Ponedeqak, 20. maj 2002.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Prelazne i zavr{ne odredbe
^lan 4.
Ovaj zakon odnosi se i na sudske odluke iz ~lana 1.
ovog zakona donete za vreme trajawa moratorijuma u
smislu odredbe ~lana 3. ovog zakona.
^lan 5.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske".
Broj: 01-338/02
26. aprila 2002. godine
Bawa Luka

Predsednik
Narodne skup{tine,
Dr Dragan Kalini}, s.r.
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Na osnovu Amandmana XL ta~ke 2. na Ustav
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O STRANIM ULAGAWIMA

Progla{avam Zakon o stranim ulagawima, koji je
Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na sednici odr`anoj 18. aprila 2002. godine.
Broj: 01-020-344/02
23. aprila 2002. godine
Bawa Luka

Predsednik
Republike,
Mirko [arovi}, s.r.

ZAKON
O STRANIM ULAGAWIMA

I - OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovim zakonom ure|uju se prava, obaveze i povlastice
stranih ulaga~a, oblici stranih ulagawa, postupak
odobrewa i registracije stranih ulagawa i odre|uju
organi nadle`ni za odobrewe i registraciju stranih
ulagawa u Republici Srpskoj.
Na pitawa koja nisu ure|ena ovim zakonom primewuju se odredbe Zakona o politici direktnih stranih ulagawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”,
broj 17/98).
^lan 2.
U smislu ovog zakona upotrebqeni izrazi:
- “Direktno strano ulagawe” ili “strano ulagawe”,
- “Strani ulaga~”,
- “Strana kontrola”,
- “Doma}i ulaga~” (rezident BiH),
- “Ulog”,
- “Slobodno konvertibilna valuta”,
- “Javno informisawe”,
imaju zna~ewe definisano u ~lanu 2. Zakona o politici
direktnih stranih ulagawa u Bosni i Hercegovini.
II - PRAVA, OBAVEZE I POVLASTICE
STRANIH ULAGA^A
^lan 3.
U skladu sa zakonima Republike Srpske i Bosne i
Hercegovine, strani ulaga~ fizi~ko lice ima ista prava
i obaveze kao doma}e fizi~ko lice, {to podrazumeva da
se ne}e vr{iti diskriminacija stranih ulaga~a ni po
kom osnovu, ukqu~uju}i, ali se ne i ograni~avaju}i na
wihovo dr`avqanstvo, mesto boravka, versku pripadnost ili dr`avu porekla ulagawa.
^lan 4.
Strani ulaga~ ima pravo da investira i reinvestira
dobit iz takvih ulagawa u bilo koji sektor privrednih i
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neprivrednih delatnosti u Republici Srpskoj, i to u
istom obliku i pod istim uslovima definisanim za
doma}e ulaga~e (rezidente Bosne i Hercegovine) po
va`e}im zakonima Republike Srpske i Bosne i
Hercegovine (u daqem tekstu: BiH).
Izuzetno od odredbi stava 1. ovog ~lana strani ulog
u glavnicu preduze}a koje se bavi proizvodwom oru`ja,
municije, eksploziva za vojnu upotrebu i vojne opreme i
javnim informisawem (u daqem tekstu: Sektori koji
podle`u restrikciji) ne mo`e pre}i 49% od glavnice u
tom preduze}u.
^lan 5.
Strani ulaga~ mo`e osnovati preduze}e u Republici
Srpskoj pod istim uslovima koji va`e za doma}e ulaga~e
u skladu sa Zakonom o preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 24/98) ukoliko ovim zakonom
nije druga~ije odre|eno.
U smislu ovog zakona “osniva~ko pravo stranih
lica” ukqu~uje prava osnivawa i upravqawa
preduze}ima pod uslovima koji va`e za doma}e ulaga~e.
Bilo kakva naknadno uvedena ograni~ewa na osniva~ka prava stranih lica, koja su u suprotnosti sa ovim
zakonom, ne porizvode pravne posledice.
^lan 6.
Pravna lica u svojini stranog ulaga~a imaju ista
prava, obaveze i odgovornosti kao pravna lica koja su u
potpunoj svojini doma}ih pravnih ili fizi~kih lica.
Pravni polo`aj, prava obaveze i odgovornosti delova stranih pravnih lica i stranih fizi~kih lica koja
preduzimaju poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj
regulisa}e se posebnim zakonima.
^lan 7.
Strani ulaga~i imaju jednaka svojinska prava na
nepokretnostima kao doma}a pravna ili fizi~ka lica.
Strani ulaga~i, koji su dr`avqani neke od dr`ava
naslednica biv{e Socijalisti~ke Federativne
Republike Jugoslavije imaju prava iz stava 1. pod uslovima reciprociteta.
^lan 8.
Strani ulaga~ ima pravo da u svrhu ulagawa otvori
na podru~ju Republike Srpske ra~un u bilo kojoj komercijalnoj banci, u doma}oj ili bilo kojoj drugoj slobodno
konvertibilnoj valuti.
Strani ulaga~, u odnosu na pla}awa vezana za wihova
ulagawa u Republici Srpskoj, ima pravo konvertirati
doma}u valutu u bilo koju slobodno konvertibilnu valutu.
Strani ulaga~i imaju pravo da vr{e transfer u inostranstvo, slobodno i bez odlagawa, u slobodno konvertibilnoj valuti, dobiti koja nastane kao rezultat
wihovog ulagawa u Republici Srpskoj, ukqu~uju}i, ali
ne ograni~avaju}i se na:
- dobit od ulagawa ostvarenu u obliku profita, dividendi, kamata i drugih oblika;
- sredstva koja ulaga~i steknu nakon delimi~ne ili
potpune likvidacije svojih ulagawa u Republici
Srpskoj, ili od prodaje imovine, odnosno svojinskih
prava i
- nadoknadu na koju se odnosi ~lan 8. ovog zakona.
^lan 9.
Strani ulaga~ ima pravo da slobodno zapo{qava
radnike iz inostranstva ukoliko nije druga~ije
odre|eno radnim zakonodavstvom Republike Srpske.
^lan 10.
Strana ulagawa ne}e biti nacionalizovana, eksproprisana ili podvrgnuta merama sa sli~nim posledicama
izuzev u javnom interesu i u skladu sa va`e}im zakonima
i drugim propisima.
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Strani ulaga~i imaju pravo na primerenu, brzu i
odgovaraju}u nadoknadu, kojom mogu slobodno raspolagati za bilo kakvu {tetu koja je posledica nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mera koje imaju
sli~ne posledice.
Pravo iz prethodnog stava ne iskqu~uje pravo stranog ulaga~a na podno{ewe `albe protiv odluke o
