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Члан 20.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку набавке
имовине, робе, материјала и вршења услуга придржавају
одредаба Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
као и процедура о обавезној примјени модула набавки.
Члан 21.
Контролу намјенског коришћења и утрошка средстава,
као и поступања буџетских корисника у складу са овим законом, врши Министарство финансија.
Члан 22.
(1) Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15
дана од дана оснивања или настанка промјене у организацији или статусу доставе измјене на Обрасцу Регистра
буџетских корисника ради ажурирања података у Регистру.
(2) Буџетски корисници, уз Образац из става 1. овог
члана, дужни су да доставе документацију која потврђује
настале промјене у складу са Правилником о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника.
(3) Регистар буџетских корисника води и ажурира Министарство финансија.
Члан 23.
(1) У случају да овај закон садржи другачија рјешења у
односу на друге законе Републике Српске, у предмету извршења Буџета примјењују се одредбе овог закона.
(2) Уколико су другим законима прописани новчани
издаци из Буџета који се разликују од планираних износа
по овом закону или по Одлуци о усвајању Буџета Републике Српске за 2020. годину, примјењују се одредбе и планирани износи утврђени овим законом и Одлуком о усвајању
Буџета Републике Српске за 2020. годину.
Члан 24.
Пренос средстава из Буџета у Буџет заједничких институција Босне и Херцеговине може се вршити искључиво на
основу одобрења Народне скупштине Републике Српске.
Члан 25.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице буџетског корисника ако:
1) приходе буџета не обрачуна, не књижи и не уплати на
одговарајући рачун и у прописаном року (члан 3),
2) властите приходе користи супротно или без одобрења
интерног плана и програма Владе или Буџета (члан 3),
3) користи средства за набавку нефинансијске имовине
у сталним средствима и буџетска средства за субвенције и
грантове без добијања сагласности Владе на план утрошка
тих средстава или прије спровођења процедуре прописане
Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине (члан 5),
4) новчана средства буџетског корисника не користи
руководећи се начелима рационалности и штедње (члан 6),
5) сачини обрасце за трезорско пословање буџетских
корисника на основу невјеродостојних књиговодствених
исправа или непостојећих пословних промјена (члан 11),
6) не унесе вјеродостојне податке у систем трезора, односно помоћне књиге и Главну књигу трезора (члан 12),
7) исплату плата и осталих личних примања не врши на
рачуне запослених (члан 17),
8) у поступку набавке имовине, робе, материјала и
услуга не поступа у складу са процедурама из модула набавки (члан 20),
9) не спроведе поступак регистровања у Министарству
финансија у року од 15 дана од дана настанка промјене у
организацији и статусу (члан 22).
Члан 26.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице у Министарству финансија ако
се не придржава одредбе члана 18. овог закона.
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Члан 27.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1305/19
18. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2236
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 ЗАКОНА О
ДОПРИНОСИМА

Проглашавам Закон о измјенама Закона о доприносима,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Осмој посебној сједници, одржаној 18. децембра 2019. године, а Вијеће народа 23. децембра 2019. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама Закона о доприносима није угрожен витални национални интерес ни једног
конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4867/19
24. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА

Члан 1.
У Закону о доприносима (“Службени гласник Републике Српске”, број 114/17) у члану 21. у ставу 1. испред ријечи: “Доприноси” број: “(1)” брише се.
Став 2. брише се.
Члан 2.
У члану 22. у ставу 1. у тачки 3) број: “0,8%” замјењује
се бројем: “0,6%”.
Члан 3.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2020. године.
Број: 02/1-021-1307/19
18. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2237
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске и члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина
Републике Српске, на Осмој посебној сједници, одржаној
18. децембра 2019. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Програм
економских реформи Републике Српске за период 20202022. године.
II
Саставни дио ове одлуке је Програм економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. године.

