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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 

И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О РУ ДАР СТВУ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
ру дар ству, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске
усво ји ла на Три де сет осмој сјед ни ци, одр жа ној 13. ју ла
2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 23. ју ла 2010. го ди не по твр -
ди ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма и до пу на ма За ко на
о ру дар ству ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес
кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-870/10 Предсједник
26. јула 2010. године                     Републике,
Бања Лука                Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О РУ ДАР СТВУ

Члан 1.

У За ко ну о ру дар ству - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 107/05) у чла ну 1. у ста ву
1. ри је чи: “на мор ском” бри шу се.

Став 2. ми је ња се и гла си:

“Од ред бе овог за ко на не од но се се на екс пло а та ци ју
пи је ска, шљун ка и ка ме на из ко ри та во до то ка, спру до ва,
на пу ште них ко ри та и на под руч ја угро же на еро зи јом, ко ји
не са др же при мје се дру гих ко ри сних ми не рал них си ро ви -
на.”.

Члан 2.

У чла ну 2. у ста ву 1. ри је чи: “у др жав ној је сво ји ни” за -
мје њу ју се ри је чи ма: “у сво ји ни је Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 3.

У чла ну 7. по сли је ри је чи: “ис тра жи ва ња ми не рал них
си ро ви на”, до да ју се ри је чи: “ру дар ска мје ре ња”.

Члан 4.

У чла ну 8. у ста ву 1. по сли је тач ке 10) до да је се но ва
тач ка 11) ко ја гла си: 

“11) објек ти по стро је ња и уре ђа ји за пра ње и кла си ра -
ње пи је ска и шљун ка из ко ри та во до то ка”.

Члан 5.

У чла ну 10. и да љем тек сту За ко на ри је чи: “пред у зе ће,
од но сно стра но прав но ли це (у да љем тек сту: пред у зе ће)”
за мје њу ју се ри је чи ма: “при вред но дру штво, од но сно стра -
но прав но ли це (у да љем тек сту: при вред но дру штво)” у
од го ва ра ју ћем па де жу.

Члан 6.

У чла ну 13. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “мо же” ри јеч:
“вр ши ти” за мје њу је се ри јеч ју: “оба вља ти”, а по сли је ри је -
чи: “рад ни ке” до да ју се ри је чи: “на нео д ре ђе но ври је ме са
пу ним рад ним вре ме ном и”.

У истом ста ву ри је чи: “Рје ше ње о ис пу ње њу усло ва из
овог ста ва до но си над ле жно ми ни стар ство на кон из вр ше -
ног уви да на ли цу мје ста пу тем струч не ко ми си је”, бри шу
се.

По сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си:

“Ис пу ње ност усло ва из ста ва 1. овог чла на про вје ра ва
Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве у по ступ ку ре -
дов ног ин спек циј ског над зо ра.”.

До са да шњи став 2. по ста је став 3.

До са да шњи став 3. ко ји по ста је став 4. ми је ња се и гла -
си:

“При вред но дру штво из ста ва 1. овог чла на ду жно је
нај ка сни је осам да на при је по чет ка оба вља ња дје лат но сти
о то ме оба ви је сти ти Ми ни стар ство и Ре пу блич ку упра ву за
ин спек циј ске по сло ве.”.

Члан 7.

У члану 14. у ставу 1. ријечи: “на основу одобрења
министарства у смислу одредаба овог закона” замјењују се
ријечима: “овим законом”.

У истом члану, у ставу 4. ријечи: “или физичко лице”
бришу се.

Члан 8.

У чл ану 16. ст. 2, 3. и 4. бр ишу се.

Члан 9.