nacionalizaciji, eksproprijaciji ili meri sli~nog
dejstva u redovnom postupku.
Vlada Republike Srpske (u daqem tekstu: Vlada) }e u
roku od 30 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona
doneti, usaglasiti podzakonski akt kojim se reguli{u
uslovi i postupak za nadoknadu u slu~ajevima nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mera koje imaju
sli~ne posledice.
^lan 11.
Strana ulagawa mogu biti oslobo|ena pla}awa carina i carinskih obaveza, iskqu~uju}i carinsko evidentirawe, u skladu sa odredbama zakona koji reguli{u carinsku politiku Bosne i Hercegovine.
Strana ulagawa mogu biti oslobo|ena pla}awa
poreskih obaveza u skladu sa odredbama zakona koji reguli{u poresku politiku u Republici Srpskoj,
uva`avaju}i ~lan 9. Zakona o politici direktnih
stranih ulagawa u Bosni i Hercegovini.
Strani ulaga~ }e voditi kwige i sa~iwavati finansijske izve{taje u skladu sa propisima Republike
Srpske.
III - OBLICI STRANIH ULAGAWA
^lan 12.
Oblici stranih ulagawa u skladu sa ovim zakonom su:
1. osnivawe pravnog lica u potpunoj svojini stranog
ulaga~a,
2. osnivawe pravnog lica u zajedni~koj svojini
doma}eg i stranog ulaga~a,
3. ulagawe u postoje}e pravno lice,
4. posebni oblici ulagawa.
Ukoliko to nije regulisano posebnim zakonima,
Vlada Republike Srpske propisuje bli`e uslove i
na~ine za strana ulagawa iz prethodnog stava.
IV - POSTUPAK ODOBREWA I REGISTRACIJE
STRANIH ULAGAWA
^lan 13.
U Republici Srpskoj strana ulagawa u Sektore koji
podle`u restrikciji odobrava Ministarstvo odbrane
Republike Srpske, odnosno nadle`ni organ za informisawe Vlade Republike Srpske, svako u okviru svoje
nadle`nosti (u daqem tekstu: nadle`no ministarstvo).
Za ulagawe u Sektore koji podle`u restrikciji,
strani ulaga~i su du`ni nadle`nom ministarstvu podneti zahtev za odobrewe ulagawa.
Nadle`no ministarstvo je du`no u roku od 30 dana od
dana prijema zahteva doneti odgovaraju}e re{ewe.
U slu~aju nedono{ewa re{ewa u roku iz stava 3. ovog
~lana strano ulagawe se smatra odobrenim, ukoliko
nadle`no ministarstvo nije podnosioca zahteva u pismenoj formi obavestilo da dono{ewe re{ewa odga|a
preko roka od 30 dana.
Ako postoje razlozi za odgodu dono{ewa re{ewa o
stranom ulagawu, nadle`no ministarstvo }e o tome
obavestiti podnosioca zahteva u roku iz stava 3. ovog
~lana. Kona~no re{ewe o stranom ulagawu bi}e doneseno
u roku od 90 dana od dana prijema zahteva.
U slu~aju nedono{ewa re{ewa u roku iz stava 5. ovog
~lana strano ulagawe se smatra odobrenim.
Odobrewe stranog ulagawa va`i bez vremenskog
ograni~ewa.
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Vlada }e propisati, odnosno usaglasiti postupak i
uslove za odobrewe stranih ulagawa u Sektore koji
podle`u restrikciji u roku od 30 dana od dana stupawa
na snagu ovog zakona.
^lan 14.
U Republici Srpskoj strana ulagawa registruju se
kod Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom
Republike Srpske (u daqem tekstu: Ministarstvo).
Strani ulaga~i su du`ni podneti prijavu
Ministarstvu radi registracije ugovora ili drugog akta
o ulagawu, kao i svih izmena vezanih za te akte u roku od
30 dana od dana potpisivawa.
U roku od pet dana nakon podno{ewa uredne prijave
Ministarstvo }e doneti re{ewe o registraciji stranog
ulagawa. U slu~aju da Ministarstvo u zakonskom roku ne
registruje uredno podnesenu prijavu stranog ulagawa,
strano ulagawe }e se smatrati registrovanim.
U slu~ajevima iz ~lana 13. ovog zakona,
Ministarstvo registruje strano ulagawe tek nakon
izdavawa odgovaraju}eg odobrewa.
Ministar Ministarstva }e propisati postupak o
na~inu prijavqivawa i registraciji stranog ulagawa u
roku od 30 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona.
^lan 15.
Podaci o registrovanim stranim ulagawima u
Republici Srpskoj }e se koristiti za potrebe institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Vlada ili organ kojeg ona ovlasti mogu objavqivati
op{te podatke o stranim ulagawima. Pri tome }e
po{tovati legitimni interes preduze}a i osiguravati
da wihove poslovne tajne ne budu obelodawene.
Vlada ili organ kojeg ona ovlasti mogu davati
specifi~ne podatke tre}im licima uz dozvolu preduze}a
na koje se to odnosi.
^lan 16.
Ministar Ministarstva }e najkasnije do kraja februara teku}e godine podneti godi{wi izve{taj Vladi o
realizaciji stranih ulagawa u Republici Srpskoj za
prethodnu godinu.
V - KAZNENE ODREDBE
^lan 17.
Nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00
KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice ukoliko:
- u propisanom roku ne prijavi strano ulagawe ili
podnese prijavu stranog ulagawa sa neistinitim podacima (~lan 14. stav 2.).
Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00
KM kazni}e se za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana i odgovorno lice u tom pravnom licu.
VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 18.
Prava i povlastice stranog ulaga~a i obaveze po
osnovu ranijih propisa i ovog zakona ne mogu biti
ukinute ili poni{tene stupawem naknadno donesenih
zakona i drugih propisa na snagu. Ukoliko su takvi
naknadno doneseni zakoni i drugi propisi povoqniji za
strane ulaga~e oni imaju pravo da biraju re`im koji }e
biti merodavan za wihovo ulagawe.
^lan 19.
Ugovori ili drugi akti o ulagawu koji su podneseni
na odobrewe, odnosno registraciju nadle`nom organu do
dana stupawa na snagu ovog zakona, a nisu odobreni,
odnosno registrovani do dana stupawa na snagu ovog
zakona, odobravaju se, odnosno registruju po odredbama
ovog zakona.

