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г) на захтјев заинтересованих лица врши препис финансијских извјештаја и других докумената похрањених у
Регистар и издаје изводе из Регистра,
д) на захтјев заинтересованих лица врши оцјену бонитета обвезника и издаје потврде о бонитету,
ђ) успоставља и води регистар извршених оцјена бонитета и издатих потврда о бонитету и
е) обавља и друге послове у складу са овим законом и
прописима којим се уређује оснивање и пословање Агенције.
(2) За обављање послова из става 1. овог члана наплаћује се новчана накнада која је приход Агенције.
(3) Одлуку о висини накнаде из дјелокруга рада Агенције доноси Управни одбор Агенције, уз сагласност Владе
Републике Српске.
(4) Управни одбор Агенције доноси правилнике којим
прописује:
а) методологију за спровођење формално-правне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у Регистар, као и начин и рокове за исправку грешака
откривених у поступку контроле тих извјештаја и
б) методологију за оцјену бонитета обвезника и друге
поступке од значаја за успостављање и функционисање регистра о бонитету.

Члан 11.
(1) Финансијски извјештаји се у Регистар предају у роковима, облику и на начин утврђен прописима који уређују област рачуноводства и ревизије и других прописа којима се уређују питања од значаја за успостављање и функционисање система књиговодства, рачуноводства и финансијског извјештавања у Републици.
(2) Министар финансија, посебним подзаконским актом, у складу са законом, уређује обим, обвезнике и начин
предаје у Регистар, финансијских извјештаја сачињених од
стране предузетника и буџетских корисника и других специфичних извјештаја и докумената сачињених у складу са
законом.
Члан 12.
(1) Обвезници, чији су финансијски извјештаји кориговани у складу са рачуноводственим прописима који се примјењују у Републици, у Регистар предају и тако кориговане финансијске извјештаје, и то у року од десет дана од дана када их је усвојио надлежни орган обвезника.
(2) Обвезнику који у Регистар предаје кориговани финансијски извјештај није дозвољено да из Регистра повуче
претходно предати финансијски извјештај који је био предмет корекције у складу са одредбама из става 1. овог члана.

Члан 13.
(1) Финансијски извјештаји и документи уз финансијске извјештаје у Регистру евидентирају се на дан предаје.
(2) Документи уз финансијски извјештај предају се у
Регистар најкасније у року од 30 дана од дана њиховог настанка.
(3) Документима уз финансијске извјештаје сматрају се:
а) одлука или други одговарајући акт надлежног органа о усвајању финансијског извјештаја предатог у Регистар,
б) мишљење независног екстерног ревизора, кад је
прописана обавеза ревизије финансијских извјештаја обвезника и
в) други документи, у складу са законом.

Члан 14.
Финансијски извјештаји и други документи у Регистар
предају се у материјализованом или електронском облику.
Члан 15.
Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство финансија.
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Члан 16.
На обвезнике који у Регистар не предају финансијске
извјештаје и друге документе у складу са овим законом
примијениће се казнене одредбе прописане Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Члан 17.
Агенција је дужна да у року од 30 дана од дана истека
рокова предвиђених за предају финансијских извјештаја и
других докумената у Регистар, извијести Министарство
финансија о обвезницима који нису поступили у складу са
овим законом.
Члан 18.
У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог
закона Управни одбор Агенције ће донијети:
а) правилник којим прописује услове и начин за овлашћено приступање и коришћење извјештаја и докумената
из Регистра, као и друга питања од значаја за његово функционисање,
б) правилник којим прописује методологију за спровођење формално-правне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у Регистар, као и начин и
рокове за исправку грешака откривених у поступку контроле тих извјештаја и
в) правилник којим прописује методологију за оцјену
бонитета обвезника и друге поступке од значаја за успостављање и функционисање регистра о бонитету.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о регистру финансијских извјештаја Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05).

Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-972/10
8. јула 2010. године
Бања Лука

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

1170

На основу тачке 2. Амандмана XL 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 РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Проглашавам Закон 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
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
У Закону о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09) у члану 16. у ставу
1. послије ријечи: “лични статус грађана,” додају се ријечи: “управни надзор,”.
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Члан 2.
У члану 17. послије ријечи: “и других служби правне
помоћи,” додају се ријечи: “управљање пројектима у области земљишнокњижне администрације и регистрације земљишта и успостављање и одржавање информационог система земљишних података,”.