У чл ану 35. став 1. м иј ења се и гл аси:

“Р уда рске пр оје кте из чл ана 33. З ак она м оже и зр ађ и -
вати пр ивре дно др уштво, о дн осно др уго пра вно л ице к оје
је уп ис ано у су дски р ег истар за об ављ ање те дј ела тн ости,
к оје има з ап осл еног на јм ање је дног д ипл ом ир аног и нж е -
њера р уда рства на не о др еђ ено вр иј еме, у п уном ра дном
врем ену, а к оји има на јм ање пет г од ина ра дног и ск уства у
стр уци (од ч ега на јм ање три г од ине у р уда рском пр ивре -
дном др уштву), п ол ожен стру чни и спит и овл ашћ ење за
изр аду р уда рских пр ој ек ата.”.

У истом ст аву р иј ечи: “Рј еш ење о и сп уњ ењу усл ова из
овог чл ана д он оси на дл ежно м ин иста рство н акон и зв рш е -
ног ув ида на л ицу мј еста п утем стру чне к ом ис ије”, бр ишу
се.

П осл ије ст ава 1. д од ају се н ови ст. 2. и 3. к оји гл асе:

“И сп уњ еност усл ова из ст ава 1. овог чл ана пр овј ер ава
Р еп убли чка упр ава за и нспе кци јске п осл ове у п осту пку
редо вног и нспе кци јског на дз ора.

Пр ивре дно др уштво из ст ава 1. овог чл ана д ужно је
најк асн ије осам д ана пр ије п оче тка об ављ ања дј ела тн ости
о т оме об ав иј ест ити М ин иста рство и Р еп убли чку упр аву за
и нспе кци јске п осл ове.”.

Д ос ад ашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. п ост ају ст. 4, 5, 6, 7. и 8.

П осл ије ст ава 8. д од аје се н ови став 9. к оји гл аси:

“Ако за п отр ебе пр ивре дног др уштва, к оје је н ос илац
пр ава на ек спл о ат ац ију м ин ера лних с ир ов ина, р уда рске
пр оје кте и зр ађ ује др уго пр ивре дно др уштво, о дг ов оран је
н ос илац пр ава на ек спл о ат ац ију, ако и зр аду р уда рских
прој ек ата п овј ери пр ивре дном др уштву к оје не и сп уњ ава
усл ове пр оп ис ане у ст аву 1. овог чл ана.”.

Члан 10.

У чл ану 41. у ст аву 1. р иј ечи: “и д опу нском” бр ишу се.

У истом чл ану, п осл ије ст ава 1. д од ају се н ови ст. 2. и
3. к оји гл асе:

“Уз з ахтјев за и зв ођ ење р ад ова по д опу нском р уда р -
ском пр оје кту, к оји је и зр ађен на осн ову од обр еног гла вног
р уда рског пр оје кта, д ост авља се од обр ење за и зв ођ ење
рад ова по гла вном р уда рском пр оје кту и д ок уме нт ац ија
нав ед ена у ст аву 1. т. 1, 4, 5, 7. и 9. овог чл ана.

Уз з ахтјев за и зд ав ање од обр ења за и зв ођ ење р ад ова по
д опу нском р уда рском пр оје кту за и згра дњу и в ећу р еко -
нстру кц ију обј ек ата, п остр ој ења и ур еђ аја за пр ање и кл а -
с ир ање п иј еска и шљу нка из к ор ита в од от ока д ост авља се:

1) д опу нски р уда рски пр ој екат у три пр имје рка са р е -
виз и оном кл а уз улом пр ивре дног др уштва, о дн осно др угог
пра вног л ица к оје је и зв рш ило р ев из ију да је пр ој екат ура -
ђен у скл аду са пр оп ис аним усл ов има и и звј ешт ајем о
изврш еној р ев из ији, те стру чним м ишљ ењем сл ужбе
зашти те на р аду р уда рског пр ивре дног др уштва,

2) д оказ о пр аву к ор ишћ ења или пр аву сл ужб ен ости на
з емљ иште на к ојем се н ал ази обј екат п остр ој ења и ур еђ аји
за пр ање и кл ас ир ање п иј еска и шљу нка из к ор ита в од о -
тока,

8 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 75 6.08.2010.



3) у рб ан исти чка с агл асност и акт о усл ов има за ур еђ е -
ње пр ост ора к оји и зд аје о рган на дл ежан за п осл ове у рб а -
низма,

4) с агл асност о рг ана на дл ежног за п осл ове з ашт ите
живо тне ср ед ине о ускл ађ ен ости пр оје кта са усл ов има за
зашт иту и ун апр еђ ење ж иво тне ср ед ине,

5) в од опр ивре дна с агл асност на пр оје кте.”.

У д ос ад ашњем ст аву 2, к оји п ост аје став 4, р иј ечи: “из
ст ава 1.” з амј ењ ују се р иј еч има: “из ст. 1, 2. и 3”.

Члан 11.

У чл ану 48. став 1. бр ише се, а д ос ад ашњи ст. 2, 3, 4, 5.
и 6. п ост ају 1, 2, 3, 4. и 5.

Д ос ад ашњи став 4, к оји п ост аје став 3, м иј ења се и
гласи:

“У р аду к ом ис ије за те хни чки пр еглед р уда рског обје к -
та или њ ег овог д иј ела и згр ађ еног по гла вном или д опу н -
ском р уда рском пр оје кту м огу уч еств ов ати д ипл ом ир ани
и нж ењ ери о дг ов ар ај уће стр уке (р уда рске, еле ктр оте хни -
чке, м аши нске, гр ађ еви нске и др.) са п ол ож еним стру чним
и сп итом, од к ојих на јм ање ј едан члан к ом ис ије и сп уњ ава
усл ове из чл ана 35. З ак она.”.

Члан 12.

У чл ану 49. у ст аву 3. и д аљем те ксту З ак она р иј ечи: “ру -
да рску и нспе кц ију” з амј ењ ују се р иј еч има: “Р еп убли чку
упр аву за и нспе кци јске п осл ове” у о дг ов ар ај ућем п ад ежу.

Члан 13.

Члан 59. бр ише се.

Члан 14.

У чл ану 80. у ст аву 1. р иј ечи: “Рј еш ење о и сп уњ ен ости
усл ова из овог ст ава д он оси на дл ежно м ин иста рство н акон
и зв рш еног пр егл еда на л ицу мј еста п утем стру чне к ом и -
сије”, бр ишу се.

П осл ије ст ава 1. д од ају се н ови ст. 2. и 3. к оји гл аси:

“И сп уњ еност усл ова из ст ава 1. овог чл ана пр овј ер ава
Р еп убли чка упр ава за и нспе кци јске п осл ове у п осту пку
редо вног и нспе кци јског на дз ора.

Пр ивре дно др уштво из ст ава 1. овог чл ана д ужно је
нај к асн ије осам д ана пр ије п оче тка об ављ ања дј ела тн ости
о т оме об ав иј ест ити М ин иста рство и Р еп убли чку упр аву за
и нспе кци јске п осл ове.”

Д ос ад ашњи ст. 2, 3, 4. и 5. п ост ају ст. 4, 5, 6. и 7.

П осл ије д ос ад ашњег ст ава 5, к оји п ост аје став 7, д о даје
се н ови став 8. к оји гл аси:

“Ако за п отр ебе пр ивре дног др уштва, к оје је н ос илац
пр ава на ек спл о ат ац ију м ин ера лних с ир ов ина п ој ед ине
руда рске р ад ове и зв оди др уго пр ивре дно др уштво, н о -
силац пр ава на ек спл о ат ац ију о дг ов оран је ако и зв ођ ење
тих р ад ова п овј ери пр ивре дном др уштву к оје не и сп уњ ава
усл ове пр оп ис ане у ст аву 1. овог чл ана.”.

Члан 15.

У чл ану 86. п осл ије ст ава 4. д од аје се н ови став 5. к оји
гл аси:

“П осл ови пр от иве кспл ози вне з ашт ите у на дл ежн ости
су К ом ис ије за пр от иве кспл ози вну з ашт иту Р еп убл ике
Српске (Ех к ом ис ија).”

Д ос ад ашњи ст. 5. и 6. п ост ају ст. 6. и 7.

Члан 16.

У чл ану 91. став 2. бр ише се.

Члан 17.

П осл ије чл ана 103. н азив гл аве VI м иј ења се и гл аси:
“VI - И НСПЕ КЦИ ЈСКИ НА ДЗОР” и д од ају се н ови чл.
103а, 103б. и 103в. к оји гл асе:

“Члан 103а.

И нспе кци јски на дзор над пр имј еном о др ед аба овог за -
ко на и пр оп иса д он ес ених на осн ову њ ега в рши Р еп убли -

чка упр ава за и нспе кци јске п осл ове п утем те хни чке и нспе -
к ц ије и на дл ежног и нспе кт ора у њ еном с аст аву.

На дл ежни и нспе ктор у в рш ењу и нспе кци јског на дз ора,
п оред овл ашћ ења утв рђ ених овим и др угим п осе бним з а -
кон има, има и сва овл ашћ ења и нспе кц ије к оја в рши п осл -
ове и нспе кци јског на дз ора над пр имј еном пр оп иса из
обла сти з ашт ите на р аду.

Члан 103б.

У в рш ењу и нспе кци јског на дз ора и нспе ктор, п оред
општих овл ашћ ења пр оп ис аних п осе бним з ак оном, овл а -
шћен је и да:

1) н ал ожи да се о б уст ави д аље и зв ођ ење р ад ова, ако у
ост ављ еном р оку н ису о ткл оњ ене утв рђ ене н епр ави лн ости
и н ед ост аци;

2) н ал ожи да се о б уст ави д аље и зв ођ ење р ад ова на
експл о ат ац ији, ако се р ад ови в рше без од обр ења или се не
в рше у скл аду са те хни чком д ок уме нт ац ијом на осн ову
које је пр иб ављ ено од обр ење;

3) н ал ожи да се о б уст ави д аље и зв ођ ење р ад ова, ако
утв рди н ед оста тке к оји пре дст ављ ају н еп осре дну оп асност
по ж ивот и здр авље љ уди или им ов ину;

4) н ал ожи пре д уз им ање мј ера бе збје дн ости у сл уч ају
оп асн ости по ж ивот и здр авље љ уди или им ов ину;

5) н ал ожи да се и зв рши ва нре дни те хни чки пр еглед
руда рског обје кта у сл уч ају к ада пр ивре дно др уштво н ије
по дн иј ело т акав з ахтјев, а н акон: пр ет рпљ ене х ав ар ије
или уп але, ек спл оз ије смј есе г аса, п аре и пр аш ине, в ећих
п опра вки и пр епра вки на р уда рском обје кту;

6) н ал ожи да се о др еди др уги ра дник за р ук ов ођ ење
акц ијом сп ас ав ања, ако утв рди да пре д уз ето р ук ов ођ ење
није д ово љно стру чно и еф ик асно;

7) пр ед узме и др уге мј ере и ра дње у скл аду са др угим
п осе бним з ак оном или пр оп исом.

Члан 103в.

Те хни чка и нспе кц ија д ужна је да и зв рши и нспе кци јски
пр еглед р уда рских р ад ова и обј ек ата на јм ање ј еда нпут г о ди -
шње, а р уда рских обј ек ата угр ож ених м ет аном и оп а сном
угљ еном пр аш ином на јм ање ј еда нпут у шест мј ес еци.”.

Члан 18.

У чл ану 113. у ст аву 1. број: “7.500” з амј ењ ује се
бројем: “10.000”, а број: “15.000” бр ојем: “50.000”.

У та чки 1) број: “16.” бр ише се.

У та чки 8) број: “2.” з амј ењ ује се бр ојем: “4.”.

П осл ије та чке 11) д од ају се н ове т. 12) и 13) к оје гл асе:

“12) не об ав иј ести М ин иста рство и Р еп убли чку упр аву
за и нспе кци јске п осл ове о п оче тку об ављ ања дј ела тн ости
(члан 13. став 3, члан 35. став 3. и члан 80. став 3);

13) п осл ове и зр аде р уда рских пр ој ек ата или и зв ођ ење
р уда рских р ад ова, п овј ери пр ивре дном др уштву к оје не
исп уњ ава усл ове пр оп ис ане З ак оном (члан 35. став 9. и
члан 80. став 8)”.

У ст аву 2. број: “750” з амј ењ ује се бр ојем: “3.000”, а
број: “1.500” з амј ењ ује се бр ојем: “10.000”.

Члан 19.

У чл ану 114. у ст аву 1. број: “1.500” з амј ењ ује се бр о -
јем: “5.000”, а број: “15.000” з амј ењ ује се бр ојем: “20.000”.

П осл ије та чке 10) д од ају се н ове т. 11) и 12) к оје гл асе:

“11) у пр оп ис аном р оку не д он есе г од ишњи план р ад о -
ва за отв ар ање и ек спл о ат ац ију м ин ера лних с ир ов ина
(члан 32. став 2);

12) у о др еђ еном р оку не об ав иј ести на дл ежне о рг ане о
о б уст ави р ад ова или п ој ава оп асн ости при и зв ођ ењу
рудар ских р ад ова, н еср ећ ама или смр тним сл уч ај ев има
(члан 52. ст. 1. и 2, чл. 88. и 89)”.

У ст аву 2. број: “200” з амј ењ ује се бр ојем. “2.000”, а
број: “1.500” з амј ењ ује се бр ојем: “7.500”.
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Члан 20.

Чл. 115, 116, 117, 118. и 119. бр ишу се.

Члан 21.

П осл ије чл ана 120. д од аје се н ови члан 120а. к оји гл аси:

“Члан 120а.

Пр ивре дна др уштва и др уга пра вна л ица к оја об ављ ају
дј ела тн ости у р уда рству д ужна су да ускл аде св оје п осл ов -
ање са о дре дб ама овог з ак она у р оку од шест мј ес еци од
дана њ ег овог ст уп ања на сн агу.”.

Члан 22.

Овај з акон ст упа на сн агу осмог д ана од д ана о бј ављ ив -
ања у “Сл ужб еном гл асн ику Р еп убл ике Ср пске”.

Број: 01-1007/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1181

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 

ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О НА КНА ДА МА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ

ПРИ РОД НИХ РЕ СУР СА У СВР ХУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
на кна да ма за ко ри шће ње при род них ре сур са у свр ху про -
из вод ње елек трич не енер ги је, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет осмој сјед ни ци,
одр жа ној 13. ју ла 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 23. ју ла
2010. го ди не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма
и до пу на ма За ко на о на кна да ма за ко ри шће ње при род них
ре сур са у свр ху про из вод ње елек трич не енер ги је ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на -
ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-868/10 Предсједник
26. јула 2010. године Републике,     
Бања Лука                Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 

О НА КНА ДА МА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПРИ РОД НИХ 

РЕ СУР СА У СВР ХУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Члан 1.

У За ко ну о на кна да ма за ко ри шће ње при род них ре сур -
са у свр ху про из вод ње елек трич не енер ги је (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 85/03), у чла ну 10. став 2.
ми је ња се и гла си:

“Сред ства из ста ва 1. овог чла на во де се на по себ ном
ра чу ну бу џе та оп шти не, од но сно гра да и ко ри сте се у скла -
ду са Про гра мом ко ри шће ња сред ста ва упла ће них по осно -
ву на кна да на мјен ски за:

- из град њу но вих при вред них ка па ци те та или про ши -
ре ње по сто је ћих пу тем сти му ла тив ног кре ди ти ра ња, 25%
од укуп них сред ста ва ко ја се упла те по овом осно ву,

- из град њу при мар них ин фра струк тур них обје ка та (во -
до вод, ка на ли за ци ја, то пло вод, ло кал ни пу те ви и слич но)
ко ји су у функ ци ји при вред ног раз во ја и за по шља ва ња,
нај ма ње 30 % од укуп них сред ста ва ко ја се упла те по овом
осно ву и 

- оста ле свр хе, утвр ђе не Про гра мом ко ри шће ња сред -
ста ва упла ће них по осно ву на кна да, осим за пла те и дру га
лич на при ма ња за по сле них у ад ми ни стра тив ној слу жби,
функ ци о не ра и од бор ни ка у скуп шти ни оп шти не, од но сно

гра да, као и за пла те и дру га лич на при ма ња ко ри сни ка бу -
џе та оп шти не, од но сно гра да.”.

По сли је ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3. и 4. ко ји гла се:

“Не у тро ше на сред ства при ку пље на од на кна да до сту -
па ња на сна гу овог за ко на, оп шти на, од но сно град ће ко ри -
сти ти у скла ду са овим за ко ном.

Про грам из ста ва 2. овог чла на усва ја скуп шти на оп -
шти не, од но сно гра да.”.

Члан 2.

У чла ну 11. по сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2. и 3. ко -
ји гла се:

“Про грам из чла на 10. став 2. За ко на, скуп шти на оп -
шти не, од но сно гра да, у ро ку од 15 да на од да на усва ја ња,
до ста вља Ми ни стар ству фи нан си ја.

Кон тро лу ко ри шће ња сред ста ва, у скла ду са про гра мом
из чла на 10. став 2. За ко на, вр ши Ми ни стар ство фи нан си ја.”.

Члан 3.

У чла ну 12. у ста ву 1. број: “8.000,00” за мје њу је се бро -
јем: “15.000”, а број: “17.000,00” за мје њу је се бро јем:
“30.000”.

У ста ву 2. број: “800,00” за мје њу је се бро јем: “1.500”,
а број: “1.700,00” за мје њу је се бро јем: “3.000”.

Члан 4.

По сли је чла на 12. до да је се но ви члан 12а. ко ји гла си:

“Члан 12а.

Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 20.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај од го вор ни функ ци о нер оп шти не, од но сно
гра да за не на мјен ско ко ри шће ње сред ста ва упла ће них по
осно ву на кна да, су прот но чла ну 10. ста ву 2. За ко на.

Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 20.000 КМ ка зни ће
се од го вор ни функ ци о нер оп шти не, од но сно гра да ако не
пред ло жи скуп шти ни оп шти не, од но сно гра да на усва ја ње
Про грам ко ри шће ња сред ста ва упла ће них по осно ву
накна да, што је пред ви ђе но чла ном 10. став 4. За ко на.

Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 10.000 КМ ка зни ће се
од го вор ни функ ци о нер оп шти не, од но сно гра да ако не до -
ста ви Про грам ко ри шће ња сред ста ва упла ће них по осно ву
на кна да Ми ни стар ству фи нан си ја, у скла ду са чла ном 11.
став 2. За ко на.”.

Члан 5.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1013/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА ВЛА СНИ ШТВА

I

Овом од лу ком вр ши се пре нос пра ва вла сни штва над
180 ко ма да фи скал них ка са са Ми ни стар ства фи нан си ја на
Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре.

II 

Пре нос сред ста ва из тач ке I ове од лу ке вр ши се без
нак на де.

III

Ми ни стар ство фи нан си ја и Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре за кљу чи ће уго вор о пре но су пра ва вла сни штва над
ре ги стар ка са ма.
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