Ponedeqak, 20. maj 2002.
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^lan 20.
Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaje da va`i
Zakon o stranim ulagawima i koncesijama (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 21/96 i 5/99).
^lan 21.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-340/02
18. aprila 2002. godine
Bawa Luka

Predsednik
Narodne skup{tine,
Dr Dragan Kalini}, s.r.
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Na osnovu Amandmana XL ta~ke 2. na Ustav
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

Progla{avam Zakon o javnom redu i miru, koji je
Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na sednici odr`anoj 18. aprila 2002. godine.
Broj: 01-020-348/02
23. aprila 2002. godine
Bawa Luka

Predsednik
Republike,
Mirko [arovi}, s.r.

ZAKON
O JAVNOM REDU I MIRU

I - OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
Ovim zakonom odre|uju se prekr{aji kojima se
naru{ava javni red i mir, kao i prekr{ajne sankcije za
po~inioce prekr{aja propisanih ovim zakonom.
Javni red i mir, u smislu ovog zakona, je uskla|eno
stawe me|usobnih odnosa gra|ana nastalo wihovim
pona{awem na javnom mestu i delovawem organa i
slu`bi u javnom `ivotu, radi obezbe|ivawa jednakih
uslova za ostvarivawe prava gra|ana na li~nu bezbednost, mir i spokojstvo, privatni `ivot, slobodu
kretawa, za{titu qudskog dostojanstva i prava maloletnika i drugih lica.
Prekr{aji javnog reda i mira su: prekr{aji protiv
javnog reda, prekr{aji protiv funkcionisawa dr`avnih
organa i javnih slu`bi, prekr{aji protiv interesa maloletnika i drugih kategorija lica i ostali prekr{aji.
Pod javnim redom i mirom u smislu ovog zakona,
podrazumeva se mesto na kojem je slobodan pristup pojedina~no neodre|enim licima bez uslova ili pod
odre|enim uslovom.
II - DOBROVOQNI PRILOZI, BAKQAWE I
VATROMETI
^lan 2.
Dobrovoqni prilozi od gra|ana mogu se prikupqati
u skladu sa odredbama ovog zakona.
Pirotehni~ka sredstva na javnom mestu mogu se
koristiti u skladu sa odredbama ovog zakona.
Bakqade i vatrometi mogu se prirediti na javnom
mestu u skladu sa odredbama ovog zakona.
^lan 3.
Dobrovoqne priloge, kao i druge vidove pomo}i
mogu prikupqati preduze}a i druga pravna lica, humanitarne i druge organizacije, gra|ani i wihova udru`ewa
uz prethodnu prijavu koja se podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici Ministarstva unutra{wih poslova (u
daqem tekstu: nadle`nom organu), najkasnije 72 ~asa pre
po~etka prikupqawa.
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Prijava za prikupqawe dobrovoqnih priloga
sadr`i ime organizacije zadu`ene za prikupqawe, ciq,
mesto i vreme trajawa prikupqawa.
Potvrdu o prijavi iz stava 1. ovog ~lana nadle`ni
organ du`an je izdati podnosiocu prijave u roku od 24
~asa.
Prijava za prikupqawe dobrovoqnih priloga nije
potrebna u slede}im slu~ajevima:
- za priloge koji se prikupqaju u okviru preduze}a
ili nekog drugog pravnog lica radi postizawa zajedni~kih ciqeva i zadovoqavawa posebnih potreba radnika;
- ako se prikupqawe organizuje od strane mesne zajednice na wenoj teritoriji, ili ku}nog saveta u zgradi
kojom upravqa, radi odre|enih ciqeva u okviru
aktivnosti mesne zajednice, odnosno ku}nog saveta;
- prilozi umesto karata za kulturne manifestacije
koje organizuju politi~ke organizacije i udru`ewa
gra|ana, u skladu sa programom svojih aktivnosti.
^lan 4.
Prire|ivawe bakqade i vatrometa mora se prijaviti
nadle`nom organu, na ~ijem podru~ju }e se bakqada ili
vatromet odr`ati, najkasnije 72 ~asa pre odr`avawa
doga|aja.
U prijavi, pored ostalog, mora se navesti mesto,
vreme i svrha odr`avawa doga|aja, broj bakqi, odnosno
koli~ina pirotehni~kih sredstava koja }e se