Члан 3.
У члану 19. ријечи: “доноси наставне планове и програме за предшколско, основно, средње и високо образовање” замјењују се ријечима: “доноси наставне планове и
програме за предшколско, основно и средње образовање,
одобрава и даје дозволе за извођење студијских програма
на високошколским установама”; послије ријечи: “креира
уписну политику у складу са потребама тржишта рада” додају се ријечи: “и у складу са стратешким правцима развоја образовања,”; ријечи: “организовање и полагање возачког и инструкторског испита и испита за додјелу лиценци,
издаје дозволе за возача-инструктора и лиценце” и ријечи:
“врши контролу и надзор над спровођењем обуке и испита
за возаче” бришу се.
Члан 4.
У члану 24. послије ријечи: “промет робе и услуга у земљи и иностранству” додају се запета и ријечи: “издавање
дозволе домаћим правним лицима за изношење средстава
изван БиХ у сврху обављања привредних дјелатности у
ино странству,”, а по слије ријечи: “по слове управног
надзора” додају се ријечи: “финансијску помоћ за правна
лица која су у надлежности министарства,”.
Члан 5.
У члану 25. ријечи: “Права бораца, војних инвалида,
породица погинулих бораца и цивилних жртава рата и друге послове од значаја за ове кориснике права, вођење одговарајуће евиденције о лицима која су учествовала у Отаџбинском рату у саставу оружаних снага и о другим лицима” замјењују се ријечима: “Заштиту бораца, војних инвалида и чланова породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида ослободилачких ратова, заштиту цивилних
инвалида рата и чланова породица цивилних жртава рата,
управне и друге послове у вези са војним евиденцијама
учесника Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уређивање и одржавање споменика и спомен-обиљежја и војничких гробова, обиљежавање важних историјских
догађаја ослободилачких ратова,”.

Члан 6.
У члану 29. послије ријечи: “од посебног интереса за
Републику,” додају се ријечи: “стручно и финансијско учешће у изради просторно-планске документације локалних
заједница,”; по слије ријечи: “заједничким дијеловима
стамбених зграда” додају се запета и ријечи: “финансијска
помоћ за правна лица која су у надлежности министарства,”; послије ријечи: “кроз мјере заштите животне средине,” додају се ријечи: “заштиту озонског омотача, праћење
климатских промјена,”; послије ријечи: “природно и културно наслеђе,” додају се ријечи: “стручно и финансијско
учешће у рестаурацији, реконструкцији и конзервацији
природног и културно-историјског насљеђа у Републици,”,
а послије ријечи: “у области заштите животне средине,”
додају се ријечи: “стручно и финансијско учешће у заштити и одржавању Националних паркова Републике,”.
Члан 7.
У члану 30. послије ријечи: “израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства” додају се запета и ријечи: “контролу остваривања, поштовања и унапређивања људских права избјеглица, расељених лица и
повратника и пружање стручне помоћи у остваривању тих
права”, а ријечи: “и друге послове предвиђене законом” замјењују се ријечима: “те друге послове у складу са законом”.
Члан 8.
Члан 31. мијења се и гласи:
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“Министарство за економске односе и регионалну сарадњу обавља управне и друге стручне послове који се односе на: иницирање, координацију и праћење пројеката који имају развојни карактер; координацију активности у вези
са израдом и примјеном стратегије економског развоја; јачање капацитета за припрему и реализацију развојних пројеката; стварање повољнијих услова за инвестирање и помоћ
потенцијалним инвеститорима; вођење регистра концесија
и регистра донација у јавном сектору; сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи; координацију активности министарстава у вези са коришћењем средстава које Европска унија ставља на располагање БиХ; унапређивање економске и других облика сарадње са регијама Европе и свијета, иницирање, припремање и предлагање споразума и протокола за успостављање и
развој међурегионалне сарадње и праћење њихове примјене; подстицање развоја и унапређења прекограничне сарадње, развој заједничких пројеката, координацију активности
у вези са испуњавањем обавеза министарства које произлазе из процеса стабилизације и придруживања; вођење регистра споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству, учествовање у припремању међународних уговора и споразума о сарадњи из области економских односа, учествовање у развоју спољнотрговинских
политика и регионалних политика развоја; праћење рада
мјешовитих комитета БиХ за сарадњу са земљама у иностранству и координирање учешћа представника Републике
у раду истих; нормативно уређивање организовања и рада
привредних представништава Републике у иностранству;
праћење реализације програма и планова рада привредних
представништава, промовисање привредних потенцијала
Републике у иностранству, привлачење страних улагања у
Републику и подстицање извоза; праћење динамике спољнотрговинске размјене са иностранством, пружање савјетодавно-информативне помоћи извозницима, подршку промотивним активностима извозника; учествовање у предлагању
мјера за усклађивање стратегија и политика Републике са
стандардима Европске уније; координацију активности и
обезбјеђење међусекторске сарадње на усклађивању закона
и других прописа Републике са законодавством Европске
уније, стручну подршку предлагачима прописа у процесу
усклађивања законодавства, провјеру усклађености нацрта
и приједлога закона и других прописа Републике са законодавством Европске уније; стварање повољнијег пословног
амбијента путем унапређења политичких инструмената у
процесу креирања одлука о прописима, а посебно оних прописа који се тичу отпочињања, обављања и престанка пословне активности у Републици; увођење методологије анализе утицаја прописа у правни систем Републике, сарадњу и
координацију рада са свим институцијама Републике и пословном заједницом ради спровођења процедуре анализе
утицаја прописа, предлагање примјене методологије пуне
анализе утицаја прописа на системске законе и стратегије
развоја који су од посебног значаја за привреду Републике, а
према плану и програму рада Владе за наредну годину; сарадњу и координацију рада са институцијама Републике и
пословном заједницом у сврху прегледања административних процедура, те утврђивање и отклањање административних оптерећења која утичу на рад пословних субјеката; давање мишљења о процјени утицаја закона, других прописа
и општих аката на увођење нових, измјену и укидање постојећих формалности које оптерећују привредно пословање и
вођење регистра одобрења и инспекцијских поступака и
предмета контроле, као и послове у вези са сукцесијом бивше СФРЈ и заштитом интереса привредних субјеката из Републике; сарадњу са пословним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству; координацију
активности на јачању капацитета министарстава за развојну
помоћ Европске уније, спровођење стратегије интегрисања
и хармонизацију законодавства Републике са прописима
Европске уније; израду законских и подзаконских аката из
надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.”.
Члан 9.
У члану 33. став 2. мијења се и гласи:
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“Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове је самостална републичка управа.”.

Члан 10.
У члану 34. у ставу 1. послије ријечи: “укључујући све
чињенице на основу” ријеч: “евиденција” замјењује се
ријечју: “индиција”, а послије ријечи: “принудну наплату”
додају се запета и ријечи: “вођење јединственог система
регистрације, контроле и наплате доприноса и омогућавање коришћења података из јединственог система у складу
са законом, утврђивање основице опорезивања, висине пореза на непокретности и вођење фискалног регистра непокретности на начин прописан законом, вођење послова
успостављања и надзора над радом фискалних система,”.

Члан 11.
У члану 35. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Републичка управа за инспекцијске послове обавља инспекцијске, управне и друге стручне послове инспекцијског надзора над примјеном прописа који се односе на: квалитет и здравствену исправност хране и предмета опште употребе; промет робе и услуга у фитосанитарној
области и области примарне биљне производње и заштите
пољопривредног земљишта; подстицаје у пољопривреди;
слатководно рибарство; здравствену заштиту животиња,
ветеринарску дјелатност; шумарство, ловство; воде, енергетику, рударство, геологију, нафту, гас, посуде под притиском; саобраћај, везе; просторно уређење, урбанизам, грађење, екологију, геодетске послове; рад, запошљавање, заштиту на раду, здравствену заштиту становништва, лијекове и медицинска средства, радијациону сигурност, хемикалије, биоциде, воду за санитарно-рекреативне потребе, љековите воде, санитарно-техничке и хигијенске услове; социјалну, породичну и дјечију заштиту; предшколско,
основно, средње, високо образовање; образовање одраслих; ученички и студентски стандард; културу и спорт и
дјелатности из области културе и спорта; заштиту од пожара, експлозивне материје, запаљиве течности и гасове и
остале опасне материје и из других области одређеним
прописима; давање сагласности на постављање инспектора јединица локалне самоуправе и вршење непосредног
надзора над њиховим радом, те израду законских и подзаконских аката из надлежности ове управе.”.
се:

Члан 12.
У члану 39. послије тачке ж) додају се т. з) и и) које гла-

“з) Агенција за управљање одузетом имовином и
и) Агенција за безбједност саобраћаја”.
Досадашње т. з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о), п), р), с),
т), ћ), у) и ф) постају т. ј), к), л), љ), м), н), њ), о), п), р), с),
т), ћ), у), ф), х) и ц).

