14

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА
ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
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На основу тачке 2. Амандмана XL 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
АГЕНЦИЈИ ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о Агенцији за
посредничке, информатичке и финансијске услуге, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Тридесет осмој сједници, одржаној 6., 7. и 8. јула 2010.
године - а Вијеће народа 16. јула 2010. године потврдило да
усвојеним Законом о измјенама Закона о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге није
угрожен витални национални интерес конститутивних
народа у Републици Српској.
Број: 01-020-852/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

Члан 1.
У Закону о Агенцији за посредничке, информатичке и
финансијске услуге (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05), члан 4. мијења се и гласи:
“Агенција обавља сљедеће послове:
1. успоставља и води Регистар финансијских извјештаја (у даљем тексту: Регистар), као централни извор информација о имовинском, приносном и финансијском положају правних лица и предузетника, обвезника предаје финансијских извјештаја у Регистар (у даљем тексту: Обвезници);
2. успоставља и води регистар обвезника подносиоца
финансијских извјештаја;
3. врши пријем, контролу и обраду финансијских извјештаја обвезника, архивира и управља базом података и
израђује анализе и информације;
4. успоставља и води регистар банкарских рачуна пословних субјеката и физичких лица;
5. води регистар обавеза Републике Српске по основу
старе девизне штедње, те коришћења старе девизне штедње у сврху откупа државног капитала, државних станова,
пословних простора и гаража;
6. врши упис у регистар и води регистар пољопривредних газдинстава у Републици Српској;
7. издаје изводе из регистара и преписе других јавних
података;
8. чува, располаже и управља архивом Службе за платни промет Републике Српске;
9. обавља послове за Акцијски фонд Републике Српске
а.д. Бања Лука који захтијевају организационо-техничке
капацитете којима располаже Агенција;
10. у властитим трезорима чува и складишти мјенице и
друге вриједносне папире, врши њихову дистрибуцију и о
истом води евиденцију;
11. пружа софтверске услуге и израђује софтвер;
12. даје савјете о типу и конфигурацији рачунарске
опреме и примјени припадајућег софтвера;
13. учествује у припреми, изради и води остале јавне
регистре Републике Српске, у складу са Законом;
14. обавља и остале послове за потребе републичких
органа управе и институција Босне и Херцеговине и
15. обавља и послове за потребе осталих корисника
услуга, у складу са Законом.”.
Члан 2.
У члану 6. у ставу 1. ријеч: “свим”, брише се.
Члан 3.
Члан 13. мијења се и гласи:
“Имовину Агенције чини имовина стечена у току обављања дјелатности Агенције у складу са Законом.”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-970/10
8. јула 2010. године
Бања Лука

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