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(3) Фонд пензијског и инвалидског осигурања дужан је
да изврши пренос свих новчаних средстава на Јединствени
рачун Трезора Републике, као и свих података о имовини,
потраживањима и обавезама из својих пословних књига у
главну књигу Трезора Републике са стањем на дан 31. децембар 2015. године.”.
Члан 3.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.
Број: 02/1-021-1524/15
4. децембра 2015. године
Бања Лука

1836
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 ТРЕЗОРУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о трезору, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Дванаестој посебној сједници, одржаној 4. децембра 2015. године, а Вијеће народа 14. децембра 2015.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о трезору није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4057/15
15. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРЕЗОРУ

Члан 1.
У Закону о трезору (“Службени гласник Републике
Српске”, број 28/13) у члану 2. у тачки а) ријечи и запета: “Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике
Српске,” бришу се.
У тачки н) ријеч: “и” замјењује се запетом, а у тачки њ)
послије ријечи: “сектор” додаје се ријеч: “и” и нова тачка
о), која гласи:
“о) техничко-организациони оквир за успостављање и
вођење система књиговодства и рачуноводства буџетских
корисника је систем трезорског пословања”.
Члан 2.
Послије члана 31. додаје се нови члан 31а, који гласи:
“Члан 31а.
(1) Рачуни Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске угасиће се закључно са 31. децембром
2015. године.
(2) Фонд за пензијско и инвалидско осигурање дужан је
да своју организацију и опште акте усклади и да најкасније
од 1. јануара 2016. буде укључен у Јединствени рачун Трезора Републике.

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.

