Службени гласник: 46/04

ЗАКОН
О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ РАЧУНА
ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом успоставља се Јединствени регистар рачуна пословних субјеката у
Републици Српској (у даљем тексту: Регистар), уређује начин вођења и одређују корисници
података из Регистра.
Пословни субјекти у смислу овог закона су: правна лица, дјелови правних лица чије је
сједиште изван Републике Српске, органи републичке управе и други републички органи и
организације, јединице локалне управе и самоуправе и физичка лица - предузетници који
обављају регистровану дјелатност у складу са прописима.
Члан 2.
Регистар представља јавну евиденцију и централну базу података рачуна пословних
субјеката оторених у банкама, филијалама банака на територији Републике Српске и у
Централној банци Босне и Херцеговине.
Регистар успоставља и води Агенција за посредничке, информатичке и финансијске
услуге а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Агенција).
II - УСПОСТАВЉАЊЕ И ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА
Члан 3.
Банке, филијале банака на територији Републике Српске и Централна банка Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: банке) дужне су достављати у Регистар за сваки рачун
пословног субјекта сљедеће податке:
- назив, матични број и јединствени идентификациони број пословног субјекта,
- број рачуна пословног субјекта,
- податак о статусу и блокади рачуна,
- облик организовања и шифру дјелатности пословног субјекта,
- ознаку ентитета, града или општине,
- датум отварања и датум затварања рачуна и
- остале потребне податке.
Члан 4.
Подаци се у Регистар достављају електронским путем. Изузетно, подаци се могу
достављати и на други начин у складу са упутством из члана 6. овог закона.
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Члан 5.
Банке су дужне да са Агенцијом успоставе електронске комуникације, које ће
обезбједити, да се у моменту отварања, гашења рачуна или било које друге промјене на
рачуну пословног субјекта тај догађај истовремено евидентира и у евиденцијама Агенције.
Банке су одговорне за тачност достављених података и за ажурност достављања
података у Регистар.
Члан 6.
Начин и поступак достављања података у Регистар, начин коришћења података и
врсту информација које су доступне корисницима Агенција ће прописати посебним
упутством, уз сагласност Министарства финансија Републике Српске (у даљем тексту:
Министарство).
Члан 7.
Упутство из члана 6. овог закона донијеће се у сарадњи са Централном банком Босне
и Херцеговине и носиоцима активности успостављања регистра рачуна пословних субјеката
у Федерацији Босне и Херцеговине и Дистрикту Брчко, којимће бити обезбјеђена пуна
компатибилност ентитетских регистара.
Члан 8.
Агенција је дужна да:
- податке у Регистар дневно ажурира са подацима достављеним од банака,
- осигура и обезбједи идентичност података у Регистру са подацима достављеним
од банака,
- осигура заштиту базе података у физичком, електронском и пословном погледу.
Члан 9.
Корисници података из Регистра рачуна су: банке, Централна банка Босне и
Херцеговине, судови, Пореска управа, правна и физичка лица, органи управе и друге
институције које могу користити податке према прописима донесеним на основу овог закона.
Корисници података из става 1. овог члана могу податке из Регистра користити само
за своје потребе и исте не могу користити у друге сврхе нити их даље умножавати и
дистрибуирати.
Јавност података из Регистра рачуна не односи се на податке чија је тајност прописана
посебним законима.
Члан 10.
Агенција је дужна корисницима из члана 9. овог закона, на њихов захтјев, достављати
податке из Регистра који су јавни.
Агенција је одговорна за тачност датих података.
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Члан 11.
Влада Републике Српске ће посебном одлуком утврдити врсту и висину надокнада
Агенције за коришћење података из Регистра.
Наплаћена надокнада представља приход Агенције.
Члан 12.
Регистар се успоставља преузимањем података из Регистра ималаца рачуна учесника
у платном промету којег води Пореска управа Републике Српске и ажурира новим подацима
банака достављеним у складу са овим законом.
Агенција је дужна, у складу са упутством из члана 6. овог закона, омогућити Пореској
управи коришћење свих података из регистра за обављање њених активности.
Регистар се успоставља и води на начин који обезбјеђује идентификацију власника
рачуна пословних субјеката и омогућује повезивање са другим информационим базама
података.
III - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Новчаном казном у износу у износу од 1.700,00 до 17.000,00 КМ казниће се за
прекшај банка ако:
- не достави или благовремено не достави у Регистар податке у складу са овим
законом,
- достави нетачне податкео рачунима пословних субјеката у Регистар (члан 5.),
- податке из Регистра користи супротно члану 9. овог закона (члан 9.).
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у банци
новчаном казном у износу од 500,00 до 1.700,00 КМ.
Члан 14.
Новчаном казном у износу од 1.700,00 до 17.000,00 КМ казниће се за прекршај
Агенција ако:
- не успостави или не ажурира Регистар у складу са овим законом,
- неовлашћеним корисницима достави податке који се сматрају трајним (члан 9.),
- корисницима достави нетачне податке из Регистра (члан 10.),
- наплаћује надокнаде за извршене услуге супротно одлуци из члана 11. овог закона
(члан 11.).
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у Агенцији
новчаном казном у износу од 500,00 до 1.700,00 КМ.
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IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Подзаконски прописи за примјену овог закона донијеће се у року до 60 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 16.
Контролу над спровођењем овог закона од стране Агенције врши Министарство, а
примјену овог закона у банкама контролише Агенција за банкарство Републике Српске.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Српске".
Број: 01-388/10
29. априла 2004. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Др Драган Калинић, с.р.

