SLU@BENI GLASNIK
REPUBLIKE SRPSKE

JP Slu`beni glasnik Republike Srpske,
Bawa Luka, Pave Radana 32A
Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708

Srijeda, 25. avgust 2004. godine
BAWA LUKA
Broj 75
God. XIII

843
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 JAVNIM PREDUZE]IMA

Progla{avam Zakon o javnim preduze}ima, koji je
Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na
Osamnaestoj sjednici, odr`anoj 27. jula 2004. godine - a
Vije}e naroda 5. avgusta 2004. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o javnim preduze}ima nije ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda u
Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-390/04
9. avgusta 2004. godine
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@iro-ra~uni: Razvojna banka Jugoisto~ne
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Zepter komerc banka AD Bawa Luka
567-162-10000010-81

- “odgovorno lice” jeste svako lice kojem se zakonom
ili statutom preduze}a ili opisom posla dodjequje
nadle`nost za konkretan posao ili zadatak; odnosno
svako lice kome je takva nadle`nost utvr|ena pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
ugovorom o radu ili drugim aktom;
- “nadzirawe ili nadzor” jeste detaqno i sistematsko
nadgledawe izvr{ewa bilo kojeg posla ili zadatka
odgovornog lica, ili druge aktivnosti preduze}a. Ciq
nadzora je da se otkrije i nadle`nim organima prijavi
mogu}a prevara ili druga nezakonita aktivnost, te da se
preduzmu mjere za disciplinsko ka`wavawe i otpu{tawe
odgovornih lica koja su u izvr{avawu svojih poslova i
radnih zadataka po~inila povredu radne obaveze.
II - ORGANI PREDUZE]A
^lan 4.
Organi preduze}a su:
- skup{tina,
- nadzorni odbor,
- uprava (menaxment).

O JAVNIM PREDUZE]IMA

1. Skup{tina

I - UVODNE ODREDBE

^lan 5.
Skup{tina je nadle`na da:
a) donosi statut,
b) donosi poslovnik o svom radu i druge poslovne
akte u skladu sa zakonom,
v) donosi eti~ki kodeks,
g) donosi plan poslovawa i revidirani plan poslovawa,
d) donosi program investicija za planski period,
|) imenuje i razrje{ava nadzorni odbor,
e) imenuje i razrje{ava odbor za reviziju,
f) odlu~uje o trajnoj poslovnoj saradwi i povezivawu
sa drugim preduze}ima,
g) odlu~uje o raspodjeli godi{we dobiti i pokri}u
gubitaka,
h) odlu~uje o pove}awu i smawewu osnovnog kapitala,
i) odlu~uje o osnivawu novih preduze}a,
j) odlu~uje o drugim pitawima u skladu sa zakonom i
statutom preduze}a.

^lan 1.
(1) Ovim zakonom se ure|uju poslovawe i upravqawe
javnih preduze}a u Republici Srpskoj, organi preduze}a,
sukobi interesa sa preduze}em, eti~ki kodeks, interni
postupci, nedopu{tene i ograni~ene aktivnosti i druga
pitawa od zna~aja za rad ovih preduze}a.
(2) Na pitawa koja nisu obuhva}ena ovim zakonom
primjewuju se odredbe Zakona o preduze}ima (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 24/98, 62/02 i 38/03).
^lan 2.
(1) Javno preduze}e u smislu ovog zakona je preduze}e
koje osniva Republika Srpska (u daqem tekstu:
Republika) ili jedinica lokalne samouprave radi
obavqawa djelatnosti od op{teg interesa ili koje
obavqa djelatnosti od op{teg interesa.
(2) Odredbe ovog zakona primjewuju se i na preduze}a
koja u strukturi vlasni{tva imaju najmawe 50% plus
jedna akcija ili udjela u vlasni{tvu Republike i koja
zapo{qavaju vi{e od 50 lica.
^lan 3.
U ovom zakonu navedeni izrazi imaju sqede}e
zna~ewe:
- “povezano lice” jeste svaki zaposleni preduze}a,
ukqu~uju}i i pojedince i zastupnike koje preduze}e
imenuje za obavqawe odre|enih djelatnosti, svaki ~lan
nadzornog odbora i odbora za reviziju; svako pravno ili
fizi~ko lice u ~ijem posrednom ili neposrednom vlasni{tvu je najmawe 5% od ukupnog zbira glasa~kih prava
preduze}a;