Члан 13.
У члану 42. послије ријечи: “учествује у припреми
извјештаја у складу са законом” додају се ријечи: “спроводи послове обрачуна, прикупљања и праћења водних накнада, управља капиталном имовином, водним објектима
и системима, те се брине о њиховом чувању, одржавању у
функционалном стању и намјенском коришћењу, у складу
са пројектованом и намјенском функцијом,”.

Члан 14.
У члану 43. послије ријечи: “учествује у припреми
извјештаја у складу са законом” додају се ријечи: “спроводи послове обрачуна, прикупљања и праћења водних накнада, управља капиталном имовином, водним објектима
и системима, те се брине о њиховом чувању, одржавању у
функционалном стању и намјенском коришћењу, у складу
са пројектованом и намјенском функцијом,”.
Члан 15.
Послије члана 47. додају се нови чл. 47а. и 47б. који
гласе:
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“Члан 47а.
(1) Агенција за управљање одузетом имовином управља
имовином стеченом извршењем кривичног дјела, предметима кривичног дјела из члана 62. Кривичног закона Републике, имовинском користи прибављеном кривичним дјелом из
чл. 94, 95. и 96. и имовином датом на име јемства у кривичном поступку; врши стручну процјену одузете имовине стечене извршењем кривичног дјела; складишти, чува и продаје одузету имовину стечену извршењем кривичног дјела и
располаже тако добијеним средствима; води евиденције о
имовини којом управља и о судским поступцима у којима је
одлучивано о таквој имовини; учествује у пружању правне
помоћи; учествује у обуци државних службеника у вези са
одузимањем имовине стечене извршењем кривичног дјела,
као и напријед наведене послове у вези са имовином стеченом извршењем прекршаја и друге послове у складу са Законом о одузимању имовине стечене извршењем кривичног
дјела и другим законима.
(2) Агенција за управљање одузетом имовином има
својство правног лица.
(3) Агенција за управљање одузетом имовином је у саставу Министарства правде.

Члан 47б.
(1) Агенција за безбједност саобраћаја обавља стручне и
друге послове који се односе на организовање и стално усавршавање система безбједности саобраћаја у Републици;
подстицање, подршку и координацију рада свих субјеката у
систему безбједности саобраћаја, а посебно органа управе
Републике, јавних предузећа, органа локалне самоуправе,
стручних и научноистраживачких организација и институција, невладиних организација и других заинтересованих
субјеката; промоцију безбједности саобраћаја, развој и унапређење теоретских и практичних знања, ставова, становишта, и понашања повезаних са безбједношћу саобраћаја;
припрема нацрта стратешких докумената; оцјену и праћење
спровођења усвојених стратешких докумената; преглед и
корекција предложених стратегија, програма и акционих
планова субјеката у систему безбједности саобраћаја; припрема подзаконских аката, стандарда и смјерница који се тичу безбједности саобраћаја; финансирање активности везаних за безбједност саобраћаја; управљање базама података
од значаја за безбједност саобраћаја у Републици; подршку
научноистраживачким институцијама у области безбједности саобраћаја; планирање, спровођење, контролу и оцјењивање медијских активности - кампања у безбједности саобраћаја; лиценцирање физичких и правних лица за ревизију
и провјеру путева с аспекта безбједности саобраћаја; извјештавање Владе и Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске о стању безбједности саобраћаја, идентификованим проблемима у систему безбједности саобраћаја, те
планираним и спроведеним мјерама за унапређење и побољшање стања безбједности саобраћаја; учешће и организација међународних конференција и скупова у оквиру дјелокруга рада Агенције.
(2) Агенција за безбједност саобраћаја је у саставу Министарства саобраћаја и веза.”.
Члан 16.
У члану 53. послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
“(2) Републичка дирекција за робне резерве има својство правног лица.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 17.
У члану 54. послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
“(2) Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме има својство правног лица.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 18.
У члану 58. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Републички хидрометеоролошки завод врши
стручне послове који се односе на: успостављање, одржа-
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вање и развој метеоролошког, хидролошког и сеизмолошког осматрачког, телекомуникационог и аналитичкопрогностичког система Републике; систематска метеоролошка, климатолошка, агрометеоролошка, хидролошка и
сеизмолошка мјерења и осматрања и спровођење мониторинга квалитета ваздуха и вода; успостављање и одржавање банке осмотрених и измјерених метеоролошких, хидролошких и сеизмолошких података и података о квалитету
ваздуха и вода, трајно чување и објављивање података;
праћење, истраживање, анализирање и прогнозирање стања и промјена времена, климе и вода, укључујући квалитет
ваздуха и вода, те издавање метеоролошких, хидролошких
и сеизмолошких анализа, метеоролошких и хидролошких
прогноза и упозорења о појави атмосферских и хидролошких непогода и катастрофа; метеоролошке послове за
различите видове саобраћаја и друге дјелатности; повезивање Републике са међународним хидрометеоролошким и
сеизмолошким информационим системима, међународну
размјену података и извршавање других међународних
обавеза у области метеорологије, хидрологије и сеизмологије и друге послове одређене законом.”.
Члан 19.
У члану 64. у ставу 1. послије ријечи: “на област образовања одраслих,” додају се ријечи: “организовање и полагање возачког и инструкторског испита и испита за додјелу лиценци, издаје дозволе за возача-инструктора и лиценце, врши контролу и надзор над спровођењем обуке и
испита за возача,”.
Члан 20.
Члан 88. мијења се и гласи:
“(1) Послове из свог дјелокруга орган управе у саставу
министарства врши самостално.
(2) Министар усмјерава рад органа управе у саставу
министарства и представља га пред Владом и Народном
скупштином.
(3) Директор републичког органа управе у саставу министарства доноси прописе из његовог дјелокруга, уз сагласност министра.
(4) Овлашћења према органима управе у саставу министарства, Влада и Народна скупштина остварују преко министарства у чијем саставу је орган.”.