upotrebiti, kao i mere obezbe|ewa koje }e se preduzeti.
Prire|iva~ je du`an da u saradwi sa nadle`nim
organom preduzima neophodne mere obezbe|ewa.
Ako mere obezbe|ewa nisu dovoqne ili se ne mogu
sprovesti, nadle`ni organ mo`e re{ewem zabraniti
odr`avawe doga|aja iz stava 1. ovog ~lana.
Re{ewe iz prethodnog stava nadle`ni organ je du`an
dostaviti prire|iva~u najkasnije 24 ~asa pre odr`avawa
doga|aja iz stava 1. ovog ~lana.
@alba izjavqena protiv re{ewa iz prethodnog stava
ovog ~lana ne odla`e wegovo izvr{ewe.
III - PREKR[AJI
1. Prekr{aji protiv javnog reda
^lan 5.
Ko na javnom mestu naru{ava javni red i mir
fizi~kim napadom na drugog - kazni}e se nov~anom
kaznom od 100 do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60
dana.
^lan 6.
Ko ugro`ava bezbednost ili ko izaziva ose}awe
ugro`enosti drugog lica pretwom da }e napasti na
wegov `ivot ili telo - kazni}e se nov~anom kaznom od
100 do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.
^lan 7.
Ko iznajmquje, odnosno ustupa prostorije radi
vr{ewa prostitucije, ili ko na javnom mestu drugog
navodi na prostituciju ili posreduje u vr{ewu prostitucije - kazni}e se nov~anom kaznom od 1.500 do 3.000 KM
ili kaznom zatvora do 60 dana.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se preduze}e i drugo pravno lice nov~anom kaznom od 500 do
10.000 KM.
Odgovorno lice u preduze}u i drugom pravnom licu
kazni}e se za prekr{aje iz stava 1. ovog ~lana nov~anom
kaznom od 50 do 1.000 KM.
^lan 8.
Ko neovla{}enom upotrebom vatrenog oru`ja ugrozi
bezbednost ili izazove ose}awe uznemirenosti gra|ana kazni}e se nov~anom kaznom od 70 do 1.000 KM ili
kaznom zatvora do 40 dana.
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^lan 44.
U ~lanu 223. u stavu 1. tekst: “specijalnoj bolnici”
bri{e se i stavqa tekst: “posebnoj zdravstvenoj
ustanovi”, a u stavu 2. tekst: “specijalnu bolnicu”
bri{e se i dodaje tekst: “posebnu zdravstvenu ustanovu”.
^lan 45.
U ~lanu 284. stav 1. mijewa se i glasi:
“Ukoliko okrivqeni ne plati nov~anu kaznu
izre~enu u prekr{ajnom postupku, nadle`ni sud ili
drugi organ koji je donio odluku u prvom stepenu
izvr{i}e prinudnu naplatu nov~ane kazne, u skladu sa
Zakonom o izvr{nom postupku (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 59/03).”.
^lan 46.
U ~lanu 301. u stavu 1. iza rije~i: “koji” bri{e se
tekst: “vodi postupak protiv tog pritvorenika” i dodaje
tekst: “je odredio pritvor”, a u stavu 3. iza rije~i: “bezbjednosti” bri{e se ta~ka i dodaje tekst: “ili drugih
opravdanih razloga”.
^lan 47.
^lan 310. mijewa se i glasi:
“Oduzimawe imovinske koristi pribavqene
krivi~nim djelom, ili prekr{ajem vr{i se u skladu sa
Zakonom o izvr{nom postupku (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 59/03) ukoliko Krivi~nim
zakonom Republike Srpske (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 49/03) nije druga~ije
propisano.”.
^lan 48.
^lan 327. mijewa se i glasi:
“U okviru Psihijatrijske klinike u Sokocu nastavqa sa radom Sudsko odjeqewe, kao posebno psihijatrijsko odjeqewe.”.
PRELAZNE ODREDBE
^lan 49.
Primjena ~lana 20. ovog zakona }e otpo~eti nakon
stvarawa organizaciono-tehni~kih uslova.
^lan 50.
Ovla{}uje se Zakonodavno-pravni odbor Narodne
skup{tine Republike Srpske da utvrdi pre~i{}eni
tekst Zakona o izvr{ewu krivi~nih i prekr{ajnih
sankcija Republike Srpske.
ZAVR[NE ODREDBE
^lan 51.
Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa
u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-170/04
24. februara 2004. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Dr Dragan Kalini}, s.r.
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UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA IZBORNOG
ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE

Progla{avam Zakon o izmjenama Izbornog zakona
Republike Srpske, koji je Narodna skup{tina Republike
Srpske usvojila na ^etrnaestoj sjednici, odr`anoj 24. i
25. februara 2004. godine - a Vije}e naroda 5. marta 2004.
godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izmjenama

Petak, 12. mart 2004.

Izbornog zakona Republike Srpske nije ugro`en vitalni
nacionalni interes konstitutivnih naroda u Republici
Srpskoj.
Broj: 01-020-92/04
8. marta 2004. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Republike,
Dragan ^avi}, s.r.

ZAKON
O IZMJENAMA IZBORNOG ZAKONA
REPUBLIKE SRPSKE

^lan 1.
^lan 43. Izbornog zakona Republike Srpske
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 34/02 i
35/03), mijewa se i glasi:
“Na~elnika op{tine biraju gra|ani na op{tim
neposrednim izborima, za period od ~etiri godine.
Za na~elnika op{tine izabran je onaj kandidat koji
dobije najve}i broj glasova od broja bira~a koji su
iza{li na izbore.”.
^lan 2.
U ~lanu 46. stav 2. mijewa se i glasi:
“Na~elniku prestaje mandat ako se za wegov opoziv
izjasni natpolovi~na ve}ina od broja bira~a koji su
iza{li na glasawe za opoziv.”.
^lan 3.
U ~lanu 50. broj: “48” zamjewuje se brojem: “49”.
^lan 4.
U ~lanu 51. broj: “48” zamjewuje se brojem: “49”.
^lan 5.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-169/04
24. februara 2004. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Dr Dragan Kalini}, s.r.
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Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANIM ULAGAWIMA

Progla{avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
stranim ulagawima, koji je Narodna skup{tina
Republike Srpske usvojila na ^etrnaestoj sjednici,
odr`anoj 24. i 25. februara 2004. godine - a Vije}e naroda 5. marta 2004. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom
o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulagawima
nije ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-93/04
8. marta 2004. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Republike,
Dragan ^avi}, s.r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANIM
ULAGAWIMA

^lan 1.
U Zakonu o stranim ulagawima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 25/02) u ~lanu 1. stav 1. u tre}em
i ~etvrtom redu, bri{e se veznik: “i” i rije~: “registracija” u odgovaraju}em pade`u.

Petak, 12. mart 2004.
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^lan 2.
^lan 14. mijewa se i glasi:
“Strani ulaga~i u Bosni i Hercegovini moraju registrovati svoja pojedina~na ulagawa kod Ministarstva
spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine.
Registracioni sudovi Republike Srpske du`ni su,
najmawe jedanput u tri mjeseca, obavijestiti
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju
Republike Srpske o takvim registrovanim subjektima.”.
^lan 3.
^lan 15. bri{e se.
^lan 4.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-168/04
24. februara 2004. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Dr Dragan Kalini}, s.r.

232
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 161. i ~lana 166. st. 1. i 2. Poslovnika
Narodne skup{tine Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), a nakon razmatrawa
Informacije o stawu u poqoprivredi Republike
Srpske, Narodna skup{tina Republike Srpske na ^etrnaestoj sjednici, odr`anoj 25. februara 2004. godine,
donijela je s q e d e } e

ZAKQU^KE
1. Narodna skup{tina Republike Srpske prihvata
Informaciju o stawu u poqoprivredi Republike Srpske
i ocjewuje da je stawe u poqoprivredi Republike Srpske
vrlo slo`eno, a {to je posqedica dugogodi{weg zapostavqawa ove grane privrede.
2. Narodna skup{tina Republike Srpske nala`e
Vladi Republike Srpske da pripremi i usvoji strategiju
razvoja poqoprivrede koja }e biti uskla|ena sa razvojnom strategijom BiH kratkoro~no do 2007. godine i
dugoro~no za narednih 10 godina i biti tretirana kao
bitna strate{ka grana.
3. Narodna skup{tina Republike Srpske tra`i od
nadle`nih organa da se iskoriste sve mogu}nosti
dono{ewa za{titnih mjera na nivou Bosne i
Hercegovine i Republike Srpske u ciqu promocije i
za{tite doma}e proizvodwe.
4. Narodna skup{tina Republike Srpske zahtijeva da
Vlada Republike Srpske analizira potpisane sporazume
o slobodnoj trgovini sa zemqama u okru`ewu. Pri tome
ukazuje na potrebu dvosmjerne trgovine izme|u zemaqa
potpisnica i - tra`ewe mogu}nosti plasmana na{ih
tr`i{nih vi{kova poqoprivredne proizvodwe na svjetskom tr`i{tu.
5. Narodna skup{tina Republike Srpske tra`i da se
{to prije donese Zakon o zadrugama koji }e definisati
pravni status i stawe zadru`ne imovine. Bi}e tako|e
zatra`eno da nadle`ni organi izvr{e reviziju o poslovawu zadruga i zadru`nih saveza.
6. Narodna skup{tina Republike Srpske tra`i da
Vlada odmah razmotri mogu}nost smawewa cijena elektri~ne energije i komunalnih usluga u primarnoj i
finalnoj poqoprivrednoj proizvodwi.
7. Vlada Republike Srpske treba da preispita
sada{wi koncept organizovawa robnih rezervi i izna|e
model koji }e biti u funkciji regulisawa tr`i{nih
vi{kova i poreme}aja na tr`i{tu.
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8. Neophodno je zavr{iti ve} zapo~ete aktivnosti na
izradi Zakona o poqoprivredi u Republici Srpskoj i
definisati pravni status poqoprivrednih proizvo|a~a.
9. Narodna skup{tina Republike Srpske ocjewuje da
je potrebno prilagoditi koncept sistema podsticaja
poqoprivredne proizovodwe konceptu ruralnog razvoja
u Republici Srpskoj.
10. Narodna skup{tina Republike Srpske smatra da
se primarna sredstva za podsticaj poqoprivredne
proizvodwe u buxetu Republike Srpske za 2004. godinu
moraju zadr`ati na istom nivou, a wihova upotreba i
kori{}ewe mora se obezbijediti na transparentan
na~in.
11. Narodna skup{tina Republike Srpske obavezuje
op{tine da kroz svoje buxete, u zavisnosti od strukture
i zna~aja poqoprivredne proizvodwe planiraju i usmjeravaju sredstva za ove namjene, a prvenstveno sredstva
koja se ostvaruju po osnovu pretvarawa poqoprivrednog
zemqi{ta u nepoqoprivredno.
12. Potrebno je izna}i modele za formirawe
agrarnog fonda mimo buxetskih sredstava, kao bitnog
oslonca finansijske podr{ke sektoru poqoprivrede
(mogu}i izvori sredstava: teku}i me|unarodni krediti i
donacije kao i vra}ena sredstva iz ranije plasiranih
kredita i drugi izvori).
13. Narodna skup{tina Republike Srpske tra`i da se
ubrzaju aktivnosti na privatizaciji dr`avnih poqoprivrednih gazdinstava i preduze}a i kombinata,
ukqu~uju}i i hitno sprovo|ewe ste~ajnih postupaka kako
bi se sprije~ilo daqe propadawe dr`avne imovine.
14. Zadu`uju se Vlada i nadle`no ministarstvo da
sprovede edukaciju proizvo|a~a, razli~itim mjerama
pove}aju nivo kvaliteta proizvoda i ja~aju povjerewe
potro{a~a u doma}i proizvod.
15. Narodna skup{tina Republike Srpske tra`i da
Ministarstvo poqoprivrede dostavi informaciju za
narednu sjednicu Narodne skup{tine Republike Srpske
o dodjeli i utro{ku donatorskih i kreditnih sredstava
dr`avnim preduze}ima, zadrugama i pojedincima u
oblasti poqoprivrede.
Narodna skup{tina Republike Srpske tra`i da se da
odgovor o tome kome su dodijeqena sredstva i po kojim
kriterijumima, kako su utro{ena, koji su efekti pomo}i
te u kakvom se stawu sada nalaze korisnici donacija i
kredita.
16. Ovi zakqu~ci stupaju na snagu danom dono{ewa, a
objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-167/04
25. februara 2004. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Dr Dragan Kalini}, s.r.