^lan 6.
Prilikom nominovawa kandidata za izbor ~lanova
nadzornog odbora, organ nadle`an za izbor postupa u
skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovawima.
2. Nadzorni odbor
^lan 7.
Nadzorni odbor je nadle`an da:
a) nadzire rad uprave,
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b) donosi poslovnik o svom radu,
v) predla`e statut, eti~ki kodeks i druge akte
skup{tini,
g) predla`e imenovawe i razrje{ewe ~lanova odbora
za reviziju,
d) imenuje i razrje{ava ~lanove uprave u skladu sa
postupcima utvr|enim statutom i zakonom,
|) donosi smjernice o nabavci i vr{i nadzor nad
wihovim sprovo|ewem,
e) odobrava preporuke odbora za reviziju o raspodjeli dobiti, te drugim pitawima,
`) daje ovla{}ewe za ograni~ene aktivnosti u skladu
sa ovim zakonom,
z) daje uputstva direktoru za sprovo|ewe istrage u
vezi sa u~iwenim nepravilnostima,
i) daje prijedlog skup{tini o poslovnoj saradwi i
povezivawu sa drugim preduze}ima,
j) donosi odluke o investirawu u skladu sa zakonom i
statutom,
k) daje prijedlog skup{tini o osnivawu novih preduze}a,
l) obavqa i druge poslove utvr|ene zakonom, statutom
i aktima preduze}a.
^lan 8.
(1) Nadzorni odbor sastoji se od najmawe tri ~lana.
(2) Akcionari koji imaju najmawe 5% glasa~kih
prava imaju pravo na jedno mjesto u nadzornom odboru.
(3) ^lana nadzornog odbora iz reda akcionara iz
prethodnog stava bira skup{tina na na~in utvr|en
statutom, na prijedlog mawinskih akcionara sa najmawe
5% glasa~kih prava.
^lan 9.
(1) U pogledu svake od internih kontrola utvr|enih u
poglavqu III ovog zakona, predsjednik nadzornog odbora
odgovoran je za sopstveno postupawe. Predsjednik nadzornog odbora du`an je da odredi svakom ~lanu nadzornog odbora konkretnu odgovornost za po{tivawe i
realizaciju relevantnih odredbi zakona kojima se navedena interna kontrola reguli{e. Broj internih kontrola u nadle`nosti ~lana nadzornog odbora mo`e biti
ve}i od jedne.
(2) Predsjednik nadzornog odbora je solidardno
odgovoran sa ~lanom nadzornog odbora za izvr{ewe
zadataka u okviru nadle`nosti ~lana nadzornog odbora
koji su utvr|eni u prethodnom stavu.
3. Uprava preduze}a
^lan 10.
(1) Upravu preduze}a (u daqem tekstu: uprava) ~ine
direktor i izvr{ni direktori.
(2) Nadle`nost uprave je:
a) izvje{tavawe nadzornog odbora na zahtjev nadzornog odbora,
b) sprovo|ewe eti~kog kodeksa,
v) izrada i nadgledawe realizacije planova poslovawa,
g) predlagawe i sprovo|ewe smjernica o nabavci te
sprovo|ewe va`e}ih propisa,
d) utvr|ivawe prijedloga o raspodjeli dobiti i
pokri}u gubitka,
|) zapo{qavawe i otpu{tawe zaposlenih u skladu sa
postupcima utvr|enim aktima preduze}a i va`e}im
zakonima,
e) davawe prijedloga nadzornom odboru o poslovnoj
saradwi i povezivawu sa drugim preduze}ima,
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`) davawe prijedloga nadzornom odboru o investicionim odlukama u skladu sa va`e}im zakonima o investicijama,
z) davawe prijedloga nadzornom odboru o osnivawu
novih preduze}a,
i) obavqa i druge poslove utvr|ene zakonom, statutom i aktima preduze}a.
^lan 11.
(1) Upravu bira nadzorni odbor ve}inom glasova, na
osnovu javnog konkursa, za izbor najboqe kvalifikovanog kandidata, prema operativnim i poslovnim potrebama preduze}a, a u skladu sa odredbama statuta preduze}a.
(2) Za ~lana uprave preduze}a ne mo`e biti imenovano lice koje obavqa izvr{nu funkciju u politi~koj
stranci.
^lan 12.
(1) Direktor i izvr{ni direktori preduze}a
podlije`u du`nostima, odgovornostima i ograni~ewima
koja su utvr|ena ovim zakonom za upravu.
(2) U pogledu svake od internih kontrola utvr|enih u
Poglavqu III ovog zakona, direktor je odgovoran za imenovawe izvr{nog direktora koji }e imati konkretnu
nadle`nost za po{tivawe i realizaciju odredbi zakona
kojima se reguli{e interna kontrola. Broj internih
kontrola u nadle`nosti izvr{nog direktora mo`e biti
ve}i od jedne.
(3) Direktor je solidardno odgovoran sa izvr{nim
direktorom za izvr{ewe zadataka u okviru nadle`nosti
izvr{nog direktora koji su utvr|eni u prethodnom
stavu.
(4) Posebna odgovornost ~lanova uprave prema preduze}u sprovodi se u skladu sa ~lanom 268. Zakona o preduze}ima.
4. Op{te du`nosti
^lan 13.
Sukob interesa
(1) Povezano lice du`no je izbjegavati stvarne ili
o~igledne sukobe interesa sa preduze}em u li~nim ili
profesionalnim odnosima.
(2) Sukob interesa se javqa kada li~ni, odnosno profesionalni interes povezanog lica onemogu}ava, mo`e
onemogu}avati ili se ~ini da materijalno onemogu}ava
interes ili poslovawe preduze}a ili sposobnost
povezanog lica da ispuwava svoje obaveze i odgovornosti.
(3) Povezano lice du`no je omogu}iti upravi ili
nadzornom odboru ili drugom nadzornom organu uvid u
sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano o~ekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili
o~iglednog sukoba interesa sa preduze}em.
(4) Preduze}u prilikom poslovawa nije dozvoqeno da
povezanim licima ili licima u vezi sa wima nudi
povoqnije uslove od onih koje nudi drugim licima koja
nisu povezana sa preduze}em.
(5) Pod licima u vezi sa povezanim licima u smislu
prethodnog stava smatraju se:
1. ~lanovi u`e porodice povezanih lica do tre}eg
stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno osobe koje
`ive u istom doma}instvu sa povezanim licima;
2. pravna lica koja raspola`u glasa~kim pravima u
preduze}u;
3. pravna lica u kojim preduze}e ima udio od najmawe
5% od ukupnog zbira glasa~kih prava;
4. pravna lica u kojima sa najmawe 5% zbira
glasa~kih prava raspola`e povezano lice;
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5. pravna lica u kojima je povezano lice ili ~lanovi
u`e porodice ~lan nadzornog odbora ili uprave.
(6) Ako bilo koje povezano lice zna ili je moralo
znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama ovog ~lana, to povezano lice je o tome
du`no odmah obavijestiti upravu i nadzorni odbor ili
drugi nadzorni organ i ostale nadle`ne organe.
(7) Povezanom licu nije dopu{teno odavawe poslovne
tajne preduze}a.
(8) U pogledu ugovora u kojima je preduze}e jedna od
strana, povezanom licu i licima iz stava 5. ovog ~lana
nije dopu{teno da djeluju u svojstvu druge strane u tom
ugovoru ili da sklapaju takve ugovore u svoje ime i za
svoj ra~un, odnosno u svoje ime i u korist drugog lica.
^lan 14.
St ru~ne spos obnost i i s avj es no post upawe
Povezana lica preduze}a du`na su obavqati svoje
funkcije, odnosno izvr{avati svoje obaveze uz du`nu
pa`wu, stru~no i savjesno.
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^lan 19.

