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Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-886/11
2. јуна 2011. године
Бања Лука

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

15

ке Српске усвојила на Седмој сједници, одржаној 2. јуна
2011. године, а Вијеће народа 13. јуна 2011. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о управним споровима није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-1473/11
15. јуна 2011. године
Бања Лука

981

63

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

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

ЗАКОН

УКАЗ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О УПРАВНИМ СПОРОВИМА

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И
ДОПУНИ ЗАКОНА О УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ
АКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ НАФТНЕ
ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допуни Закона о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Седмој сједници, одржаној 2. јуна 2011. године, а Вијеће народа 13. јуна 2011. године констатовало да усвојеним Законом о измјени и допуни Закона о условима продаје акција предузећа из области нафтне
индустрије Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1472/11
15. јуна 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О УСЛОВИМА
ПРОДАЈЕ АКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ НАФТНЕ
ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/07 и 68/07) у члану 6. у
ставу 1. ријеч: “девет” замјењује се ријечју: “12”, а ријеч:
“четири” замјењује се ријечју: “седам”.
Члан 2.
Послије члана 8. додаје се нови члан 8а., који гласи:
“Члан 8а.
Обавезе предузећа из члана 5. став 1. Закона могу се
умањити за износ међусобних потраживања и обавеза продавца и предузећа у складу са њиховим споразумом, а на
основу одлуке Владе.”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-885/11
2. јуна 2011. године
Бања Лука

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

982
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 УПРАВНИМ СПОРОВИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
управним споровима, који је Народна скупштина Републи-

Члан 1.
У Закону о управним споровима (“Службени гласник
Републике Српске”, број 109/05) у члану 14. став 4. мијења
се и гласи:
“Под условима из ст. 2. и 3. овог члана о одгађању
извршења управног акта против којег је поднесена тужба
може одлучити надлежни суд коме је тужба поднесена, ако
то у писаној форми затражи тужилац. Суд може одгодити
извршење управног акта у трајању до 60 дана, рачунајући
од дана доношења одлуке о одгађању.”.
Члан 2.
У члану 18. ријеч: “облику” замјењује се ријечју: “обиму”.
Послије става 1. додаје се нови став 2., који гласи:
“Уз тужбу се доставља коначан управни акт у оригиналу, односно овјереном препису или овјереној фото-копији.”.
Члан 3.
У члану 24. у ставу 2. ријечи: “а најдуже у року од 30
дана” замјењују се ријечима: “а овај рок не може бити краћи од осам, ни дужи од 30 дана”.
Члан 4.
У члану 31. у ставу 3. ријечи: “ст. 2. и 3.” замјењују се
ријечима: “став 2.”.
Члан 5.
Члан 49. мијења се и гласи:
“Трошкови у управним споровима су издаци учињени
поводом управног спора од његовог покретања до завршетка.
Свака странка по налогу суда унапријед полаже износ
потребан за подмирење трошкова који ће настати усљед
предузимања одређених радњи странке.
Трошкови поступка обухватају награду за рад адвоката
и других лица којима Закон о парничном поступку признаје право на награду.
Суд одлуком којом окончава поступак у управном спору одлучује ко сноси трошкове поступка и колико они износе.”.
Члан 6.
Послије члана 49. додаје се нови члан 49а., који гласи:
“Члан 49а.
Странка која изгуби спор дужна је да противној странки надокнади трошкове спора.
Ако странка дјелимично успије у спору, суд може, с
обзиром на постигнути успјех, одредити да свака странка
подмирује своје трошкове или да једна странка надокнади
другој сразмјеран дио трошкова.
Странка која је покренула спор пред судом због ‘ћутања администрације’ не плаћа трошкове спора и у случају
да не успије у спору.”.