233
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. i ~lana 133.
Ustava Republike Srpske i ~l. 161, 166, 219. i 220.
Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01),
nakon razmatrawa teksta Nacrta amandmana na Ustav
Republike Srpske, Narodna skup{tina Republike
Srpske na ^etrnaestoj sjednici odr`anoj 4. marta 2004.
godine donijela je s q e d e } i

ZAKQU^AK
1. Narodna skup{tina Republike Srpske utvrdila je
Nacrt amandmana na Ustav Republike Srpske i odlu~ila
da isti uputi na javnu raspravu.
2. Nacrt amandmana objavi}e se u dnevnom listu
“Glas Srpske”.
3. Javna rasprava }e se sprovesti u roku od tri sedmice od dana objavqivawa ovog zakqu~ka.

18.05.2011.
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(3) Годишњи извјештај о транспарентности мора потписати лице овлашћено за заступање друштва за ревизију.”.
Члан 13.
У члану 28. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Обавезној ревизији подлијежу финансијски извјештаји субјеката од јавног интереса, дефинисаних овим законом.”.
У истом члану у ставу 4. ријеч: “Мала” замјењује се
ријечима: “Осим субјеката из ст. 2. и 3. овог закона, сва
остала”.
Члан 14.
У члану 29. у ставу 7. број: “5” замјењује се бројем:
“6”.
У истом члану у ставу 8. број: “15” замјењује се бројем:
“31”.
Члан 15.
У члану 30. у ставу 2. ријечи: “привредна друштва за
ревизију која” замјењују се ријечима: “привредна друштва
и пословне јединице (огранци) привредног друштва који”.
У истом члану став 4. брише се.
Члан 16.
У члану 34. у ставу 2. у тачки б) ријечи: “приједлог статута” замјењују се ријечима: “акт о оснивању пословне јединице (огранка) привредног друштва, ако је ријеч о страном друштву за ревизију”.
Члан 17.
У члану 36. у ст. 1. и 3. послије ријечи: “друштво” додају се ријечи: “или пословну јединицу (огранак) привредног друштва”.
У истом члану у ставу 4. у тачки а) послије ријечи:
“друштвa” додају се ријечи: “или по словне јединице
(огранка) привредног друштва”.
Члан 18.
У члану 39. послије става 4. додаје се нови став 5., који гласи:
“(5) Привредна друштва за ревизију дужна су да Министарству доставе фото-копију полисе осигурања закључене у складу са одредбама овог члана, у року од 30 дана од
дана њеног закључивања.”
Члан 19.
У члану 42. у ставу 1. послије ријечи: “предузетника”
додају се ријечи: “регистрованих за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга”.
У истом члану у ставу 2. ријечи: “у смислу одредбе из
става 1. овог члана” бришу се.
У истом члану став 4. брише се.
Члан 20.
У члану 43. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Надзор над радом привредног друштва за ревизију
Министарство врши најмање једном у шест година, односно најмање једном у три године уколико је ријеч о друштвима за ревизију која спроводе ревизију субјеката од
јавног интереса.”.
Члан 21.
Послије члана 44. додаје се нови члан 44а., који гласи:
“Члан 44а.
(1) Поступак надзора над радом привредних друштава
за ревизију, прописан чл. 43. и 44. овог закона, примјењује
се и приликом надзора над радом правних лица и предузетника регистрованих за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга.
(2) Ако предузетник или друго физичко лице регистровано за самостално пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга не поступи у складу са налогом и у ро-
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ку утврђеним у коначном рјешењу, Министарство је дужно
да о томе обавијести надлежни орган локалне самоуправе
који је наведеним лицима издао дозволу за обављање самосталне дјелатности.
(3) У случају из става 2. овог члана надлежни орган ће
донијети рјешење о престанку обављања самосталне дјелатности.
(4) Ако правно лице регистровано за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга не поступи у складу са налогом и у року утврђеним у коначном рјешењу,
Министарство ће против лица овлашћеног за заступање
тог привредног друштва надлежном суду поднијети захтјев
за покретање прекршајног поступка.”.
Члан 22.
У члану 45. у ставу 3. ријечи: “којим се уређују услови,
начин и накнаде предвиђене у ставу” замјењују се ријечима: “из става”, а ријечи: “Републике Српске” бришу се.
Члан 23.
У члану 47. послије ријечи: “у складу са овим законом”
додају се ријечи: “и регистрована за пружање рачуноводствених и ревизорских услуга у складу са законом”.
Члан 24.
У члану 51. у ставу 1. тачка се замјењује ријечју: “и” и
додаје нова тачка л), која гласи:
“л) у прописаном року не достави фото-копије уговора
о ревизији закључених у току претходне године (члан
29).”.
У истом члану у ставу 4. послије ријечи: “није” додају
се ријечи: “регистровано за пружање тих услуга, нити”.
У истом члану послије става 4. додаје се нови став 5.,
који гласи:
“(5) Одредбе из става 1. овог члана примјењују се и на
предузетнике и друга физичка лица регистрована за самостално пружање књиговодствених и рачуноводствених
услуга.”.
Члан 25.
У члану 55. у ставу 1. тачка се замјењује запетом и додаје нова тачка ђ), која гласи:
“ђ) упутство о примјени Међународног стандарда финансијског извјештавања за мале и средње ентитете.”.
Члан 26.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-704/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