Eti~ ki kodeks
(1) Nadzorni odbor ima du`nost i odgovornost da u
dogovoru sa odborom za reviziju sa~ini prijedlog
eti~kog kodeksa. Eti~ki kodeks obavezno sadr`i
sqede}e:
a) zabrane u pogledu sukoba interesa;
b) zabrane odavawa poslovnih tajni;
v) zabrane u pogledu konkurencije;
g) zabrane u pogledu kredita;
d) sadr`aj izjave kojom se ispuwavaju du`nosti
~lanova organa i zaposlenih.
(2) Nadzornom odboru nije dopu{teno preno{ewe ove
du`nosti.

Za{ tit a im ov ine pred uze}a
U ispuwavawu svojih obaveza i odgovornosti, nadzorni odbor i uprava du`ni su podsticati na odgovorno
kori{}ewe i kontrolu imovine i resursa preduze}a.

^lan 20.
(1) Primjenu eti~kog kodeska u preduze}u du`na je da
obezbijedi uprava. Uprava je du`na da obezbijedi da sva
odgovorna lica postupaju u skladu sa eti~kim kodeskom
i protiv lica koja kr{e navedeni kodeks sprovede disciplinski postupak.
(2) Uprava mo`e izvr{iti prenos svake od navedenih
du`nosti uz jednoglasnu pismenu saglasnost nadzornog
odbora, ali je uprava odgovorna za izvr{ewe du`nosti
iz prethodnog stava.

^lan 16.

^lan 21.

Pos tupaw e u s kla du s a zakonima, propis ima
i s mj e rnicam a
(1) U ispuwavawu svojih obaveza i odgovornosti, nadzorni odbor i uprava du`ni su nastojati da zaposleni u
preduze}u postupaju u skladu sa zakonima, podzakonskim
aktima i aktima preduze}a.
(2) Nadzorni odbor i uprava du`ni su uticati da
preduze}e aktivno unapre|uje eti~ko pona{awe i podsticati zaposlene na prijavqivawe dokaza o nezakonitom ili neeti~kom pona{awu nadle`nim organima preduze}a.
(3) U slu~aju da odgovorno lice izrazi osnovanu
sumwu u pogledu zakonitosti bilo kojeg podzakonskog
akta kojim se uti~e na poslovawe preduze}a, odgovorno
lice je du`no pokrenuti postupak pred nadle`nim sudom
za ocjenu zakonitosti takvog akta.

Plan poslovawa
Uprava preduze}a izra|uje i nadgleda realizaciju
trogodi{weg plana poslovawa preduze}a u skladu sa
me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima i
propisima o ra~unovodstvenim i revizijskim standardima Republike. Usvojeni plan poslovawa preduze}a
direktor odjeqewa za internu reviziju dostavqa
glavnom revizoru javnog sektora Republike Srpske (u
daqem tekstu: glavni revizor), a direktor preduze}a isti
dostavqa nadle`nom ministarstvu.

^lan 15.

^lan 17.
Prijavq iv awe protivpravnog pona{awa
Povezano lice koje do|e do saznawa o bilo kojoj
informaciji za koju smatra da predstavqa dokaz o
kr{ewu zakona i podzakonskih akata koji se primjewuju
na preduze}e, du`no je ukazati na tu informaciju nadzornom odboru, glavnom pravnom savjetniku preduze}a,
skup{tini i drugim nadle`nim organima.
III - INTERNI POSTUPCI
^lan 18.
(1) Du`nost i odgovornost nadzornog odbora je da
obezbijedi:
a) dono{ewe op{tih akata kojima se utvr|uju operativni i funkcionalni aspekti rada organa preduze}a u
skladu sa zakonom, statutom i eti~kim kodeksom;
b) dono{ewe pravilnika o disciplinskoj odgovornosti koji sadr`i odredbe o disciplinskom postupku i postupku razrje{ewa odgovornih lica po skra}enom
postupku, odredbe o razrje{ewu i udaqewu sa posla i iz
preduze}a i zabrani ponovnog zapo{qavawa u preduze}u
najmawe deset godina, ukqu~uju}i du`nost uprave da za
takvu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije.
(2) Uprava i nadzorni odbor du`ni su i odgovorni za
po{tivawe akata preduze}a.

^lan 22.
Plan poslovawa iz prethodnog ~lana pored ostalog
ukqu~uje:
a) plan prihoda i rashoda;
b) kapitalne izdatke predlo`ene za period koji plan
poslovawa obuhvata;
v) izvore finansirawa predlo`ene za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciqeve;
g) sve zajmove ~ije uzimawe je planirano u periodu
koji plan poslovawa obuhvata;
d) garancije ~ije je davawe predlo`eno za osigurawe
tih kredita;
|) prijedloge za osnivawe ili kupovinu novih preduze}a ili poslova (bilo u cjelini ili djelimi~no) ili
prodaju bilo kojeg od zavisnih dru{tava (to jest supsidijara) preduze}a, te kadrovsku popunu, kao i prate}e
rashode za isto;
e) prijedloge za prodaju nepokretne imovine;
`) prijedloge za kori{}ewe vi{ka prihoda za period
koji obuhvata plan poslovawa;
z) predvi|ene finansijske izvje{taje, funkcionalni
i glavni buxet sa polugodi{wim analizama varijante i
buxet obrtnog kapitala, koji moraju odra`avati planirane aktivnosti preduze}a i sa tim aktivnostima
povezane prihode i tro{kove.
^lan 23.
(1) Plan poslovawa za period za koji je donesen predstavqa osnov poslovnih aktivnosti preduze}a u pogledu
onih pitawa koja sadr`i.
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(2) Izuzetno, uprava na godi{wem osnovu razmatra
plan poslovawa te u slu~aju potrebe, a u skladu sa ciqevima istog, revidira i usagla{ava plan poslovawa radi
wegovog prilago|avawa kretawima na tr`i{tu.
^lan 24.
R a~unovod st ve no- revizij s ki s ta nd ardi
(1) Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da
organizuje izradu vjerodostojnih ra~unovodstvenih evidencija i finansijskih izvje{taja, sa~iwenih u skladu sa
va`e}im zakonima o ra~unovodstvu i reviziji, iz kojih je
vidqiv finansijski polo`aj preduze}a, a koji se daju na
uvid svim licima koja imaju legitiman interes u poslovawu preduze}a.
(2) Nadzornom odboru nije dozvoqeno preno{ewe ove
obaveze.
^lan 25.
Od bor z a reviz iju
(1) Odluku o imenovawu ~lanova odbora za reviziju
donosi skup{tina.
(2) Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da:
- na osnovu javnog konkursa odabere i predlo`i
skup{tini ve}inom glasova lica koja su najkvalifikovanija za funkciju ~lana odbora za reviziju,
- u primjeni preporuka datih od strane odbora za
reviziju i spoqnog revizora vr{i nadzor nad upravom.
(3) Nadzornom odboru nije dozvoqen prenos ovih
obaveza.
^lan 26.
Odbor za reviziju du`an je da:
a) imenuje vawskog revizora;
b) imenuje direktora odjeqewa za internu reviziju na
osnovu javnog konkursa za izbor najboqeg kvalifikovanog kandidata, ukoliko glavni revizor nije izvr{io
imenovawe u roku od 30 dana od dana kada je isti obavije{ten u skladu sa ~lanom 30. stav 5. ovog zakona;
v) razmotri godi{wu studiju rizika i plan revizije
u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizi~nih
podru~ja i revizija koje }e se izvr{iti, te osigura da
prijavqena pitawa budu bez odlagawa i na odgovaraju}i
na~in korigovana;
g) razmotri studiju rizika iz prethodnog stava i
plan revizije u sporazumu sa glavnim revizorom po
pitawu obrade, naro~ito u slu~aju kada je glavni revizor
imenovao direktora odjeqewa za internu reviziju preduze}a;
d) osigura da odjeqewe za internu reviziju izvr{i
svoj posao u skladu sa planom revizije;
|) osigura da interne kontrole preduze}a budu adekvatne i da funkcioni{u kako je predvi|eno;
e) podnese nadzornom odboru sa`ete mjese~ne
izvje{taje o svojim sastancima svakog mjeseca;
`) konsultuje se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stru~ne
grupe koja vr{i stru~no unutra{we strukovno ocjewivawe odjeqewa za internu reviziju svake dvije do tri
godine;
z) osigura da odjeqewe za internu reviziju obavqa
svoje obaveze u skladu sa me|unarodnim revizijskim
standardima.
^lan 27.
Uprava je du`na i odgovorna za realizaciju preporuka odbora za reviziju u roku koji preporu~i odbor za
reviziju. Uprava mo`e prenositi ovu du`nost, ali je i
daqe odgovorna za realizaciju iste.
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^lan 28.

