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4) евиденција о припреми мјерила не садржи обавезне
податке (члан 34. став 1),
5) евиденцију о припреми мјерила не чува у прописаном року (члан 34. став 2),
6) податке из евиденције о припреми мјерила не достави Заводу (члан 34. став 3) и
7) не обавијести Завод, у прописаном року, о промјенама које могу утицати на рад образоване лабораторије (члан
35. став 1).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у образованој лабораторији новчаном казном од
200 КМ до 1.000 КМ.
Новчане казне за спречавање и ометање
метролошког надзора
Члан 55.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће
се за прекршај правно лице ако не дозволи или не омогући
вршење метролошког надзора или не пружи обавјештења и
не стави на увид исправе, односно податке који су потребни за вршење надзора или не обезбиједи услове неопходне
за несметан рад и утврђивање чињеничног стања (члан 46.
став 6).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 300 КМ
до 1.500 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ.
ГЛАВА XIV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Рад образованих лабораторија
Члан 56.
Образоване лабораторије које су почеле да обављају
послове припреме мјерила на основу Закона о метрологији у Републици Српској (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 13/02 и 100/11) могу ове послове обављати до
истека важења рјешења о испуњености услова за припрему
мјерила, а најкасније до 31. децембра 2019. године.
Окончање раније започетих поступака
Члан 57.
Поступци почети прије ступања на снагу овог закона
окончаће се по одредбама Закона о метрологији у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
13/02 и 100/11).
Раније издата рјешења, увјерења и жигови
Члан 58.
Рјешења о одобрењу типа мјерила, увјерења о верификацији мјерила, жигови и други документи издати до дана
ступања на снагу овог закона остају на снази до истека рока
на који су издата.
Доношење подзаконских аката
Члан 59.
(1) Влада ће у року од шест мјесеци од дана ступања
на снагу овог закона донијети Уредбу о накнадама за обављање верификације мјерила и других послова из области
метрологије (члан 44. став 3).
(2) Директор Завода ће уз сагласност министра у року
од годину дана од ступања на снагу овог закона донијети
сљедеће подзаконске акте:
1) Правилник о врстама мјерила за која је обавезна верификација (члан 7. став 3),
2) Правилник о поступку и начину испитивања типа
мјерила (члан 16. став 12),
3) Правилник о поступку и начину именовања тијела за
оцјењивање усаглашености мјерила (члан 18. став 9),

11),
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4) Правилник о верификацији мјерила (члан 20. став

5) Правилник о врстама и облицима жигова за верификацију мјерила (члан 25. став 5),
6) Правилник о поступку овлашћивања тијела за верификацију мјерила (члан 27. став 5. и члан 30. став 4),
7) Правилник о поступку оснивања лабораторија за
припрему мјерила (члан 32. став 3. и члан 34. став 4),
8) Правилник о поступаку издавања потврда за увоз
мјерила (члан 36. став 3),
9) Правилник о претпакованим производима (члан 38.
став 4),
10) Правилник о мјерним боцама (члан 40. став 2),
11) Правилник о поступку признавања иностраних рјешења, жигова и знакова усаглашености (члан 42. став 2) и
12) Правилник о вршењу метролошког надзора (члан
46. став 5).
(3) До доношења подзаконских аката из ст. 1. и 2. овог
члана примјењиваће се подзаконски акти који су важили
до дана ступања на снагу овог закона ако нису са њим у
супротности.
Престанак важења претходног закона
Члан 60.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о метрологији у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 13/02 и 100/11).
Ступање на снагу Закона
Члан 61.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-418/16
7. априла 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине
Недељко Чубриловић, с.р.

606
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 ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о електронском
пословању Републике Српске, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Једанаестој сједници, одржаној 7. априла 2016. године, а Вијеће народа 18. априла 2016.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама
Закона о електронском пословању Републике Српске није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1328/16
19. априла 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ
ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о електронском пословању Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 59/09) у члану 2. ријечи: “нотарску дјелатност” бришу се.
Члан 2.
У члану 7. став 4. брише се.
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

(5) Субјекти који немају сједиште у Републици Српској
могу се на добровољном основу регистровати у Јединствени систем за мултилатералне компензације и цесије.”.

Број: 02/1-021-419/16
7. априла 2016. године
Бања Лука

Члан 3.
У члану 6. у ставу 2. послије ријечи: “Републици Српској” додају се запета и ријечи: “берзанских посредника
и Агенције за посредничке, информатичке и финансијске
услуге (у даљем тексту: АПИФ)”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Организатор посебним уговорима уређује односе
са члановима Система.”.