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

847
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 СТРАНИМ УЛАГАЊИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
страним улагањима, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Шестој сједници, одржаној 28. априла
2011. године, а Вијеће народа 10. маја 2011. године потврдило да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона
о страним улагањима није угрожен витални национални
интерес ниједног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-1207/11
13. маја 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТРАНИМ
УЛАГАЊИМА

Члан 1.
У Закону о страним улагањима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 25/02 и 24/04) у члану 4. у ставу 2. и
даљем тексту Закона ријеч: “предузећа” замјењује се ријечима: “привредног друштва”, а ријеч: “главницу” замјењује се ријечима: “основни капитал”, у одговарајућем падежу.
Послије става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
“Уколико оцијени као оправдано, Влада може донијети
одлуку да улог страног лица код одређених привредних
друштава из става 2. овог члана, осим привредних друштава која се баве јавним информисањем, не подлијеже рестрикцији наведеној у ставу 2. овог члана.”.
Члан 2.
Послије члана 11. додају се нови чл. 11а, 11б. и 11в., који гласе:
“Члан 11а.
Ради помагања и подстицања страних инвестиција и
унапређивања укупног пословног амбијента за стране инвеститоре Републике Српске, потпуније координације и сарадње институција републичког и локалног нивоа у области страних инвестиција, као савјетодавно тијело Владе
Републике Српске оснива се Савјет за стране инвеститоре
Републике Српске (у даљем тексту: Савјет).
Члан 11б.
Задаци Савјета су:
а) анализа пословног окружења за стране инвестиције
и предлагање предузимања мјера и поступака ради отклањања присутних ограничавајућих фактора за стране инвеститоре,
б) иницирање измјена закона и других подзаконских
аката којима се подстичу и олакшавају страна улагања,
в) подстицање, промоција и помагање страних улагања,
г) размјена информација и иницирање потпуније сарадње између институција републичког и локалног нивоа,
ради стварања повољнијег пословног амбијента за стране
инвестиције, који ће страним улагачима инвестициона улагања учинити привлачним и сигурним,
д) успостављање сарадње између институција Републике Српске и јединица локалне самоуправе и страних
инвеститора ради превазилажења евентуалних потешкоћа
приликом реализације постојећих инвестиција и
ђ) промоција Републике Српске позитивном праксом
страних улагања.
Члан 11в.
Савјет за стране инвеститоре има најмање десет чланова, које именује Влада на приједлог одговарајућих министарстава, Привредне коморе, јединица локалне самоуправе и страних инвеститора.
За свој рад чланови Савјета неће примати накнаду, а
техничко-административне послове за Савјет обавља Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.”.
Члан 3.
У члану 13. у ставу 1. ријечи: “Министарство одбране
Републике Српске” замјењују се ријечима: “Министарство
трговине и туризма и Министарство индустрије, енергетике и рударства”.
У ставу 5. број: “90” замјењује се бројем: “60”.
Став 8. брише се.
Члан 4.
Члан 14. мијења се и гласи:
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“Поступак регистрације страног улагања вршиће се у
складу са прописом којим се уређује поступак регистрације пословних субјеката у Републици Српској.
Надлежни регистарски судови дужни су да по службеној дужности, најмање једном у три мјесеца, доставе Министарству за економске односе и регионалну сарадњу (у
даљем тексту: Министарство) податке о регистрованим
привредним друштвима са елементом страног улагања.
Подаци из става 2. овог члана односе се на назив страног улагача, земљу оснивача, дјелатност и висину уговореног (уписаног) основног капитала.”.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-705/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

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

848
На основу члана 15. тачка г) и члана 43. став 2. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08) и члана 42. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 54/08 - Пречишћени текст, 126/08 и 92/09),
Влада Републике Српске, на сједници од 5. маја 2011. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТНЕ
СТОПЕ ЗА КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ ОДРЕЂЕНИХ
ТРАЈНИХ ПОТРОШНИХ ДОБАРА У 2009. ГОДИНИ

Члан 1.
У Уредби о условима и критеријумима за субвенционисање каматне стопе за кредите за набавку одређених трајних потрошних добара у 2009. години, број: 04/1-012-21260/09, од 6. јула 2009. године (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 62/09 и 103/10), у наслову и члану 1. послије ријечи: “у 2009. години” ријеч: “и” замјењује се запетом, а послије ријечи: “2010. години” додају се ријечи: “и
2011. години”.
Члан 2.
У члану 2. послије ријечи: “за 2009. годину” ријеч: “и”
замјењује се запетом, а послије ријечи: “2010. годину” додају се ријечи: “и 2011. годину”.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-941/11
5. маја 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 23. став 5. и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 5. маја 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА ЗА СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), ради помагања и подстицања страних инвестиција и унапређивања укупног пословног амбијента за
стране инвеститоре у Републици Српској, потпуније коор-