Odj eq ewe z a int ernu re vizij u
Direktor odjeqewa interne revizije du`an je i
odgovoran da uspostavi odjeqewe za internu reviziju
odgovaraju}eg obima potrebnog da se adekvatno obavqaju
du`nosti utvr|ene ovim zakonom, te ima iskqu~ivu
odgovornost za izbor i rukovo|ewe licima zaposlenim u
navedenom odjeqewu.
^lan 29.
(1) U skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovawima, glavni revizor imenuje lice na
funkciju direktora odjeqewa za internu reviziju.
Direktor odjeqewa za internu reviziju obavqa funkciju
~lana odbora za reviziju, bez prava glasa u ovom odboru.
(2) U slu~aju da glavni revizor ne koristi svoje pravo
iz prethodnog stava, preduze}e je du`no izvr{iti imenovawe direktora odjeqewa za internu reviziju pod nadzorom glavnog revizora i snositi tro{kove takvog imenovawa, u roku od 30 dana od dana obavje{tewa od strane
glavnog revizora.
(3) Direktora odjeqewa interne revizije kojeg
postavqa ili glavni revizor ili preduze}e, glavni revizor mo`e smijeniti uz prethodno pismeno obavje{tewe
upu}eno u roku od 30 dana. Glavni revizor ne mo`e da
smijeni direktora odjeqewa za internu reviziju bez pismenog obrazlo`ewa odluke. Protiv odluke glavnog
revizora mo`e se pokrenuti postupak pred nadle`nim
sudom, u kom slu~aju glavni revizor je du`an odmah imenovati v.d. direktora.
(4) Direktora odjeqewa interne revizije kojeg
postavqa glavni revizor, preduze}e ili organi preduze}a ne mogu smijeniti bez prethodnog pismenog
odobrewa glavnog revizora.
(5) Nakon razrje{ewa ili ostavke direktora odjeqewa za internu reviziju, glavni revizor, odnosno preduze}e pokre}u proceduru za izbor direktora.
^lan 30.
(1) Uprava je du`na i odgovorna da:
- obezbijedi adekvatan prostor s ciqem da se omogu}i
operativnost odjeqewa za internu reviziju i da mu se
omogu}i da neometano obavqa svoj posao;
- obezbijedi da, bez izuzetka, odjeqewe za internu
reviziju ima potpuni i cjelovit uvid u svu evidenciju
preduze}a.
(2) Uprava mo`e prenositi ovu du`nost, ali je i daqe
odgovorna za realizaciju iste.
^lan 31.
(1) Odjeqewe za internu reviziju ima du`nost i
odgovornost da:
a) podnosi odboru za reviziju godi{wu studiju
rizika i plan revizije u kojima je sadr`an detaqan
prikaz rizi~nih podru~ja i revizija koje }e biti
izvr{ene;
b) podnosi odboru za reviziju izvje{taj o obavqenim
revizijama i preporuke putem direktora odjeqewa za
internu reviziju;
v) obavqa svoje du`nosti u skladu sa standardima
me|unarodne revizije.
(2) Odjeqewe za internu reviziju ovu du`nost ne mo`e
prenositi.
^lan 32.
(1) Radnici odjeqewa za internu reviziju su u radnom
odnosu u preduze}u.
(2) Direktor odjeqewa za internu reviziju ne mo`e
biti zaposlen u preduze}u. Za obavqene usluge koje pru`a
preduze}u direktor u preduze}u ostvaruje naknadu u
skladu sa odgovaraju}im tarifama koje utvr|uje glavni
revizor ili nadle`no ministarstvo.
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^lan 33.

