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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 7.
У члану 356. у ставу 2. ријечи: “из члана 355. Закона”
замјењују се ријечима: “из члана 355. став 1. Закона, изузев
поступака прописаних у члану 8. Закона о аграрној реформи и колонизацији”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Поступци из чл. 324, 325, 325а. и 326. почети по
раније важећим одредбама окончаће се по одредбама овог
закона.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1237/19
6. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2081
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 ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
геолошким истраживањима, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Осмој редовној сједници,
одржаној 6. децембра 2019. године, а Вијеће народа 16. децембра 2019. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4776/19
17. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА

Члан 1.
У Закону о геолошким истраживањима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 110/13 и 91/17) у члану 7.
послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Министар доноси правилник којим се уређују геотехничка истраживања и испитивања, минималан програм
геотехничких истраживања и испитивања, начин документовања резултата геотехничких истраживања и испитивања
и услове за обављање геотехничких истраживања и испитивања.”.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.
Члан 2.
У члану 13. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Истраживања из става 4. овог члана врше се према
ревидираном пројекту детаљних геолошких истраживања.”.
Члан 3.
У члану 17. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Стручни испит из области геологије може да полаже лице са звањем геолог или дипломирани инжењер геологије, односно лице које је завршило први циклус високог
образовања у области геологије и има најмање двије године
радног искуства у области геологије, након стицања одговарајуће стручне спреме.”.
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Ст. 5. и 6. мијењају се и гласе:
“(5) Чланови комисије за полагање стручног испита
имају право на накнаду за рад.
(6) Висина накнаде из става 5. овог члана износи 50 КМ
по кандидату.”.
Став 8. мијења се и гласи:
“(8) Накнада за трошкове полагања стручног испита по
кандидату износи 400 КМ.”.
Послије става 8. додају се нови ст. 9. и 10, који гласе:
“(9) Чланови комисије из става 4. овог члана имају
право на накнаду за рад у комисији у складу са прописима
којимa се уређују плате и накнаде запослених у органима
управе и овим законом.
(10) Накнада за трошкове полагања стручног испита
уплаћује се на рачун буџета Републике Српске.”.
Досадашњи став 9. постаје став 11.
Члан 4.
У члану 25. у ставу 2. ријечи: “100 km²” замјењују се
ријечима: “50 km²”.
Члан 5.
У члану 31. у ставу 1. у тачки з) послије ријечи: “истраживања” и запете додају се ријечи: “уколико истраживања
трају дуже од годину дана” и запета.
Члан 6.
У члану 43. у ставу 2. ријеч: “пете” замјењује се ријечју:
“седме”.
Члан 7.
У члану 50. у ставу 5. послије ријечи: “средстава” додају се запета и ријечи: “прије закључења уговора о концесији за експлоатацију”.
Члан 8.
Послије члана 61а. додаје се нови члан 61б, који гласи:
“Члан 61б.
Министар ће у року од три мјесеца од дана ступања
на снагу овог закона донијети Правилник о геотехничким
истраживањима и испитивањима (члан 7. став 3).”.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1238/19
6. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2082
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 ГАРАНТНОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о Гарантном фонду Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Осмој редовној
сједници, одржаној 6. децембра 2019. године, а Вијеће народа 16. децембра 2019. године констатовало да усвојеним
Законом о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4777/19
17. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

19.12.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ГАРАНТНОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Гарантном фонду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 50/10) у члану 5.
послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе:
“(3) Ако је Фонд гарантовао дио финансијске обавезе предузетника из дужничких хартија од вриједности
које предузетник емитује у складу са прописима којим се
уређује тржиште хартија од вриједности у поступку јавне понуде, корисником гаранције и повјериоцем по обезбијеђеној обавези, у смислу овог закона, сматра се законити
ималац дужничке хартије од вриједности, односно платни
агент за емисије дужничких хартија од вриједности јавном
понудом.
(4) Послове платног агента у поступцима емисије дужничких хартија од вриједности за које гарантује Фонд,
укључујући и предузимање свих радњи ради остваривања
права из дужничких хартија од вриједности које се тичу
измирења обавеза из гаранције, обавља Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Регистар хартија од вриједности) уз сагласност Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
(5) Послове из става 4. овог члана Регистар хартија од
вриједности обавља у складу са својим актима и уговором
са емитентом и Фондом, као гарантом емисије.”.
Члан 2.
Послије члана 5. додаје се нови члан 5а, који гласи:
“Члан 5а.
(1) Фонд може, поред гарантовања конкретне финансијске обавезе предузетника, издавати гаранције за обезбјеђење дијела обавеза из портфеља кредита, уговорених између
предузетника и банке или друге финансијске организације.
(2) Портфељ кредита из става 1. овог члана обавезно
има карактеристике диверсификованог портфеља одговарајућег броја кредита предузетника одобрених за намјене
из члана 2. овог закона и са роком дужим од 12 мјесеци и
који не служе за отплату њихових раније одобрених негарантованих кредита код исте банке или друге финансијске
организације.
(3) У случају гарантовања обезбјеђења дијела обавеза из портфеља кредита, Фонд може гарантовати покриће
кредитног ризика највише до 25% изложености ризику на
нивоу портфеља.
(4) Фонд утврђује критеријуме квалификованости предузетника, критеријуме кредита из портфеља и друге услове гарантовања кредитног портфеља.
(5) Фонд ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу
овог закона донијети акт из става 4. овог члана.”.
Члан 3.
У члану 6. у ставу 1. послије ријечи: “финансирање”
бришу се ријечи: “трговинске дјелатности која је претежно
базирана на увозним производима,”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:
“(3) Изузетно од става 2. овог члана, Фонд може издавати гаранције за кредите који служе за отплату раније одобрених негарантованих кредита и финансијских обавеза
предузетника код исте банке или друге финансијске организације, само ако је промјена услова првобитног уговора
узрокована текућим потребама предузетника, а не његовим
финансијским потешкоћама, и ако су накнадно договорени
услови кредитирања за њега повољнији у односу на првобитно уговорене.
(4) Испуњеност услова из става 3. овог члана Фонд
цијени у складу са прописима Агенције за банкарство Републике Српске којима се уређује управљање кредитним
ризиком.”.
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Члан 4.
У члану 16. послије става 1. додаје се нови став 2, који
гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, Фонд може издати
гаранције највише до 70% износа одобреног кредита или
друге финансијске обавезе које је предузетнику одобрила
банка или друга финансијска организација, уз претходно
одобрење надзорног одбора Фонда у складу са Статутом
Фонда.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 5.
У члану 24. у ставу 2. ријечи: “за тромјесечни период”
замјењују се ријечима: “на начин одређен уговором”.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1239/19
6. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2083
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 ДОБРОВОЉНИМ
ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ПЕНЗИЈСКИМ
ПЛАНОВИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Осмој редовној сједници, одржаној 6. децембра 2019.
године, а Вијеће народа 16. децембра 2019. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским
плановима није угрожен витални национални интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4778/19
17. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И
ПЕНЗИЈСКИМ ПЛАНОВИМА

Члан 1.
У Закону о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (“Службени гласник Републике Српске”, број 13/09) у члану 3. у тачки љ) ријечи: “и за своје
запослене или чланове, који потпишу приступну изјаву,
вршити уплату пензијског доприноса” бришу се.
У тачки у) послије ријечи: “фонда” ријеч: “и” брише се
и додаје запета.
У тачки ф) послије ријечи: “институција” додају се
ријеч: “и” и нова тачка х), која гласи:
“х) изјава о искључењу – изјава чијим потписивањем се
члан плана искључује из пензијског плана којим је предвиђено колективно укључивање запослених, односно чланова
синдиката или удружења у добровољни пензијски фонд”.
Члан 2.
У члану 43. у ставу 1. у тачки в) број: “44.” замјењује
се бројем: “42.”.

