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Члан 7.
Члан 95. мијења се и гласи:
“(1) Накнаде које плаћају власници удјела у отвореном
инвестиционом фонду са јавном понудом ограничене су на
улазну и излазну накнаду.
(2) Улазна накнада додаје се износу нето вриједности
имовине фонда по удјелу у тренутку куповине удјела, док
се излазна накнада одбија од нето вриједности имовине
фонда по удјелу у тренутку откупа удјела отвореног инвестиционог фонда.
(3) Изузетно од става 1. овог члана, трошкови који се могу
наплаћивати на терет власника удјела су трошкови издавања
потврда о стању удјела, те трошкови израде, штампања и поштарине у вези са полугодишњим и годишњим извјештајима
власницима удјела, ако их они буду захтијевали.”.
Члан 8.
У члану 97. у ставу 1. формула:
“Укупна накнада за управљање + укупни износ
свих осталих трошкова из члана 95. овог закона,
осим трошкова из става 1. т. б), е) и з) тог члана
Просјечна годишња нето вриједност имовине

• 100”

мијења се и гласи:
“Укупна накнада за управљање + укупни износ
свих осталих трошкова из члана 94. овог закона,
осим трошкова из става 1. т. в) и ж) тог члана
• 100”.
Просјечна годишња нето вриједност имовине
Члан 9.
У члану 101. у ставу 1. у тачки к) у подтачки 3) испред
брoja: “10” додају се ријечи: “више од”.
У подтачки 4) испред брoja: “25” додају се ријечи:
“више од”.
У подтачки 5) испред брoja: “10” додају се ријечи:
“више од”.
У ставу 4. ријечи: “друштва за управљање” замјењују се
ријечју: “емитента”.
Члан 10.
У члану 106. на почетку става додаје се број један у
обостраној загради, а ријечи: “у најмање једном дневном
листу који је доступан на цијелој територији Републике
Српске” замјењују се ријечима: “на својој интернет страници и интернет страници берзе или другог уређеног јавног тржишта, те да обезбиједи доступност проспекта за све
вријеме важења проспекта, а најмање десет година од дана
његовог објављивања”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Друштво за управљање дужно је да обавјештење о
начину на који је проспект стављен на располагање јавности објави у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске.”.
Члан 11.
У члану 153. у ставу 9. запета и ријеч: “некретнина”
бришу се, а ријеч: “трговачким” замјењује се ријечју: “привредним”.
Члан 12.
У члану 159. у ставу 5. ријечи: “посљедњи” и “периода”
бришу се.
У ставу 6. ријечи: “завршетка периода у којем се примају захтјеви” замјењују се ријечима: “у којем је примљен
захтјев”.
Члан 13.
Прије члана 181. у називу одјељка: 2. Припајање и
ликвидација отвореног инвестиционог фонда ријеч: “Припајање” замјењује се ријечју: “Спајање”.
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Члан 14.
У члану 181. послије става 6. додаје се нови став 7, који
гласи:
“(7) Друштво за управљање може донијети одлуку о
престанку рада отвореног инвестиционог фонда и о добровољној ликвидацији, а у случају немогућности испуњења обавеза исплате удјела по захтјеву власника удјела,
друштво за управљање дужно је да донесе одлуку о ликвидацији отвореног инвестиционог фонда.”.
Досадашњи ст. 7, 8, 9, 10. и 11. постају ст. 8, 9, 10, 11.
и 12.
Члан 15.
У члану 232. у ставу 1. тачка њ) мијења се и гласи:
“њ) наплаћује накнаде власницима удјела у отвореном
инвестиционом фонду супротно прописаним одредбама
(члан 95),”.
Члан 16.
У члану 243д. у ставу 15. ријечи: “од дана добијања рјешења из става 8. овог члана” бришу се.
У ставу 17. послије ријечи: “годишње” додају се запета
и ријечи: “по цијени на посљедњи дан периода у којем је
примљен захтјев за откуп”.
Члан 17.
Послије члана 244а. додају се нови чл. 244б. и 244в,
који гласе:
“Члан 244б.
(1) Комисија ће ускладити постојеће подзаконске прописе у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.
(2) До доношења прописа из става 1. овог члана примјењују се подзаконски прописи који су важили на дан
ступања на снагу овог закона, а који са њим нису у супротности.
Члан 244в.
Друштва за управљање дужна су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона у року од 90 дана од дана
његовог ступања на снагу.”.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1054/19
24. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1832
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 НУСПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ
ПОРИЈЕКЛА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
нуспроизводима животињског поријекла, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Седмој редовној
сједници, одржаној 24. октобра 2019. године, а Вијеће народа 4. новембра 2019. године констатовало да усвојеним
Законом о измјенама и допунама Закона о нуспроизводима
животињског поријекла није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-4296/19
6. новембрa 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

11.11.2019.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
НУСПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ
ПОРИЈЕКЛА

Члан 1.
У Закону о нуспроизводима животињског поријекла
(“Службени гласник Републике Српске”, број 60/13) у члану 9. у ставу 1. тачка б) мијења се и гласи:
“б) трупови или дијелови трупа животиња закланих у
клаоницама, који су након анте мортем прегледа оцијењени као хигијенски исправни за клање за исхрану људи, или
трупови и дијелови трупа ловне дивљачи одстријељени за
исхрану људи у складу са прописима којима је регулисана
ова област, и то:
1) дијелови трупа, који су оцијењени као неупотребљиви за исхрану људи на којима нема никаквих знакова болести које се могу пренијети на људе или животиње,
2) главе перади,
3) коже, укључујући одстрањене дијелове приликом
обраде коже, рогови и ноге, укључујући фаланге, карпалне
и метакарпалне кости, тарзалне и метатарзалне кости код
животиња, изузев преживара који подлијежу тестирању на
трансмисивне спонгиформне енцефалопатије (у даљем тексту: ТСЕ) и преживара који су тестирани на ТСЕ и болест
Scrapie, а добијени резултати су негативни;”.
Тачка ђ) мијења се и гласи:
“ђ) крв која потиче од животиња које нису показале знакове заразних болести, које се путем крви могу пренијети
на људе или животиње и које су заклане у клаоници након
анте мортем прегледа оцијењене као хигијенски исправне
за клање за исхрану људи у складу са прописима којима је
регулисана ова област:
1) животиња, изузев преживара за које постоји обавеза
лабораторијског испитивања на присуство ТСЕ,
2) преживара који су лабораторијски испитани на присуство ТСЕ, а резултат лабораторијског испитивања је био
негативан;”.
У тачки з) ријечи: “споредне производе” замјењују се
ријечју: “нуспроизводe”.
У тачки м) послије ријечи: “члана 8.” додају се ријечи:
“став 1. т. од а) до е)”.
Тачка њ) мијења се и гласи:
“њ) масно ткиво животиња које нису показивале клиничке знакове болести која се може пренијети на људе или
животиње, које су заклане у клаоници и које су након анте
мортем прегледа оцијењене као хигијенски исправне за
клање за исхрану људи у складу са прописима којима је регулисана ова област”.
Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. у тачки д) послије ријечи: “потребе” ријеч: “и” брише се и додаје запета.
У тачки ђ) послије ријечи: “пчеларства” додају се запета и нова тачка е), која гласи:
“е) закопавањем или спаљивањем на сточном гробљу
или јами - гробници која испуњава прописане услове”.
Члан 3.
У члану 38. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Министар доноси правилник којим прописује
услове за стављање у промет хране за кућне љубимце произведене од нуспроизвода.”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1055/19
24. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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1833
На основу члана 3. Закона о донацијама у јавном сектору (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05) и
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези
са чланом 2. Споразума о успостављању специјалних
паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број
60/07), Влада Републике Српске, на 45. сједници, одржаној
7.11.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I
Прихватају се донаторска средства Владе Републике Србије у износу од 925.000,00 евра (1.809.142,75 КМ)
одобрена Републици Српској као једнократна помоћ ради
реализације пројеката у општини Дрвар као општини у Федерацији Босне и Херцеговине са већинским српским становништвом, а у оквиру механизма сарадње по Споразуму
о успостављању специјалних паралелних односа између
Републике Српске и Републике Србије.
II
Крајњи корисник донаторских средстава је Oпштина
Дрвар.
III
За потписивање Споразума са Oпштином Дрвар о финансирању пројеката донаторским средствима овлашћује
се министар финансија.
IV
Донаторска средства биће дозначена на посебан рачун
крајњег корисника отворен у сврху реализације пројеката.
За спровођење процедура јавних набавки задужен је
крајњи корисник донаторских средстава.
V
За извјештавање Владе о реализацији ове одлуке задужује се Министарство финансија.
VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2796/19
7. новембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1834
На основу члана 3. Закона о донацијама у јавном сектору (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05) и
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези
са чланом 2. Споразума о успостављању специјалних
паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број
60/07), Влада Републике Српске, на 45. сједници, одржаној
7.11.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I
Прихватају се донаторска средства Владе Републике
Србије у износу од 985.000,00 евра (1.926.492,55 КМ) одобрена Републици Српској као једнократна помоћ ради реализације пројеката сарадње у оквиру механизма сарадње по