Javne nabavke
(1) Svi postupci nabavke koji se obavqaju u preduze}u
sprovode se i uz strogo po{tivawe odredbi zakona koji
reguli{e tu oblast.
(2) Uprava i nadzorni odbor preduze}a du`ni su
sprovoditi i nadzirati sprovo|ewe odredbi zakona iz
prethodnog stava.
^lan 34.
(1) Uprava je du`na:
a) donijeti pravilnik i uputstvo o nabavci kojima se
ure|uje postupak nabavke u preduze}u u skladu sa zakonom
kojim se reguli{e ta oblast;
b) nadzirati zaposlene preduze}a u primjeni zakona
iz prethodne ta~ke, te odredbi pravilnika i uputstva o
nabavci u preduze}u;
v) podnijeti izvje{taj o nabavci odboru za reviziju i
nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana zakqu~ewa
ugovora o nabavci.
(2) Uprava mo`e izvr{iti preno{ewe svake od navedenih du`nosti uz jednoglasnu pismenu saglasnost nadzornog odbora, ali je uprava i daqe odgovorna za vr{ewe
nadzora nad svakom od navedenih du`nosti.
^lan 35.
(1) U postupku nabavke nadzorni odbor je du`an da:
a) razmotri pravilnik i uputstvo za postupak
nabavke u smislu wegove usagla{enosti sa zakonima;
b) vr{i nadzor nad radom uprave i zaposlenih u preduze}u u pogledu primjene pravilnika i uputstva o postupku nabavke te odgovaraju}im zakonima;
v) razmotri izvje{taje o nabavci te prijavi
nadle`nim organima sve eventualne prevare ili
zloupotrebe.
(2) Nadzornom odboru nije dopu{teno preno{ewe
ovih du`nosti.
^lan 36.
Raspodjela dobiti
U svakoj finansijskoj godini uprava preduze}a, na
bazi utvr|enog iznosa neto dobiti izra`enog u svom revidiranom finansijskom izvje{taju pripremqenom u
skladu sa zakonima, predla`e iznos, ukoliko takav postoji, koji }e se rasporediti kao dobit ili privremene
dividende/dobiti za datu finansijsku godinu.
^lan 37.
Prilikom odlu~ivawa o iznosu koji mo`e biti raspore|en kao dobit uprava }e voditi ra~una o preporukama datim od strane odbora za reviziju te ukupnim
finansijskim obavezama preduze}a u finansijskoj godini na koju se raspodjela odnosi, ukqu~uju}i i iznos neto
dobiti potrebnan preduze}u u toj finansijskoj godini za
realizaciju bilo kojeg plana poslovawa preduze}a, kao i
iznos kapitalnih izdataka te drugih investicija
neophodnih za pravilno odr`avawe i rast preduze}a.
^lan 38.
Upravi nije dopu{teno da:
- izdvaja za rezerve u iznosu ve}em od jedne polovine
neto dobiti raspolo`ive za raspodjelu;
- izdvaja za raspodjelu dobiti/dividende ukoliko
iznos neto sredstava preduze}a nije ve}i od ukupnog
iznosa
upla}enog
akcionarskog
kapitala
i
neraspore|enih rezervi, te ako se isplatom dividende ne
umawuje iznos ovih sredstava.
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^lan 39.
Odluku o raspodjeli dobiti/dividende donosi
skup{tina na obrazlo`en prijedlog uprave, uz prethodno pribavqeno mi{qewe odbora za reviziju i nadzornog
odbora.
^lan 40.
Nedopu{ tene akt ivnost i
Preduze}u nije dopu{teno:
a) davawe kredita ili pozajmica zaposlenim preduze}a ili drugim licima ili pru`awe garancija ili
osigurawa za kredit;
b) davawa putem donacija u suprotnosti sa odredbama
Zakona o donacijama preduze}a u javnom vlasni{tvu ili
pod javnom kontrolom Republike;
v) isplate plata, doprinosa i naknada suprotno
odredbama propisa o radu, Zakona o penzijskom i
zdravstvenom osigurawu, ili licima na bilo kakvoj
listi ~ekawa;
g) u~e{}e u postupku nabavke u svojstvu ponu|a~a
bilo kojeg lica koje je pripremilo poziv na tender ili
svakog povezanog lica ili lica u vezi sa povezanim
licima;
d) vr{ewe izmjena i dopuna u bilo kojem ve}
zakqu~enom ugovoru o nabavci, osim ako su izvr{ene u
skladu sa zakonom;
|) prihvat pla}awa zamjenom za novac, pla}awa u
naturi, ili gotovinskom ekvivalentu;
e) investicije iz kratkoro~nih izvora sredstava preduze}a, osim kada se radi o odobrenim investicijama
prema definiciji datoj u va`e}im zakonima koji reguli{u tu oblast;
`) sklapawe ugovora o raspolagawu sa kumulativnom
vrijedno{}u ve}om od 10.000 KM bez potpisa dva direktora.
^lan 41.
Ograni~ e ne akt iv nos ti
Preduze}e mo`e preduzimati sqede}e aktivnosti
iskqu~ivo uz pismeno ovla{}ewe ve}ine ~lanova nadzornog odbora:
a) izmirewe duga prema povjeriocu preduze}a,
pla}awem tre}em licu (ugovor o cesiji duga);
b) prebijawe dugova prema nekoj strani sa dugovima
te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i du`nik preduze}a (ugovori o prostoj kompenzaciji);
v) u~e{}e u aran`manu vi{estrukog prebijawa dugova izme|u vi{e strana (multilateralna kompenzacija);
g) izmirewe duga prema preduze}u u slu~aju da du`nik
pla}a povjeriocu preduze}a;
d) otpis dugovawa.
IV - SANKCIJE I KAZNE
^lan 42.
Tu`be akciona ra i os tal ih lica
(1) Pravo na podno{ewe tu`be za naknadu {tete u
smislu ~lana 73. Zakona o preduze}ima imaju i nadle`ni
regulatorni organi kao i druga fizi~ka i pravna lica
koja imaju pravni interes.
(2) Uprava i nadzorni odbor su odgovorni za {tetu u
smislu ~l. 72. i 76. Zakona o preduze}ima.
^lan 43.
Razlozi za razrje{ewe ~lana uprave i nadzornog odbora po skra}enom postupku su sqede}i:
a) neispuwewe obaveza u skladu sa va`e}im zakonima;
b) dodjela ugovora o nabavci suprotno va`e}em
zakonu koji reguli{e tu oblast;
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v) sudjelovawe u sukobu interesa;
g) u~e{}e u aktivnosti koja je zabrawena ovim
zakonom;
d) nepodno{ewe zahtjeva za odgovaraju}e odobrewe
aktivnosti ograni~enih ovim zakonom;
|) svjesno ili nesvjesno davawe ovla{}ewa za
obavqawe ograni~ene aktivnosti ~ija je posqedica
