ци ји за по -
сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске услу ге није
угрожен витални национални интерес конститутивних
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-852/10 Пред сјед ник
22. јула 2010. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Академик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  К О Н

О ИЗ МЈЕ НА МА ЗА КО НА О АГЕН ЦИ ЈИ ЗА 
ПО СРЕД НИЧ КЕ, ИН ФОР МА ТИЧ КЕ И 

ФИ НАН СИЈ СКЕ УСЛУ ГЕ

Члан 1.

У За ко ну о Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и
фи нан сиј ске услу ге (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 96/05), члан 4. ми је ња се и гла си:

“Аген ци ја оба вља сље де ће по сло ве:

1. ус по ста вља и во ди Ре ги стар фи нан сиј ских из вје шта -
ја (у да љем тек сту: Ре ги стар), као цен трал ни из вор ин фор -
ма ци ја о имо вин ском, при но сном и фи нан сиј ском по ло жа -
ју прав них ли ца и пред у зет ни ка, об ве зни ка пре да је фи нан -
сиј ских из вје шта ја у Ре ги стар (у да љем тек сту: Об ве зни -
ци);

2. ус по ста вља и во ди ре ги стар об ве зни ка под но си о ца
фи нан сиј ских из вје шта ја;

3. вр ши при јем, кон тро лу и об ра ду фи нан сиј ских из вје -
шта ја об ве зни ка, ар хи ви ра и упра вља ба зом по да та ка и
изра ђу је ана ли зе и ин фор ма ци је;

4. ус по ста вља и во ди ре ги стар бан кар ских ра чу на по -
слов них су бје ка та и фи зич ких ли ца;

5. во ди ре ги стар оба ве за Ре пу бли ке Срп ске по осно ву
ста ре де ви зне штед ње, те ко ри шће ња ста ре де ви зне штед -
ње у свр ху от ку па др жав ног ка пи та ла, др жав них ста но ва,
по слов них про сто ра и га ра жа;

6. вр ши упис у ре ги стар и во ди ре ги стар по љо при вред -
них га здин ста ва у Ре пу бли ци Срп ској;

7. из да је из во де из ре ги ста ра и пре пи се дру гих јав них
по да та ка;

8. чу ва, рас по ла же и упра вља ар хи вом Слу жбе за плат -
ни про мет Ре пу бли ке Срп ске;

9. оба вља по сло ве за Ак циј ски фонд Ре пу бли ке Срп ске
а.д. Ба ња Лу ка ко ји зах ти је ва ју ор га ни за ци о но-тех нич ке
ка па ци те те ко ји ма рас по ла же Аген ци ја;

10. у вла сти тим тре зо ри ма чу ва и скла ди шти мје ни це и
дру ге ври јед но сне па пи ре, вр ши њи хо ву ди стри бу ци ју и о
истом во ди еви ден ци ју;

11. пру жа софт вер ске услу ге и из ра ђу је софт вер;

12. да је са вје те о ти пу и кон фи гу ра ци ји ра чу нар ске
опре ме и при мје ни при па да ју ћег софт ве ра;

13. уче ству је у при пре ми, из ра ди и во ди оста ле јав не
ре ги стре Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са За ко ном;

14. оба вља и оста ле по сло ве за по тре бе ре пу блич ких
ор га на упра ве и ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не и

15. оба вља и по сло ве за по тре бе оста лих ко ри сни ка
услу га, у скла ду са За ко ном.”.

Члан 2.

У чла ну 6. у ста ву 1. ри јеч: “свим”, бри ше се.

Члан 3.

Члан 13. ми је ња се и гла си:

“Имо ви ну Аген ци је чи ни имо ви на сте че на у то ку оба -
вља ња дје лат но сти Аген ци је у скла ду са За ко ном.”.

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: 01-970/10 Предсједник
8. јула 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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