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ЗАКОН

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О НАКНАДАМА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
У Закону о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 85/03 и 75/10) у члану 10.
став 2. мијења се и гласи:
“Средства из става 1. овог члана воде се на посебном
рачуну буџета општине, односно града и користе се за:
- изградњу примарних инфраструктурних објеката (водовод, канализација, топловод, локални путеви и друго)
који су у функцији привредног развоја и запошљавања,
најмање 30% од укупних средстава која се уплате по овом
основу,
- изградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих, укључујући и стимулативно кредитирање, као и друге намјене утврђене Програмом коришћења
средстава уплаћених по основу накнада (у даљем тексту:
Програм).”.
Послије става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
“Средства из става 2. алинеја друга овог члана не могу
се користити за плате и друга лична примања запослених у
административној служби, функционера и одборника у
скупштини општине, односно града, као и за плате и друга
лична примања корисника буџета општине, односно града.”.
Досадашњи став 3., који постаје став 4. мијења се и
гласи:
“Неутрошена средства прикупљена од накнада до ступања на снагу овог закона, као и средства прикупљена од
поврата пласираних кредита, општина, односно град ће користити у складу са програмом из става 2. овог члана.”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 2.
У члану 12а. у ставу 2. ријечи: “став 4.” замјењују се
ријечима: “став 5.”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1178/11
15. јула 2011. године
Бања Лука

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

1379
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
јавним предузећима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Деветој сједници, одржаној 15. јула
2011. године, а Вијеће народа 26. јула 2011. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама
Закона о јавним предузећима није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1884/11
27. јула 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

Члан 1.
У Закону о јавним предузећима (“Службени гласник
Републике Српске”, број 75/04) у члану 1. став 2. мијења се
и гласи:
“(2) На питања која нису уређена овим законом сходно
се примјењују одредбе Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09).”.
Члан 2.
У члану 2. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Јавно предузеће у смислу овог закона је правно лице које је уписано у судски регистар као привредно друштво у форми акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу, ради обављања дјелатности од општег интереса и у чијем основном капиталу Република
Српска или јединица локалне самоуправе директно или
индиректно има већинско власништво.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
“(3) Јавна предузећа из става 1. овог члана дужна су да
информације о својој финансијској и организационој
структури учине доступним јавности, посредством интернет-странице предузећа или на други адекватан начин.”.
Члан 3.
Послије члана 2. додаје се нови члан 2а., који гласи:
“Члан 2а.
(1) Обављање дјелатности предузеће из члана 2. овог
закона заснива на сљедећим принципима:
а) једнаком третману (недискриминацији) и слободи
оснивања и пружања услуга,
б) транспарентности,
в) забрани споразума јавних предузећа која имају за
посљедицу спречавање, ограничавање или нарушавање
конкуренције на тржишту,
г) забрани злоупотребе доминантног положаја,
д) надзирању помоћи коју додјељују даваоци државне
помоћи давањем повластица одређеним предузећима или
производњи одређене робе, ради избјегавања нарушавања
конкуренције,
ђ) превентивном надзирању обједињавања предузећа,
е) либерализацији одређених дјелатности од општег
интереса ради спречавања развоја монополистичких тенденција,
ж) осигурању транспарентности финансијских односа
између Републике Српске, односно јединице локалне самоуправе и јавних предузећа и
з) вођењу засебних рачуна, тако да се јасно разграниче
трошкови и приходи повезани са различитим дјелатностима.
(2) Влада Републике Српске ће донијети уредбу о транспарентно сти финансијских одно са између Републике
Српске, односно јединице локалне самоуправе и јавних
предузећа, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона.”.
Члан 4.
У члану 5. у ставу 1. т. ф), г), х) и и) постају т. ж), з), и)
и ј).
Послије досадашње тачке и), која је постала тачка ј),
додају се нове т. к), л) и љ), које гласе:
“к) одлучује о формирању пословне јединице,
л) одлучује о статусним промјенама, промјени правне
форме и престанку јавног предузећа,
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љ) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима и”.
Досадашња тачка ј) постаје тачка м).
Члан 5.
У члану 7. послије тачке к) додају се нове т. л) и љ), које гласе:
“л) сазива сједнице скупштине јавног предузећа, осим
јавних предузећа у којима Влада врши функцију скупштине и утврђује приједлог дневног реда,
љ) утврђује приједлог одлука скупштине јавног предузећа и врши контролу спровођења усвојених одлука и”.
Досадашња тачка л) постаје тачка м).
Члан 6.
У члану 8. у ставу 2. послије ријечи: “Акционари” додају се ријечи: “или чланови друштва”.
У ставу 3. послије ријечи: “акционара” додају се ријечи: “или чланова друштва”.
Члан 7.
У члану 12. став 4. брише се.
Члан 8.
У члану 13. став 8. брише се.
Члан 9.
У члану 26. у ставу 1. послије тачке з) додају се нове т.
и), ј), к), л) и љ), које гласе:
“и) разматра извјештаје одјељења интерне ревизије и
даје препоруке по извјештајима о ревизији,
ј) извјештава надзорни одбор о реализацији препорука
по извјештајима о ревизији,
к) извјештава скупштину јавног предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног
предузећа и његових повезаних предузећа,
л) изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја скупштина и
љ) извјештава о усклађености пословања јавног предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима”.
Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3., који гласе:
“(2) Одбор за ревизију подноси извјештај на свакој годишњој скупштини, а на ванредној сједници скупштине
када сматра да је извјештавање потребно или када то затражи надзорни одбор.
(3) Одбор за ревизију доставља посебан извјештај
скупштини о уговорима закљученим између јавног предузећа и повезаних лица у смислу овог закона.”.
Члан 10.
Члан 36. мијења се и гласи:
“По усвајању финансијског извјештаја за претходну
пословну годину добит се распоређује сљедећим редослиједом:
а) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
б) за законске резерве,
в) за статутарне резерве, ако их јавно предузеће утврди
оснивачким актом,
г) за донације, највише до 10% од нето добити, ако су
планиране у складу са прописом којим се уређује додјела
донација предузећа у јавном власништву или под јавном
контролом у Републици Српској и
д) за исплату дивиденде, у складу са Законом о привредним друштвима.”.
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“а) не извршава обавезе из члана 2. став 3”.
Досадашња тачка а) постаје тачка б), а досадашња тачка б) постаје тачка и).
Тачка г) мијења се и гласи:
“г) не изради трогодишњи план пословања и не достави га надлежним органима у складу са чланом 21”.
Члан 13.
Члан 54. брише се.
Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1187/11
15. јула 2011. године
Бања Лука

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

1380
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА
О НОТАРИМА

Проглашавам Закон о измјенама Закона о нотарима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Деветој сједници, одржаној 15. јула 2011. године, а Вијеће
народа 26. јула 2011. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама Закона о нотарима није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-1883/11
27. јула 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О НОТАРИМА

Члан 1.
У Закону о нотарима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07 и 50/10)
у члану 36. став 1. брише се.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 1. и 2.
Члан 2.
Члан 123. мијења се и гласи:
“(1) Нотари имају право на награду и накнаду за свој
рад у висини и на начин уређен Уредбом о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској, коју, на
приједлог министра, доноси Влада Републике Српске уз
прибављено мишљење Нотарске коморе.
(2) Влада Републике Српске донијеће уредбу из става 1.
овог члана у року од 6 (шест) мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона.”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1184/11
15. јула 2011. године
Бања Лука

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

Члан 11.

си:

Члан 42. брише се.
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Члан 12.
У члану 47. у ставу 1. додаје се нова тачка а), која гла-

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

