
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја про вје ра ва за ко ни тост
од лу ке скуп шти не оп шти не о усва ја њу из вје шта ја Ко ми си -
је о спро ве де ном по ступ ку за опо зив на чел ни ка, као и цје -
ло куп ног спро ве де ног по ступ ка за опо зив.

Уко ли ко је до не се на од лу ка о опо зи ву на чел ни ка, Ре пу -
блич ка из бор на ко ми си ја до ста вља из вје штај о спро ве де -
ном по ступ ку за опо зив на чел ни ка са од го ва ра ју ћим по да -
ци ма Цен трал ној из бор ној ко ми си ји Бо сне и Хер це го ви не,
ра ди про вје ре за ко ни то сти пре стан ка ман да та у скла ду са
Из бор ним за ко ном Бо сне и Хер це го ви не.”.

Члан 18.

Члан 46. ми је ња се и гла си:

“У слу ча ју пре стан ка ман да та на чел ни ка оп шти не опо -
зи вом, Цен трал на из бор на ко ми си ја Бо сне и Хер це го ви не
до но си од лу ку о рас пи си ва њу при је вре ме них из бо ра, у
скла ду са за ко ном.

Од лу ком о рас пи си ва њу при је вре ме них из бо ра утвр ђу -
је се та чан да тум одр жа ва ња из бо ра.

При је вре ме ни из бо ри одр жа ће се у ро ку од 90 да на од
да на пре стан ка ман да та на чел ни ка, у скла ду са за ко ном.

Ман дат на чел ни ка иза бра ног на при је вре ме ним из бо -
ри ма тра је до ис те ка те ку ћег ман да та ор га на иза бра них на
ре дов ним из бо ри ма.”.

Члан 19.

У чла ну 49. ри је чи: “ста вом 2. чла на 12.10*” за мје њу ју
се ри јеч ју: “од ред ба ма”.

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

“У ро ку од 15 да на од да на кон сти ту и са ња скуп шти не
оп шти не вр ши се из бор од бор ни ка у скуп шти ну гра да.”.

Члан 20.

По сли је чла на 53. до да је се но ва Гла ва VII “ИЗ БОР СА -
ВЈЕ ТА МЈЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ” и но ви чл. 53а, 53б, 53в. и
53г., ко ји гла се:

“Члан 53а.

Мје сна за јед ни ца има Са вјет.

Ман дат Са вје та тра је че ти ри го ди не.

Број чла но ва Са вје та је сље де ћи:

1. за мје сне за јед ни це до 1.000 ре ги стро ва них би ра ча -
пет чла но ва,

2. за мје сне за јед ни це од 1.000 до 5.000 ре ги стро ва них
би ра ча - се дам чла но ва,

3. за мје сне за јед ни це од 5.000 до 10.000 ре ги стро ва них
би ра ча - де вет чла но ва и

4. за мје сне за јед ни це пре ко 10.000 ре ги стро ва них би -
ра ча - је да на ест чла но ва.

Члан 53б.

Скуп шти на оп шти не рас пи су је из бо ре за из бор чла но -
ва Са вје та.

Ор ган за спро во ђе ње из бо ра Са вје та је оп штин ска, од -
но сно град ска из бор на ко ми си ја и би рач ки од бо ри.

Из бо ри за Са вјет одр жа ва ју се нај ка сни је 90 да на од
кон сти ту и са ња ло кал них органa вла сти. Под кон сти ту и са -
њем се под ра зу ми је ва из бор пред сјед ни ка скуп шти не оп -
шти не, од но сно гра да.

Чла но ви Са вје та би ра ју се на збо ро ви ма гра ђа на тај -
ним гла са њем.

Са вјет би ра ју би ра чи упи са ни у Цен трал ни би рач ки
спи сак ко ји има ју пре би ва ли ште на под руч ју мје сне за јед -
ни це.

Члан 53в.

Ста ту том оп шти не утвр ђу је се по тре бан број при сут -
них гра ђа на на збо ру гра ђа на за из бор Са вје та.

За чла но ве Са вје та иза бра ни су кан ди да ти ко ји су до -
би ли нај ве ћи број гла со ва би ра ча ко ји су гла са ли на збо ру
гра ђа на за из бор чла но ва Са вје та.

Члан 53г.

Из бо ри за Са вјет спро во де се у скла ду са од ред ба ма
овог за ко на и упут ства ко је до но си Ре пу блич ка из бор на ко -
ми си ја.

Упут ством из ста ва 1. овог чла на про пи су ју се по сту -
пак кан ди до ва ња и име но ва ња чла но ва би рач ких од бо ра,
на чин ра да би рач ких од бо ра, пра во и на чин пред ла га ња
кан ди да та за чла но ве Са вје та, са др жај гла сач ког ли сти ћа за
спро во ђе ње из бо ра чла но ва Са вје та и по сту пак са зи ва ња
кон сти ту тив не сјед ни це Са вје та.”.

Члан 21.

