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Српске”, број 74/10) у члану 6. ријечи: “полугодишњи и”
бришу се.
Члан 2.
У члану 7. испред ријечи: “Подаци” додаје се број: “1”
у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Основни подаци из преузетих финансијских извјештаја, уз обезбијеђен превод на енглески језик, доступни
су јавности без накнаде, на званичној интернет страници
Агенције.”.
Члан 3.
Послије члана 8. додаје се нови члан 8а, који гласи:
“Члан 8а.
(1) Агенција је дужна да Министарству финансија обезбиједи стални увид у предате финансијске извјештаје,
најкасније у року од 30 дана од истека рокова за њихову
предају у Регистар.
(2) Агенција је дужна да обезбиједи могућност креирања збирних и појединачних анализа и извјештаја о имовинском, приносном и финансијском положају правних
лица и предузетника, у складу са законом којим се уређује
област рачуноводства и ревизије.
(3) Подаци из става 2. овог члана обезбјеђују се за потребе републичких органа управе и органа јединице локалне самоуправе без накнаде.
(4) Министар финансија ће донијети пропис којим се
уређују форма и садржај извјештаја из става 2. овог члана, у
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 4.
У члану 10. у ставу 1. у тачки а) послије ријечи: “Регистар” додају се ријечи: “и контролу обавјештења о разврставању”.
У тачки б) послије ријечи: “извјештаја,” додају се
ријечи: “као и одговарајуће исправке обавјештења о разврставању,”.
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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 ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Седмој сједници, одржаној 29. октобра 2015.
године, а Вијеће народа 9. новембра 2015. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона
о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске није угрожен витални национални интерес
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске (“Службени гласник Републике

Члан 5.
У члану 13. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Документи уз финансијске извјештаје предају се у
Регистар у року од 30 дана од дана њиховог настанка, а најкасније до 30. јуна текуће за претходну годину.”.
У ставу 3. у тачки б) ријеч: “и” брише се и додаје се
запета, а послије тачке б) додаје се нова тачка в), која гласи:
“в) годишњи извјештај о пословању и”.
Досадашња тачка в) постаје нова тачка г).
Члан 6.
У члану 17. ријечи: “Министарство финансија” замјењују се ријечима: “Пореску управу Републике Српске”.
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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