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Члан 8.
У члану 21. у ставу 1. послије броја: “5” додају се ријечи: “став 1.”, а ријечи: “30. јуна 2014.” замјењују се ријечима: “31. децембра 2014.”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Под главним дугом у смислу става 1. овог члана
сматра се и дуг чије је плаћање одгођено актима Министарства, односно Пореске управе.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-881/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

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

771
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 БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о буџетском систему Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, а Вијеће
народа 19. јуна 2014. године констатовало да усвојеним
Законом о измјенама и допунама Закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3176/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ
СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 121/12) у члану 8.
у тачки г) подт. 1. и 4. бришу се, а подт. 2. и 3. постају подт.
1. и 2.
У тачки ђ) подтачка 1) мијења се и гласи:
“1) концесионе накнаде за уступљено право за концесије које додјељује Влада Републике Српске,”.
Члан 2.
У члану 9. послије тачке б) додаје се нова тачка в), која
гласи:
“в) изузетно од расподјеле из тачке б) овог члана, порез на приходе од самосталне дјелатности и порез на лична примања дијели се између буџета Републике и буџета
подручја од посебне бриге Републике, која су као таква
одређена законом којим се уређује Фонд солидарности за
обнову Републике Српске, у сразмјери 50 : 50,”.
Т. в) до е) постају т. г) до ж).
Досадашња тачка д), која постаје тачка ђ), мијења се и
гласи:
“ђ) концесионе накнаде за коришћење, за концесије које
додјељује Влада Републике Српске, дијеле се између буџета Републике и буџета општина и градова на чијој територији се обавља концесиона дјелатност у сразмјери:
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1) 30 : 70 за развијене јединице локалне самоуправе,
2) 30 : 70 за средње развијене јединице локалне самоуправе,
3) 20 : 80 за неразвијене јединице локалне самоуправе,
4) 10 : 90 за изразито неразвијене јединице локалне самоуправе,”.
Послије досадашње тачке е), која постаје тачка ж), додају се нове т. з) и и), које гласе:
“з) приходи од пореза на употребу, држање и ношење
добара:
1) порез на употребу моторних возила који се дијели
између буџета Републике и Фонда солидарности за обнову
Републике Српске у сразмјери 70 : 30,
2) порез на регистровано оружје који се дијели између
буџета Републике и Фонда солидарности за обнову Републике Српске у сразмјери 75 : 25 и
и) приходи од накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије који се дијеле
између буџета општина и градова и Фонда солидарности за
обнову Републике Српске у сразмјери 50 : 50.”.
Члан 3.
У члану 11. послије тачке ж) додају се нове т. з) и и),
које гласе:
“з) концесионе накнаде за уступљено право за концесије које додјељују јединице локалне самоуправе;
и) концесионе накнаде за коришћење за концесије које
додјељују јединице локалне самоуправе;”.
Досадашња тачка з) постаје тачка ј).
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-883/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

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

772
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 ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЗАДУЖИВАЊУ, ДУГУ И ГАРАНЦИЈАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о допунама Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, а Вијеће
народа 19. јуна 2014. године констатовало да усвојеним Законом о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3177/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАДУЖИВАЊУ, ДУГУ И
ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
71/12) у члану 15. послије става 2. додаје се нови став 3,
који гласи:
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“(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, дуг Републике
Српске настао по основу задуживања за финансирање санације штете из Јединственог регистра штета, прописаног
у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, изузима се из ограничења која су прописана за укупан
и јавни дуг Републике Српске.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 2.
У члану 62. послије става 5. додаје се нови став 6, који
гласи:
“(6) Министарство финансија може издати сагласност
из става 5. овог члана иако износи који доспијевају за отплату, по предложеном дугу и цјелокупном неизмиреном
постојећем дугу, у било којој наредној години прелазе ограничење из члана 59. став 1. овог закона, само у случају када
се сагласност тражи за задуживање које се односи на финансирање санације штете из Јединственог регистра штета прописаног Законом о Фонду солидарности за обнову
Републике Српске.”.
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-884/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

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

773
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 ДОПУНИ ЗАКОНА О
СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА
ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, а
Вијеће народа 19. јуна 2014. године констатовало да усвојеним Законом о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3178/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА
ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 73/08) у члану 8. послије става 1. додаје се нови
став 2, који гласи:
“(2) Забрана из става 1. овог члана не односи се на чланство у органу Фонда солидарности за обнову Републике
Српске.”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-885/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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774
На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 110. став
2. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. став
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, донијела је
сљедећу

ОД Л У КУ
I
Одредбa члана 14. став (2) Закона о Фонду солидарности за обнову Републике Српске има општи интерес за
Републику Српску.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-875/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

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

775
На основу члaна 70. став 1. тачка 2. и члана 110. став
2. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. став
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, донијела је
сљедећу

ОД Л У КУ
I
Одредбa члана 11. став (2) Закона о посебном доприносу за солидарност има општи интерес за Републику Српску.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-877/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

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

776
На основу члана 57. став 4. Закона о јавним путевима
(“Службени гласник Републике Српске”, број 89/13), члана
15. тачка г) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 65. сједници, одржаној 05.06.2014. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О НАКНАДАМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАТПИСА У
ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се висина и начин плаћања
накнада за постављање и коришћење рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно оглашавање или обавјештавање и других натписа (у даљем тексту:
натписи) у заштитном појасу јавних путева, осим локалних
путева и улица у насељу.
Члан 2.
(1) Накнаде за постављање и коришћење натписа, укључујући и објекте расвјете у заштитном појасу пута, износе:
1) годишња накнада за постављање свијетлећих натписа износи:

