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Министарства финансија, те достави на усвајање надлежном 
органу фонда без сагласности Владе (члан 9. став 3),

6) приликом достављања на усвајање буџета, односно 
ребаланса буџета Републике, буџета, односно ребаланса 
буџета јединица локалне самоуправе и буџета, односно 
ребаланса буџета фондова или одлуке о привременом фи-
нансирању надлежном органу, одговорно лице, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, не достави пот-
писану и овјерену изјаву о фискалној одговорности (члан 
10. став 1),

7) надлежни орган буде разматрао буџет, односно реба-
ланс буџета Републике и јединице локалне самоуправе, 
буџет, односно ребаланс буџета фонда или одлуку о при-
временом финансирању без потписане и овјерене изјаве о 
фискалној одговорности (члан 10. став 2),

8) створи обавезе по било ком основу, изнад висине рас-
положивих средстава утврђених буџетом (члан 10. став 3),

9) Фискалном савјету не достави тражене податке (члан 
21) и

10) не припреми дугорочни план за измирење неизми-
рених обавеза из претходног периода (члан 30).

ГЛАВА VII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Буџетски корисници, општине, градови и фондови, који 

ступањем на снагу овог закона имају пренесене обавезе из 
претходног периода, потребно је да припреме дугорочни 
план за измирење неизмирених обавеза, са мишљењем 
прибављеним од Фискалног савјета, који ће усвојити орган 
надлежан и за усвајање њиховог буџета, најкасније у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 31.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1320/15 Предсједник
29. октобра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1684
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке 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 ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
Јединственом регистру финансијских извјештаја Републи-
ке Српске, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Седмој сједници, одржаној 29. октобра 2015. 
године, а Вијеће народа 9. новембра 2015. године констато-
вало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона 
о Јединственом регистру финансијских извјештаја Репу-
блике Српске није угрожен витални национални интерес 
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3605/15 Предсједник
10. новембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Јединственом регистру финансијских извје-

штаја Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 74/10) у члану 6. ријечи: “полугодишњи и” 
бришу се.

Члан 2.
У члану 7. испред ријечи: “Подаци” додаје се број: “1” 

у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Основни подаци из преузетих финансијских извје-

штаја, уз обезбијеђен превод на енглески језик, доступни 
су јавности без накнаде, на званичној интернет страници 
Агенције.”.

Члан 3.
Послије члана 8. додаје се нови члан 8а, који гласи:

“Члан 8а.
(1) Агенција је дужна да Министарству финансија обе-

збиједи стални увид у предате финансијске извјештаје, 
најкасније у року од 30 дана од истека рокова за њихову 
предају у Регистар.

(2) Агенција је дужна да обезбиједи могућност креи-
рања збирних и појединачних анализа и извјештаја о имо-
винском, приносном и финансијском положају правних 
лица и предузетника, у складу са законом којим се уређује 
област рачуноводства и ревизије.

(3) Подаци из става 2. овог члана обезбјеђују се за по-
требе републичких органа управе и органа јединице локал-
не самоуправе без накнаде.

(4) Министар финансија ће донијети пропис којим се 
уређују форма и садржај извјештаја из става 2. овог члана, у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.”.

Члан 4.
У члану 10. у ставу 1. у тачки а) послије ријечи: “Реги-

стар” додају се ријечи: “и контролу обавјештења о развр-
ставању”.

У тачки б) послије ријечи: “извјештаја,” додају се 
ријечи: “као и одговарајуће исправке обавјештења о развр-
ставању,”.

Члан 5.
У члану 13. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Документи уз финансијске извјештаје предају се у 

Регистар у року од 30 дана од дана њиховог настанка, а нај-
касније до 30. јуна текуће за претходну годину.”.

У ставу 3. у тачки б) ријеч: “и” брише се и додаје се 
запета, а послије тачке б) додаје се нова тачка в), која гласи:

“в) годишњи извјештај о пословању и”.
Досадашња тачка в) постаје нова тачка г).

Члан 6.
У члану 17. ријечи: “Министарство финансија” за-

мјењују се ријечима: “Пореску управу Републике Српске”.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1321/15 Предсједник
29. октобра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1685
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 

УПРАВНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о управној ин-
спекцији, који је Народна скупштина Републике Српске 