materijalna {teta za preduze}e;
e) izvr{ewe krivi~nog ili drugog protivpravnog
djela kojim se uzrokuje materijalna {teta preduze}u.
^lan 44.
(1) Uprava ima du`nost i odgovornost da:
a) razrije{enom i otpu{tenom licu bude sprije~en
ponovni ulazak u slu`beni prostor ili prostorije preduze}a nakon datuma prestanka radnog odnosa;
b) obezbijedi da se u preduze}u ponovo ne zaposli
lice koje je bilo razrije{eno i otpu{teno u bilo kojem
svojstvu, najmawe u periodu utvr|enom aktom preduze}a;
v) vodi odgovaraju}u evidenciju o zaposlenim sa
detaqnim podacima o otpu{tawu navedenih lica za
period od dvije godine;
g) otpu{tenim licima od momenta izvr{enog
kr{ewa radne du`nosti ne vr{i isplate bilo kakve
naknade u novcu, zamjeni novca ili u naturi.
(2) Uprava mo`e prenositi bilo koju od obaveza
utvr|enih u ovom ~lanu, ali je odgovorna za izvr{ewe
svake od navedenih obaveza.
^lan 45.
Izuzetno od razrje{ewa po skra}enom postupku
zaposleni preduze}a sa posebnim ovla{}ewima i odgovornostima mo`e biti razrije{en iskqu~ivo po
okon~awu pravilno sprovedenog disciplinskog postupka, u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti.
^lan 46.
Nadzor nad sprovo|ewem odredbi ovog zakona vr{e
resorna ministarstva.
^lan 47.
Ka znene odredbe
(1) Nov~anom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM
kazni}e se za prekr{aj preduze}e ako:
a) ne donese statut, eti~ki kodeks i akte preduze}a u
skladu sa ~l. 18. i 19.;
b) ne razrije{i lice u skladu sa ~lanom 43.;
v) ne sprovodi eti~ki kodeks u skladu sa ~lanom 20.;
g) ne usvoji trogodi{wi plan poslovawa i ne podnese
nadle`nim organima u skladu sa ~lanom 21.;
d) plan poslovawa ne sadr`i elemente propisane
~lanom 22.;
|) se poslovne djelatnosti ne obavqaju u skladu s
~lanom 23.;
e) se plan poslovawa ne razmatra na godi{woj osnovi
i ne revidira u skladu sa ~lanom 23.;
`) ne izvr{i imenovawe ~lanova odbora za reviziju u
skladu sa ~lanom 25.;
z) ne izvr{i imenovawe direktora odjeqewa za
internu reviziju u skladu sa ~lanom 29.
(2) Za prekr{aj iz prethodnog stava kazni}e se i
odgovorno lice u preduze}u nov~anom kaznom od 500 KM
do 1.500 KM.
^lan 48.
(1) Nov~anom kaznom od 5.000 KM do 10.000 KM
kazni}e se za prekr{aj preduze}e ako:
a) nadzorni odbor ne ispuwava obaveze i odgovornosti u skladu sa ~lanom 24.;
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b) uprava ne ispuwava obaveze i odgovornosti u
skladu sa ~lanom 27.;
v) direktor ne ispuwava obaveze i odgovornosti u
skladu sa ~lanom 12.
(2) Za prekr{aj iz prethodnog stava kazni}e se i
odgovorno lice u preduze}u nov~anom kaznom do 1.000
KM.
^lan 49.
1) Nov~anom kaznom od 13.000 KM do 17.000 KM
kazni}e se za prekr{aj preduze}e ako:
a) se postupak nabavke ne obavqa u skladu sa va`e}im
zakonom koji reguli{e tu oblast u skladu sa ~lanom 33.;
b) uprava ne izvr{ava obaveze u skladu sa ~lanom 34.;
v) odbor za reviziju ne ispuwava svoje obaveze prema
~lanu 26.;
g) uprava donese odluku o raspodjeli/dividendidobiti suprotno ~l. od 36. do 39.;
d) se obavqaju djelatnosti zabrawene ~lanom 40.;
|) se obavqaju djelatnosti koje su ograni~ene prema
~lanu 41., bez odgovaraju}eg pismenog ovla{}ewa.
(2) Za prekr{aj iz prethodnog stava kazni}e se i
odgovorno lice u preduze}u nov~anom kaznom od 500 KM
do 1.700 KM.
^lan 50.
Nov~anom kaznom od 500 KM do 1.700 KM kazni}e se
za prekr{aj odgovorno lice ako:
a) stupi u stvarni ili o~igledni sukob interesa sa
preduze}em prema ~lanu 13. st. 1. i 8.;
b) ne pru`i uvid nadzornom odboru ili drugom nadzornom organu u podatke prema ~lanu 13. stav 3.;
v) se poslovna tajna otkrije tre}oj strani suprotno
odredbama ~lana 13. stav 7.
V - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 51.
Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaje da se
primjewuje Zakon o dr`avnim preduze}ima (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 3/95, 4/96, 21/96 i 3/97).
^lan 52.
(1) Preduze}e na koje se odnose odredbe ovog zakona
du`no je usvojiti eti~ki kodeks, odgovaraju}e smjernice,
te uskladiti statut i druga op{ta akta preduze}a sa
odredbama ovog zakona, ukinuti postoje}i upravni
odbor, najkasnije u roku od {est mjeseci od stupawa na
snagu ovog zakona.
(2) Modeli statuta i eti~kog kodeksa objavi}e se
istovremeno sa objavqivawem ovog zakona.
^lan 53.
Ovaj zakon se primjewuje i na preduze}a koja nisu
izvr{ila vlasni~ku transformaciju i upis u sudski registar promjenu oblika organizovawa.
^lan 54.
U slu~aju da ovaj zakon sadr`i druga~ija rje{ewa u
odnosu na Zakon o preduze}ima, primjewiva}e se odredbe
ovog zakona.
^lan 55.
(1) Glavni revizor }e u roku od tri mjeseca od dana
stupawa na snagu ovog zakona obavijestiti preduze}a u
kojima }e imenovati direktora odjeqewa za internu
reviziju.
(2) Glavni revizor }e u skladu sa odredbama ovog
zakona izvr{iti imenovawa u roku od ~etiri mjeseca od
dana stupawa na snagu ovog zakona.
(3) Ako glavni revizor ne izvr{i imenovawe u skladu
sa prethodnim stavom, to imenovawe }e izvr{iti odbor
za reviziju u skladu sa odredbama ovog zakona.
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^lan 56.
Preduze}u nije dopu{teno obnavqati ili materijalno mijewati postoje}e zajmove dodijeqene povezanim
licima ili licima u vezi sa povezanim licima ili
tre}im licima.
^lan 57.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-590/04
27. jula 2004. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Du{an Stoji~i}, s.r.

844
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 ORGANSKOJ
PROIZVODWI HRANE

Progla{avam Zakon o organskoj proizvodwi hrane,
koji je Narodna skup{tina Republike Srpske izglasala
na Petnaestoj sjednici, odr`anoj 30. i 31. marta 2004.
godine - a Zajedni~ka komisija Narodne skup{tine
Republike Srpske i Vije}a naroda Republike Srpske usaglasila tekst Zakona o organskoj proizvodwi hrane na
sjednici odr`anoj 30. jula 2004. godine.
Broj: 01-020-393/04
6. avgusta 2004. godine
Bawa Luka

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

ZAKON
O ORGANSKOJ PROIZVODWI HRANE

I - OP[TE ODREDBE
Primjena Zakona
^lan 1.
Ovim zakonom ure|uje se proizvodwa hrane metodama
organske proizvodwe (u daqem tekstu: organska poqoprivreda). Zakon se primjewuje na sqede}e proizvode
koji nose, ili je namjera da nose, naznake koje ukazuju na
metode organske proizvodwe:
a) neprera|ene poqoprivredne biqne proizvode i
neprera|ene proizvode sto~arstva, uz ograni~ewe da su
zadovoqeni principi proizvodwe i specifi~na
inspekcijska pravila za sve ove proizvode, koja su
sadr`ana u posebnom pravilniku;
b) proizvode koji su namijeweni za qudsku
potro{wu, ~iju sr` ~ine jedan ili vi{e sastavnih
dijelova biqnog porijekla;
v) proizvode namijewene za qudsku potro{wu koji
sadr`e sastavne dijelove `ivotiwskog porijekla a koji
zadovoqavaju uslove navedene u ta~ki a) ovog ~lana;
g) prehrambene proizvode ~iji sastavni dijelovi
poti~u iz primarne poqoprivredne proizvodwe.
Deklarisawe
^lan 2.
Proizvodi iz ~lana 1. mogu da budu deklarisani kao
organski ako su proizvedeni ili uvezeni, pripremqeni i
plasirani na tr`i{tu u skladu sa ovim zakonom i ako
posjeduju certifikat tijela za izdavawe certifikata
(naziv tijela koje je izdalo certifikat i broj ovog certifikata treba da budu obavezno navedeni na deklaraciji za proizvod).
Sqede}e naznake i sli~ni izrazi bi}e kori{}eni za
deklarisawe organskih proizvoda:
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1. Na jezicima kojima se slu`e konstitutivni narodi, za doma}e tr`i{te: organski proizvodi.
2. Na uvoznim proizvodima (i za doma}e proizvode
namijewene izvozu) bi}e kori{}eni izrazi (kao {to su:
bio, eco) na jezicima zemaqa iz kojih proizvodi poti~u
ili zemaqa u koje se proizvodi izvoze (u skladu sa
wihovim propisima):
a) wema~ki: oekologisch,
b) engleski: organic,
v) francuski: biologique,
g) italijanski: biologico,
d) holandski: biologisch itd.
Uvozni organski proizvod mora da nosi deklaraciju
i na jezicima kojima se slu`e konstitutivni narodi,
prema propisima Republike Srpske za uvozne proizvode.
Sadr`aj izvozne deklaracije na pakovawu organskog
proizvoda utvr|uje organizacija (organ) ovla{}en za
izdavawe certifikata za taj izvozni proizvod.
Proizvodi koji ne udovoqavaju, po svim elementima,
zahtjevima ovog zakona ne mogu da nose deklaraciju navedenu u stavu 1. ovog ~lana.
Ministarstvo
poqoprivrede,
{umarstva
i
vodoprivrede Republike Srpske (u daqem tekstu:
Ministarstvo nadle`no za poqoprivredu) mo`e da odredi trgova~ku marku koja mo`e da se na dobrovoqnoj
osnovi koristi za deklarisawe proizvoda koji udovoqavaju uslovima ovog zakona a koji su proizvedeni u
Republici Srpskoj.
Deklaracija, reklamni materijal ili komercijalna
dokumenta za proizvode koji nisu proizvedeni u skladu
sa ovim zakonom, koji ne posjeduju certifikat za
organske proizvode, ne smiju ni da sugeri{u da su
proizvodi, wihovi sastavni dijelovi i primjese, ili
krma proizvedeni kao organski proizvodi (bez prava
kori{}ewa i skra}enica: bio, eko itd.).
Deklarisawe proizvoda kao organskog mo`e da bude
kori{}eno ako prilo`eni certifikat potvr|uje da su
ispuweni uslovi utvr|eni za proizvodwu, pripremawe
proizvoda i za prodaju (ili izvoz) organskih proizvoda.
Isto se odnosi i na organske proizvode iz uvoza.
Trgova~ka marka sa naznakama uskla|enim sa st. 2. i
6. ovog ~lana, mo`e da bude kori{}ena ako je proizvod
proizveden u skladu sa ovim zakonom.
Proizvodi iz stava 1. ovog ~lana treba da budu
deklarisani na na~in da datum i mjesto proizvodwe (prerade i pakovawa itd.) mogu da budu lako utvr|eni. Takvo
deklarisawe treba da omogu}i proizvo|a~u da navede
sirovine koje su kori{}ene za predmetni proizvod.
Registrovani proizvo|a~ mo`e da dizajnira, na odgovaraju}i na~in, predmetno deklarisawe.
Deklarisawe vo}a i povr}a je izuzetak. Informacija
o datumu i mjestu proizvodwe treba da bude navedena i na
otpremnom dokumentu i treba da prati isporuke vo}a i
povr}a.
Principi organske proizvodwe i pripremawa
proizvoda
^lan 3.
Proizvodwa i pripremawe organskih proizvoda
podlije`u sqede}im principima:
a) prirodni ciklusi i prerada su uslovqeni,
b) kori{}ewe sinteti~kih agrohemikalija i primjesa nije dozvoqeno,
v) geneti~ki izmijeweni organizmi i wihovi sekundarni proizvodi se ne smiju koristiti u organskoj
proizvodwi i preradi; organi za izdavawe certifikata
treba da utvrde standarde i da ulo`e sve napore,
ukqu~uju}i uvo|ewe striktno uvedene dokumentacije,
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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

