
З А  КО Н  

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О НА КНА ДА МА 

ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПРИ РОД НИХ РЕ СУР СА У СВР ХУ 

ПРО ИЗ ВОД ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Члан 1.

У За ко ну о на кна да ма за ко ри шће ње при род них ре сур -
са у свр ху про из вод ње елек трич не енер ги је (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 85/03 и 75/10) у чла ну 10.
став 2. ми је ња се и гла си:

“Сред ства из ста ва 1. овог чла на во де се на по себ ном
ра чу ну бу џе та оп шти не, од но сно гра да и ко ри сте се за:

- из град њу при мар них ин фра струк тур них обје ка та (во -
до вод, ка на ли за ци ја, то пло вод, ло кал ни пу те ви и дру го)
ко ји су у функ ци ји при вред ног раз во ја и за по шља ва ња,
нај ма ње 30% од укуп них сред ста ва ко ја се упла те по овом
осно ву,

- из град њу но вих при вред них ка па ци те та или про ши -
ре ње по сто је ћих, укљу чу ју ћи и сти му ла тив но кре ди ти ра -
ње, као и дру ге на мје не утвр ђе не Про гра мом ко ри шће ња
сред ста ва упла ће них по осно ву на кна да (у да љем тек сту:
Про грам).”. 

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“Сред ства из ста ва 2. али не ја дру га овог чла на не мо гу
се ко ри сти ти за пла те и дру га лич на при ма ња за по сле них у
ад ми ни стра тив ној слу жби, функ ци о не ра и од бор ни ка у
скуп шти ни оп шти не, од но сно гра да, као и за пла те и дру га
лич на при ма ња ко ри сни ка бу џе та оп шти не, од но сно гра -
да.”.

До са да шњи став 3., ко ји по ста је став 4. ми је ња се и
гла си:

“Не у тро ше на сред ства при ку пље на од на кна да до сту -
па ња на сна гу овог за ко на, као и сред ства при ку пље на од
по вра та пла си ра них кре ди та, оп шти на, од но сно град ће ко -
ри сти ти у скла ду са про гра мом из ста ва 2. овог чла на.”.

До са да шњи став 4. по ста је став 5.

Члан 2.

У чла ну 12а. у ста ву 2. ри је чи: “став 4.” за мје њу ју се
ри је чи ма: “став 5.”.

Члан 3.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1178/11 Предсједник
15. јула 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94), д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 

И ДО ПУ НАМА ЗА КО НА О ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу нама За ко на о
јав ним пред у зе ћи ма, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли -
ке Срп ске усво ји ла на Де ве тој сједници, одржаној 15. ју ла
2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 26. ју ла 2011. го ди не кон ста -
то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма и до пу нама
Закона о јавним предузећима ни је угро жен ви тал ни на ци о -
нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу -
бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1884/11 Предсједник
27. јула 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ЈАВ НИМ

ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА

Члан 1.

У За ко ну о јав ним пред у зе ћи ма (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 75/04) у чла ну 1. став 2. ми је ња се
и гла си:

“(2) На пи та ња ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном сход но
се при мје њу ју од ред бе За ко на о при вред ним дру штви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08 и
58/09).”.

Члан 2.

У чла ну 2. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Јав но пред у зе ће у сми слу овог за ко на је прав но ли -
це ко је је упи са но у суд ски ре ги стар као при вред но дру -
штво у фор ми ак ци о нар ског дру штва или дру штва са огра -
ни че ном од го вор но шћу, ра ди оба вља ња дје лат но сти од оп -
штег ин те ре са и у чи јем основ ном ка пи та лу Ре пу бли ка
Срп ска или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ди рект но или
ин ди рект но има ве ћин ско вла сни штво.”.

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“(3) Јав на пред у зе ћа из ста ва 1. овог чла на ду жна су да
ин фор ма ци је о сво јој фи нан сиј ској и ор га ни за ци о ној
струк ту ри учи не до ступ ним јав но сти, по сред ством ин тер -
нет-стра ни це пред у зе ћа или на дру ги аде ква тан на чин.”.

Члан 3.

