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На осно ву чла на 76. За ко на о на уч но и стра жи вач кој дје -
лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
112/07 и 13/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08
и 11/09), ми ни стар на у ке и тех но ло ги је  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 

КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА И МЈЕ РИ ЛИ МА ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ 

И ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о кри те ри ју ми ма и мје ри ли ма за оства -
ри ва ње и фи нан си ра ње про гра ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 18/08) у чла ну 1. у ста ву 1. тач ка в)
бри ше се, а у тач ки г) ри је чи: “из да ва ња на уч них пу бли ка -
ци ја и” бри шу се.

У истом ста ву тач ка д) по ста је тач ка в).

Члан 2.

У Гла ви II - КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ, одје љак 3. Кри те ри ју ми
за вред но ва ње про гра ма за оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње
ка дро ва за на уч но и стра жи вач ки рад, бри ше се.

У ис тој гла ви, одјељ ци 4. Кри те ри ју ми за из бор и вред -
но ва ње про гра ма за фи нан си ра ње на уч них ску по ва и 5.
Кри те ри ју ми за из бор и вред но ва ње про гра ма за под сти ца -
ње ак тив но сти на уч них дру шта ва ко ји су у функ ци ји уна -
пре ђе ња на уч но и стра жи вач ког ра да и про мо ци је по пу ла -
ри за ци је на у ке и тех ни ке по ста ју одјељ ци 3. и 4.

Члан 3.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 19/6-010/014-17/10
25. ма ја 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Др Ба кир Аја но вић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 95. За ко на о
за шти ти жи вот не сре ди не - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 28/07, 41/08 и 29/10), чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 5. Пра вил ни -
ка о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти -
те жи вот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 15/07 и 36/08),  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ 

ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ИЗ ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ 

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

1. Утвр ђу је се да “Еуро-ин спект” д.о.о. Осје ча ни, ис пу -
ња ва усло ве за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти те
жи вот не сре ди не.

2. Ово рје ше ње под ли је же ре ви зи ји на кон ис те ка ро ка
од че ти ри го ди не од да на до но ше ња рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за оба вља ње дје лат но сти из обла сти
за шти те жи вот не сре ди не вр ши ће се у скла ду са од ред ба -
ма За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не и Пра вил ни ка о
усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не.

3. Ово рје ше ње об ја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре -
пу бли ке Срп ске”.

Број ре ги стра: 19-Е/10
27. маја 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Фа ти ма Фе ти бе го вић, с.р.

Републички завод за статистику 
Републике Српске

На основу члана 21. Закона о статистици Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
85/03), а у складу са Статистичким програмом Републике
Српске за период 2009-2012. године, Републички завод за
статистику  о б ј а в љ у ј е

КО Е Ф И Ц И Ј Е Н Т Е

ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у мају
2010. године, у односу на април 2010. године је 0,001.

Број: 06.3.03/060.1.5.4-554/10
17. јуна 2010. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске

На осно ву чла на 260. тач ка а) За ко на о тр жи шту хар ти -
ја од ври јед но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 92/06 и 34/09), у ве зи са члана 189. ст. 5 и 7. и чланом
421. став 5. За ко на о при вред ним дру штви ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 127/08), Ко ми си ја за хар -
ти је од ври јед но сти, на сјед ни ци одр жа ној 25. ма ја 2010.
го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

П РА В И Л Н И К  

О УСЛО ВИ МА И ПО СТУП КУ ПРЕ ТВА РА ЊА 
ЗА ТВО РЕ НОГ АК ЦИ О НАР СКОГ ДРУ ШТВА У 

ОТВО РЕ НО, ОД НО СНО ОТВО РЕ НОГ АК ЦИ О НАР СКОГ
ДРУ ШТВА У ЗА ТВО РЕ НО И ПРО МЈЕ НИ ПРАВ НЕ 

ФОР МЕ АК ЦИ О НАР СКОГ ДРУ ШТВА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се усло ви и по сту пак одо -
бра ва ња пре тва ра ња за тво ре ног ак ци о нар ског дру штва у
отво ре но ак ци о нар ско дру штво и отво ре ног ак ци о нар ског
дру штва у за тво ре но ак ци о нар ско дру штво и оба вје шта ва -
ња Ко ми си је за хар ти је од ври јед ности Ре пу бли ке Срп ске
(у да љем тек сту: Ко ми си ја) о про мје ни прав не фор ме ак ци -
о нар ског дру штва у дру гу прав ну фор му.

Члан 2.

(1) Отво ре но ак ци о нар ско дру штво у сми слу овог пра -
вил ни ка је дру штво чи јим се ак ци ја ма јав но тр гу је у скла -
ду са За ко ном о тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти (у да љем
тек сту: За кон) и ак ци о нар ско дру штво чи ји осни ва чи учи -
не јав ни по зив за упис и упла ту ак ци ја у ври је ме осни ва ња
дру штва, од но сно ако та кав по зив учи ни дру штво на кон
осни ва ња.

(2) За тво ре но ак ци о нар ско дру штво у сми слу овог пра -
вил ни ка је ак ци о нар ско дру штво чи је су ак ци је из да те без
об ја вљи ва ња јав ног по зи ва ње го вим осни ва чи ма и огра ни -
че ном бро ју дру гих ли ца, у скла ду са за ко ном. 

II - ПРЕ ТВА РА ЊЕ ЗА ТВО РЕ НОГ АК ЦИ О НАР СКОГ
ДРУ ШТВА У ОТВО РЕ НО АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО

Члан 3.

За тво ре но ак ци о нар ско дру штво по ста је отво ре но ак -
ци о нар ско дру штво:

1) ако учи ни јав ни по зив за упис и упла ту ак ци ја и

2) ако му се у пе ри о ду од го ди ну да на број ак ци о на ра
по ве ћа и одр жи из над 100.

Члан 4.

Пре тва ра ње за тво ре ног ак ци о нар ског дру штва у отво -
ре но у слу ча ју из чла на 3. тач ка 1. овог пра вил ни ка вр ши
се у скла ду са Пра вил ни ком о усло ви ма и по ступ ку еми си -
је хар ти ја од ври јед но сти.
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