Члан 21.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-969/10
8. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу тачке 2. Амандмана XL 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
АГЕНЦИЈИ ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о Агенцији за
посредничке, информатичке и финансијске услуге, 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 Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге није
угрожен витални национални интерес конститутивних
народа у Републици Српској.
Број: 01-020-852/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.
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ЗАКОН

2.08.2010.

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА
ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

Члан 1.
У Закону о Агенцији за посредничке, информатичке и
финансијске услуге (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05), члан 4. мијења се и гласи:
“Агенција обавља сљедеће послове:
1. успоставља и води Регистар финансијских извјештаја (у даљем тексту: Регистар), као централни извор информација о имовинском, приносном и финансијском положају правних лица и предузетника, обвезника предаје финансијских извјештаја у Регистар (у даљем тексту: Обвезници);
2. успоставља и води регистар обвезника подносиоца
финансијских извјештаја;
3. врши пријем, контролу и обраду финансијских извјештаја обвезника, архивира и управља базом података и
израђује анализе и информације;
4. успоставља и води регистар банкарских рачуна пословних субјеката и физичких лица;
5. води регистар обавеза Републике Српске по основу
старе девизне штедње, те коришћења старе девизне штедње у сврху откупа државног капитала, државних станова,
пословних простора и гаража;
6. врши упис у регистар и води регистар пољопривредних газдинстава у Републици Српској;
7. издаје изводе из регистара и преписе других јавних
података;
8. чува, располаже и управља архивом Службе за платни промет Републике Српске;
9. обавља послове за Акцијски фонд Републике Српске
а.д. Бања Лука који захтијевају организационо-техничке
капацитете којима располаже Агенција;
10. у властитим трезорима чува и складишти мјенице и
друге вриједносне папире, врши њихову дистрибуцију и о
истом води евиденцију;
11. пружа софтверске услуге и израђује софтвер;
12. даје савјете о типу и конфигурацији рачунарске
опреме и примјени припадајућег софтвера;
13. учествује у припреми, изради и води остале јавне
регистре Републике Српске, у складу са Законом;
14. обавља и остале послове за потребе републичких
органа управе и институција Босне и Херцеговине и
15. обавља и послове за потребе осталих корисника
услуга, у складу са Законом.”.
Члан 2.
У члану 6. у ставу 1. ријеч: “свим”, брише се.

Члан 3.
Члан 13. мијења се и гласи:
“Имовину Агенције чини имовина стечена у току обављања дјелатности Агенције у складу са Законом.”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-970/10
8. јула 2010. године
Бања Лука
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Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

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