По сли је чла на 2. до да је се но ви члан 2а., ко ји гла си: 

“Члан 2а.

(1) Оба вља ње дје лат но сти пред у зе ће из чла на 2. овог
за ко на за сни ва на сље де ћим прин ци пи ма: 

а) јед на ком трет ма ну (не ди скри ми на ци ји) и сло бо ди
осни ва ња и пру жа ња услу га,

б) тран спа рент но сти, 

в) за бра ни спо ра зу ма јав них пред у зе ћа ко ја има ју за
по сље ди цу спре ча ва ње, огра ни ча ва ње или на ру ша ва ње
кон ку рен ци је на тр жи шту,

г) за бра ни зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја,

д) над зи ра њу по мо ћи ко ју до дје љу ју да ва о ци др жав не
по мо ћи да ва њем по вла сти ца од ре ђе ним пред у зе ћи ма или
про из вод њи од ре ђе не ро бе, ра ди из бје га ва ња на ру ша ва ња
кон ку рен ци је,

ђ) пре вен тив ном над зи ра њу об је ди ња ва ња пред у зе ћа,

е) ли бе ра ли за ци ји од ре ђе них дје лат но сти од оп штег
ин те ре са ра ди спре ча ва ња раз во ја мо но по ли стич ких тен -
ден ци ја,

ж) оси гу ра њу тран спа рент но сти фи нан сиј ских од но са
из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске, од но сно је ди ни це ло кал не са мо -
у пра ве и јав них пред у зе ћа и

з) во ђе њу за себ них ра чу на, та ко да се ја сно раз гра ни че
тро шко ви и при хо ди по ве за ни са раз ли чи тим дје лат но сти -
ма.

(2) Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће до ни је ти уред бу о тран -
спа рент но сти фи нан сиј ских од но са из ме ђу Ре пу бли ке
Срп ске, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и јав них
пред у зе ћа, у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на сна гу овог
за ко на.”.

Члан 4.

У чла ну 5. у ста ву 1. т. ф), г), х) и и) по ста ју т. ж), з), и)
и ј). 

По сли је до са да шње тач ке и), ко ја је по ста ла тач ка ј),
до да ју се но ве т. к), л) и љ), ко је гла се:

“к) од лу чу је о фор ми ра њу по слов не је ди ни це,

л) од лу чу је о ста ту сним про мје на ма, про мје ни прав не
фор ме и пре стан ку јав ног пред у зе ћа,
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љ) од лу чу је о сти ца њу, про да ји, да ва њу у за куп, за ла га -
њу или дру гом рас по ла га њу имо ви ном ве ли ке ври јед но -
сти, у скла ду са За ко ном о при вред ним дру штви ма и”.

До са да шња тач ка ј) по ста је тач ка м).

Члан 5.

У чла ну 7. по сли је тач ке к) до да ју се но ве т. л) и љ), ко -
је гла се:

“л) са зи ва сјед ни це скуп шти не јав ног пред у зе ћа, осим
јав них пред у зе ћа у ко ји ма Вла да вр ши функ ци ју скуп шти -
не и утвр ђу је при је длог днев ног ре да,

љ) утвр ђу је при је длог од лу ка скуп шти не јав ног пред у -
зе ћа и вр ши кон тро лу спро во ђе ња усво је них од лу ка и”.

До са да шња тач ка л) по ста је тач ка м).

Члан 6.

У чла ну 8. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “Ак ци о на ри” до -
да ју се ри је чи: “или чла но ви дру штва”.

У ста ву 3. по сли је ри је чи: “ак ци о на ра” до да ју се ри је -
чи: “или чла но ва дру штва”.

Члан 7. 

У чла ну 12. став 4. бри ше се. 

Члан 8.

У чла ну 13. став 8. бри ше се. 

Члан 9.