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

607
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 СИСТЕМУ ЗА
МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ И ЦЕСИЈЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
јединственом систему за мултилатералне компензације
и цесије, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Једанаестој сједници, одржаној 7. априла 2016.
године, а Вијеће народа 18. априла 2016. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона
о јединственом систему за мултилатералне компензације и
цесије није угрожен витални национални интерес ни једног
конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1326/16
19. априла 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЈЕДИНСТВЕНОМ СИСТЕМУ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ
КОМПЕНЗАЦИЈЕ И ЦЕСИЈЕ

Члан 1.
У Закону о Јединственом систему за мултилатералне
компензације и цесије (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) у члану 2. тачка а) мијења се и гласи:
“а) мултилатерална компензација је скуп повезаних
платних трансакција између учесника који истовремено
измирују обавезе и наплаћују потраживања, а које се реализују на основу пријављених обавеза учесника у складу
са овим законом,”.
Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
“(1) Субјекти који имају обавезу да пријављују доспјеле
неоспорене новчане обавезе (у даљем тексту: учесници) су
субјекти укључени у буџетски систем Републике Српске,
привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва, микрокредитне организације, агенције, спортска друштва, предузетници, пољопривредна газдинства и друга правна лица
која обављају пословање посредством банковних рачуна.
(2) Регистрацију и пријаву обавеза за пословног субјекта над којима је покренут стечајни или ликвидациони поступак може извршити стечајни или ликвидациони управник у складу са законом.
(3) Одлуком о спровођењу мултилатералне компензације и цесије (у даљем тексту: Одлука), коју доноси Влада
Републике Српске (у даљем тексту: Влада) за сваку мултилатералну компензацију појединачно, детаљније се уређује
пријављивање обавеза субјеката који су укључени у буџетски систем Републике Српске, као и рокови за спровођење
обавезних мултилатералних компензација и цесија.
(4) Учесници који имају доспјеле неоспорене обавезе
у складу са Одлуком из става 3. овог члана дужни су да
се региструју у Јединствени систем за мултилатералне компензације и цесије.

Члан 4.
Члан 8. мијења се и гласи:
“(1) Учесник пријављује све доспјеле неоспорене новчане обавезе према другим учесницима у складу са Одлуком из члана 3. став 3. овог закона.
(2) Учесник може пријавити и остале недоспјеле обавезе према другим учесницима.
(3) Обавезе се пријављују посредством овлашћене организације код које је учесник одредио главни рачун или
код берзанског посредника или АПИФ-а.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, обавезе које су
предмет мултилатералне компензације за учеснике који
су буџетски корисници у саставу Главне књиге трезора
пријављује Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство), а за учеснике који су буџетски корисници у
саставу књиге трезора јединице локалне самоуправе обавезе пријављује јединица локалне самоуправе.
(5) Учесник може посредством овлашћене организације затражити директан приступ Систему или овластити
да у његово име приступа Систему пословни субјект регистрован за пружање рачуноводствених услуга који је склопио уговор са Организатором.
(6) Учесник може унијети у Систем и обавезу која још
није настала (аванс), уз обавезу да назначи у пријави да је
ријеч о авансном плаћању обавеза.
(7) Обавезе по основу јавних прихода Републике Српске и ванбуџетских фондова и обавезе по основу јавних
прихода који се дијеле између Републике Српске и јединица локалних самоуправа пријављују се Министарству.”.
Члан 5.
Члан 11. мијења се и гласи:
“(1) За учесника коме је блокиран главни рачун обавезе пријављује овлашћена организација код које се води
рачун.
(2) Овлашћена организација пријављује само обавезе
према повјериоцу који се налази на првом мјесту за намирење у њеном регистру принудне наплате.
(3) Обавезе из става 2. овог члана не пријављују се ако
повјерилац није учесник Система.
(4) Овлашћена организација може извршити налоге на
новчаним средствима блокираног учесника ако пријављене
обавезе нису компензоване, при чему је дужна да усклади
стање пријаве у Систему.”.
Члан 6.
У члану 12. у ставу 1. тачка а) брише се, а т. б), в) и г)
постају т. а), б) и в).
Члан 7.
У члану 14. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Захтјеве из става 2. овог члана могу поднијети учесници који имају директан приступ Систему.”.
Члан 8.
У члану 17. ријечи: “посредством овлашћене организације” замјењују се ријечима: “на адресу електронске поште
из пријаве за регистрацију”.

