СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Уторак, 27. новембар 2012. године
БАЊА ЛУКА

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

Број 109

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net

Год. XXI

www.slglasnik.org

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
Volksbank 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

ЗАКОН

2359
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са Законом о полицијским службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/10 и
78/11) и Уредбе о чиновима и ознакама у Министарству
унутрашњих послова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 61/02 и 51/07), на приједлог министра унутрашњих послова, д о н о с и м

ОД Л У КУ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ

I
Марић (Видосав) Младен, са утврђеним чином “самостални инспектор”, који је распоређен на послове и задатке начелник Центра јавне безбједности Бања Лука, ванредно се унапређује у чин “главни инспектор”.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-010-3713/12
20. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

2360
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 УСЛОВИМА И
ПОСТУПКУ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ОПШТИХ ОБАВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о условима и поступку верификације општих обавеза Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет другој
сједници, одржаној 7. новембра 2012. године, а Вијеће
народа 19. новембра 2012. године констатовало да усвојеним Законом о условима и поступку верификације општих
обавеза Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3734/12
22. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ОПШТИХ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се услови и поступак верификације општих обавеза Републике Српске.
Члан 2.
Под општим обавезама Републике Српске подразумијевају се обавезе прописане чланом 4. став 1. т. а) и б) и став
2. Закона о унутрашњем дугу Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/12), а то су:
а) обавезе према добављачима по свим основима,
б) обавезе по правоснажним и извршним судским
одлукама, настале у вези са потраживањима правних и
физичких лица од 20. јуна 1996. године до 31. децембра
2002. године и
в) обавезе настале на основу Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у
предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број
24/98).
Члан 3.
(1) Под верификацијом општих обавеза из члана 2.
овог закона подразумијева се:
а) утврђивање правног основа,
б) утврђивање књиговодственог основа, односно документовање садржаја књиговодствене исправе,
в) утврђивање постојања обавеза на основу судских и
вансудских поравнања и правоснажних и извршних судских одлука и
г) утврђивање осталих битних елемената у поступку
документовања обавеза.
(2) Верификација општих обавеза из члана 2. овог закона врши се на основу поступака утврђених:
а) Уредбом о утврђивању ликвидности буџетских корисника, фондова и институција (“Службени гласник Републике Српске”, број 14/03),
б) Упутством о форми, садржају и начину попуњавања
образаца за пријаву обавеза и потраживања буџетских
корисника, фондова и институција, на дан 31. децембар
2002. године (“Службени гласник Републике Српске”, број
16/03) и
в) рачуноводственим прописима којим се утврђује
правни основ настанка обавезе буџета Републике Српске.
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Члан 4.
Услове за верификацију обавеза према добављачима
обезбјеђује Министарство финансија заједно са буџетским
корисницима и добављачима буџетских корисника који
имају исказане међусобне обавезе и потраживања на дан
31. децембар 2002. године.
Члан 5.
Поступак за верификацију обавеза према добављачима
је сљедећи:
а) неизмирене обавезе буџетских корисника према
добављачима верификују се путем Обрасца за потврђивање неизмирених обавеза буџетских корисника (у даљем
тексту: Образац ПНОБК), и то посредством јавног позива
и директним контактима;
б) верификација обавеза вршиће се на бази Извјештаја
о пријављеном провјереном Обрасцу за пријаву обавеза
буџетских корисника, фондова и институција, који је прописан Упутством из члана 3. став 2. тачка б) овог закона;
в) Извјештај из тачке б) овог члана израђује Агенција
за посредничке, информатичке и финансијске услуге а. д.
Бања Лука;
г) Министарство финансија на бази Извјештаја попуњава Образац ПНОБК, који доставља буџетским корисницима и добављачима на верификацију и овјеравање;
д) добављач буџетског корисника дужан је да у процесу верификације достави Министарству финансија овјерену аналитичку картицу (за конкретног буџетског корисника) и остале потребне идентификационе податке који су
потребни за формирање базе података о повјериоцима;
ђ) након завршене верификације, обрасце обрађује
Министарство финансија;
е) верификацијом обавеза утврђује се карактер сваке од
пријављених обавеза, у смислу да је:
1) обавеза неизмирена,
2) обавеза дјелимично измирена,
3) обавеза измирена у цијелости,
4) обавеза предмет судског спора и
5) за обавезе донесена правоснажна и извршна судска
одлука или извршно судско рјешење и
ж) верификовани и обрађени подаци о обавезама
буџетских корисника након завршеног процеса верификације сматрају се коначним и представљају основ за измирење обавеза, у складу са Законом.
Члан 6.
(1) Услове за верификацију обавеза по правоснажним и
извршним судским одлукама обезбјеђује Министарство
финансија, у сарадњи са буџетским корисницима и парничним странкама које имају правоснажне и извршне судске одлуке.
(2) Поступак за верификацију обавеза из става 1. овог
члана је сљедећи:
а) надлежни судови достављају Министарству финансија извршна судска рјешења,
б) буџетски корисници и парничне странке из става 1.
овог члана Министарству финансија достављају правоснажне и извршне судске одлуке и другу документацију битну за категоризацију и реализацију судских одлука и
в) Министарство финансија врши контролу, обраду и
унос у одговарајуће евиденције.
Члан 7.
(1) Услове за верификацију обавеза насталих на основу
Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима обезбјеђују Министарство финансија, Министарство индустрије, енергетике
и рударства и Инвестиционо-развојна банка Републике
Српске а. д. Бања Лука.
(2) Верификација обавеза из става 1. овог члана врши
се објављивањем јавног позива за достављање документа-
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ције којом се доказује настанак обавезе и статус обавезе
према физичким и правним лицима изван територије Републике Српске.
Члан 8.
Обавезе које нису верификоване у складу са одредбама
овог закона могу се доказивати и остваривати у судском
поступку.
Члан 9.
Министар финансија ће у року 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Упутство о форми, садржају и начину попуњавања Обрасца ПНОБК из члана 5.
овог закона.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о условима и поступку верификације општих обавеза
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/09).
Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1656/12
7. новембра 2012. године
Бања Лука

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

2361
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 ДОПУНИ
ИЗБОРНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Изборног
закона Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет другој сједници, одржаној 7. новембра 2012. године, а Вијеће народа 19. новембра 2012. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допуни Изборног закона Републике Српске
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3735/12
22. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ИЗБОРНОГ ЗАКОНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Изборном закону Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и
24/12) у члану 13. тачка 1. брише се.
Члан 2.
У члану 18. тачка 2. брише се.
Послије тачке 9. додаје се нова тачка 9а., која гласи:
“9а. обједињује резултате избора са свих бирачких мјеста у општини, посебно за сваки орган за који је вршен
избор и доставља их Централној изборној комисији Босне
и Херцеговине и”.
У истом члану тачка 10. брише се.
Члан 3.
Члан 50. мијења се и гласи:
“Скупштине општина из члана 49. овог закона бирају
одборнике у градску скупштину на сљедећи начин:

