
Члан 47.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о заштити од насиља у породици (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/05 и 17/08).

Члан 48.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1481/12 Предсједник
18. октобра 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2270

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О

РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о допунама Закона о регистрацији
пословних субјеката у Републици Српској, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој
сједници, одржаној 18. октобра 2012. године, а Вијеће
народа 29. октобра 2012. године констатовало да усвојеним
Законом о допунама Закона о регистра цији пословних
субјеката у Републици Српској није угрожен витални
нацио нални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.

Број: 01-020-3536/12 Предсједник
1. новембра 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕГИСТРАЦИЈИ

ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.

У Закону о регистрацији пословних субјеката у Репу-
блици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
42/05 и 118/09) у члану 3. у ставу 1. у тачки ф) послије
ријечи: “пословни субјекат” и запете додају се ријечи:
“организациони дио пословног субјекта” и запета.

Члан 2.

Послије члана 15. додаје се нови члан 15а., који гласи:

“Члан 15а.

(1) Подаци који се обавезно уносе у Регистар приликом
регистрације пословне јединице страног привредног дру-
штва су:

а) назив и адреса пословне јединице,

б) МБС,

в) порески идентификациони број додијељен од надле-
жног органа за правна лица,

г) дјелатност пословне јединице,

д) лично име заступника пословне јединице и обим
овлашћења заступника,

ђ) назив, правна форма и сједиште оснивача пословне
јединице,

е) назив и сједиште регистра у којем је оснивач послов-
не јединице регистрован,

ж) лично име заступника оснивача пословне јединице и

з) податак о регистрованом капиталу оснивача, ако се
према праву државе у којој је регистрован оснивач такав
податак региструје.

(2) Рјешење о регистрацији пословне јединице страног
правног лица, поред субјеката из члана 77. овог закона,
регистарски суд доставља надлежном регистарском органу
према сједишту страног правног лица и Министарству за
економске односе и регионалну сарадњу.”.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1480/12 Предсједник
18. октобра 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2271

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ

ЗАКОНА О НАФТИ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о
нафти и дериватима нафте, који је Народна скупштина
Репу блике Српске усвојила на Двадесет првој сједници,
одржаној 18. октобра 2012. године, а Вијеће народа 29.
октобра 2012. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допуни Закона о нафти и дериватима нафте
није угрожен витални нацио нални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3538/12 Предсједник
1. новембра 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О НАФТИ И

ДЕРИВАТИМА НАФТЕ

Члан 1.

У Закону о нафти и дериватима нафте (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 36/09) у члану 13. у ставу 2.
ријечи: “до пет” замјењују се ријечима: “од пет до 30”.

Члан 2.

У члану 19. у ставу 2. ријеч: “до” замјењује се ријечи-
ма: “почев од”, а број: “2012.” замјењујe се бројем: “2015.”.

У ставу 5. послије ријечи: “године” брише се запета и
додају ријечи: “од дана ступања на снагу овог закона”, а
послије ријечи: “нафте” додају се запета и ријечи: “начин
финансирања”.

Послије става 5. додаје се нови став 6., који гласи:

“(6) Формирање, чување и обнављање обавезних
резерви деривата нафте обавља Јавно предузеће “Робне
резерве Републике Српске” а.д. Бања Лука у складу са про-
писом из става 5. овог члана.”.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1482/12 Предсједник
18. октобра 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2272

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м
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