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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 ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
ЗАКОНА О УНУТРАШЊЕМ ДУГУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допуни Закона о унутрашњем дугу Републике Српске, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Тридесет трећој сједници,
одржаној 27. фебруара 2014. године.
Вијеће народа Републике Српске је актом, број: 03.259/14, од 10. марта 2014. године, обавијестило Народну
скупштину да наведени закон спада у питање повреде виталног националног интереса бошњачког народа.
Заједничка комисија Народне скупштине Републике
Српске и Вијећа народа Републике Српске, на сједници
одржаној 3. априла 2014. године, у складу са Амандманом
LXXVII, није усагласила наведени закон, те је исти достављен Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда
Републике Српске.
Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске донијело је Одлуку број: УВ-1/14, од 14. маја
2014. године, којом је утврђено да није повријеђен витални
национални интерес бошњачког народа у Закону о измјени и
допуни Закона о унутрашњем дугу Републике Српске.
Одлука Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног
суда Републике Српске, број: УВ-1/14, од 14. маја 2014. године, објављена је у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 40/14, од 23. маја 2014. године.
Број: 01-020-2862/14
28. маја 2014. године
Бања Лука

Год. XXIII

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О УНУТРАШЊЕМ
ДУГУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о унутрашњем дугу Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/12, 28/13 и 59/13)
у члану 1. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Одредбе овог закона не примјењују се на одлуке,
рјешења и друге акте надлежних органа по основу по-

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

врата јавних прихода, рјешења за утврђену накнаду на
име експроприсаног земљишта, судске одлуке на основу
досуђене накнаде по судским пресудама и судским извршним рјешењима на основу права из радних односа, те на
правоснажне судске одлуке којима је утврђено право на
надокнаду штете на основу неоснованог лишења слободе,
које подразумијева лишење слободе у складу са одредбама
Кривичног закона Републике Српске, а у вези са Законом о
кривичном поступку Републике Српске.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Одредбе овог закона примјењују се на правоснажне
и извршне судске одлуке којима је утврђено право на надокнаду штете на основу неоснованог лишења слободе које
је у вези са ратним дејствима у периоду од 20. маја 1992.
до 19. јуна 1996. године, а штета је утврђена у грађанској
парници пред редовним судовима у Босни и Херцеговини,
у складу са одредбама прописа којим се уређује парнични
поступак и у извршном поступку, у складу са одредбама
прописа којим се уређује извршни поступак.”.
Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 4, 5, 6, 7. и 8.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-267/14
27. фебруара 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 61. сједници, одржаној 15.05.2014. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА

I
Овом одлуком одобрава се коришћење новчаних средстава у износу од 10.000.000,00 КМ у циљу реализације
Пројекта Електронско подношење пореских пријава.
II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се на терет
средстава са посебних рачуна од приватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв. escrow рачун),