У чла ну 26. у ста ву 1. по сли је тач ке з) до да ју се но ве т.
и), ј), к), л) и љ), ко је гла се:

“и) раз ма тра из вје шта је одје ље ња ин тер не ре ви зи је и
да је пре по ру ке по из вје шта ји ма о ре ви зи ји, 

ј) из вје шта ва над зор ни од бор о ре а ли за ци ји пре по ру ка
по из вје шта ји ма о ре ви зи ји, 

к) из вје шта ва скуп шти ну јав ног пред у зе ћа о ра чу но -
вод ству, из вје шта ји ма и фи нан сиј ском по сло ва њу јав ног
пред у зе ћа и ње го вих по ве за них пред у зе ћа, 

л) из ја шња ва се о при је дло гу од лу ке о рас по дје ли до -
би ти ко ју усва ја скуп шти на и

љ) из вје шта ва о ускла ђе но сти по сло ва ња јав ног пред у -
зе ћа са за кон ским и дру гим ре гу ла тор ним за хтје ви ма”.

По сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2. и 3., ко ји гла се:

“(2) Од бор за ре ви зи ју под но си из вје штај на сва кој го -
ди шњој скуп шти ни, а на ван ред ној сјед ни ци скуп шти не
ка да сма тра да је из вје шта ва ње по треб но или ка да то за тра -
жи над зор ни од бор. 

(3) Од бор за ре ви зи ју до ста вља по се бан из вје штај
скуп шти ни о уго во ри ма за кљу че ним из ме ђу јав ног пред у -
зе ћа и по ве за них ли ца у сми слу овог за ко на.”. 

Члан 10.

Члан 36. ми је ња се и гла си:

“По усва ја њу фи нан сиј ског из вје шта ја за прет ход ну
по слов ну го ди ну до бит се рас по ре ђу је сље де ћим ре до -
слије дом: 

а) за по кри ће гу би та ка пре не се них из ра ни јих го ди на,

б) за за кон ске ре зер ве, 

в) за ста ту тар не ре зер ве, ако их јав но пред у зе ће утвр ди
осни вач ким ак том,

г) за до на ци је, нај ви ше до 10% од не то до би ти, ако су
пла ни ра не у скла ду са про пи сом ко јим се уре ђу је до дје ла
до на ци ја пред у зе ћа у јав ном вла сни штву или под јав ном
кон тро лом у Ре пу бли ци Срп ској и

д) за ис пла ту ди ви ден де, у скла ду са За ко ном о при -
вред ним дру штви ма.”.

Члан 11.

Члан 42. бри ше се.

Члан 12.

У чла ну 47. у ста ву 1. до да је се но ва тач ка а), ко ја гла -
си:

“а) не из вр ша ва оба ве зе из чла на 2. став 3”.

До са да шња тач ка а) по ста је тач ка б), а до са да шња тач -
ка б) по ста је тач ка и).

Тач ка г) ми је ња се и гла си:

“г) не из ра ди тро го ди шњи план по сло ва ња и не до ста -
ви га над ле жним ор га ни ма у скла ду са чла ном 21”.

Члан 13.

Члан 54. бри ше се.

Члан 14.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 01-1187/11 Предсједник
15. јула 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94), д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА ЗА КО НА 

О НО ТА РИ МА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма За ко на о но та ри ма, ко -
ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на
Де ве тој сједници, одржаној 15. ју ла 2011. го ди не, а Ви је ће
на ро да 26. ју ла 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За -
ко ном о из мје на ма За ко на о но та ри ма ни је угро жен ви тал -
ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у
Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1883/11 Предсједник
27. јула 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н  

О ИЗ МЈЕ НА МА ЗА КО НА О НО ТА РИ МА

Члан 1.

У За ко ну о но та ри ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07 и 50/10)
у чла ну 36. став 1. бри ше се.

До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 1. и 2.

Члан 2.

Члан 123. ми је ња се и гла си: 

“(1) Но та ри има ју пра во на на гра ду и на кна ду за свој
рад у ви си ни и на на чин уре ђен Уред бом о од ре ђи ва њу на -
гра да и на кна да но та ри ма у Ре пу бли ци Срп ској, ко ју, на
при је длог ми ни стра, до но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске уз
при ба вље но ми шље ње Но тар ске ко мо ре.

(2) Вла да Ре пу бли ке Срп ске до ни је ће уред бу из ста ва 1.
овог чла на у ро ку од 6 (шест) мје се ци од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на.”.

Члан 3.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1184/11 Предсједник
15. јула 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м
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