У чла ну 67. ри јеч: “кон сти ту и са ња” за мје њу је се ри је -
чи ма: “сту па ња на сна гу овог за ко на”.

Члан 22.

По сли је чла на 67. до да је се но ви члан 67а., ко ји гла си:

“Члан 67а.

Скуп шти не оп шти на, од но сно гра да ду жне су да ускла -
де оп ште ак те са од ред ба ма овог за ко на у ро ку од 90 да на
од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 23.

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: 01-1893/11 Пред сјед ник
29. но вем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. 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 РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
ре пу блич кој упра ви, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске усво ји ла на Пет на е стој сјед ни ци, одр жа ној 23. фе -
бру а ра 2012. го ди не, а Ви је ће на ро да 5. мар та 2012. го ди не
кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма и до пу на -
ма За ко на о ре пу блич кој упра ви ни је угро жен ви тал ни на -
ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре -
пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-744/12 Предсједник
12. марта 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н

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

РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ

Члан 1.

У За ко ну о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) у чла -
ну 1. по сли је ри је чи: “ми ни стар ства” до да је се за пе та, а ри -
је чи: “као ре пу блич ки ор га ни упра ве и дру ги ре пу блич ки
ор га ни упра ве” за мје њу ју се ри је чи ма: “ре пу блич ке упра ве
и ре пу блич ке управ не ор га ни за ци је”, а ри је чи: “за по сле ни
без ста ту са др жав ног слу жбе ни ка” за мје њу ју се ри је чи ма:
“на мје ште ни ци (у да љем тек сту: на мје ште ни ци)”.

Члан 2.

У чла ну 9. у ста ву 2. ри је чи: “за по сле ним без ста ту са
др жав ног слу жбе ни ка” за мје њу ју се ри јеч ју: “на мје ште ни -
ци ма”.

Члан 3.

У чла ну 14. став 2. ми је ња се и гла си:
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“(2) Фор ми ра ње, над ле жност и ста тус под руч не је ди -
ни це утвр ђу је се ак том о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си -
сте ма ти за ци ји рад них мје ста.”.

Члан 4.

У чла ну 16. у ста ву 1. ри је чи: “ад ми ни стра тив не так -
се,” бри шу се.

У ста ву 2. по сли је ри је чи: “дру гих ре пу блич ких ор га на
упра ве” до да ју се ри је чи: “и по сво јој при ро ди не мо гу се
свр ста ти у дје ло круг по сло ва тих ор га на”.

Члан 5.

Члан 19. ми је ња се и гла си:

“Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре оба вља управ не и
дру ге струч не по сло ве ко ји се од но се на: си стем пред -
школ ског вас пи та ња, основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња,
сред њо школ ског и ви со ког обра зо ва ња и обра зо ва ња у са -
о бра ћа ју; ис пу ње ност усло ва за осни ва ње и пре ста нак ра -
да пред школ ских уста но ва, уста но ва обра зо ва ња и кул ту -
ре; до но ше ње осно ва про гра ма пред школ ског вас пи та ња и
обра зо ва ња, на став них пла но ва и про гра ма за основ но и
сред ње обра зо ва ње, одо бра ва ње и да ва ње до зво ла за из во -
ђе ње сту диј ских про гра ма на ви со ко школ ским уста но ва ма;
стра те шко пла ни ра ње свих ни воа обра зо ва ња, утвр ђи ва ње
стан дар да и нор ма ти ва, те дру гих усло ва за оба вља ње вас -
пит но-обра зов ног ра да; одо бра ва ње уџ бе ни ка, утвр ђи ва ње
обра за ца го ди шњег пла на ра да шко ле, одо бра ва ње струч -
ног на пре до ва ња и уса вр ша ва ња на став ни ка, струч них са -
рад ни ка и вас пи та ча; над зор над за ко ни то шћу ра да обра -
зов них уста но ва, оси гу ра ва ње фи нан сиј ских и ма те ри јал -
них усло ва за рад обра зов них уста но ва, обез бје ђи ва ње
обра зо ва ња уче ни ка са по себ ним обра зов ним по тре ба ма и
обез бје ђи ва ње цје ло жи вот ног уче ња; кре и ра ње упи сне по -
ли ти ке у скла ду са по тре ба ма тр жи шта ра да и у скла ду са
стра те шким прав ци ма раз во ја обра зо ва ња; уче нич ки и сту -
дент ски стан дард и сту дент ско ор га ни зо ва ње; обез бје ђи ва -
ње сред ста ва за сти пен ди ра ње сту де на та у Ре пу бли ци и у
ино стран ству, ко ор ди на ци ју ме ђу на род не раз мје не уче ни -
ка, сту де на та и ака дем ског осо бља; но стри фи ка ци ју и
екви ва лен ци ју ино стра них школ ских свје до чан ста ва, при -
зна ва ње стра них ви со ко школ ских ди пло ма, обра зо ва ње
уче ни ка и гра ђа на Ре пу бли ке на ра ду у ино стран ству, при -
пре му про гра ма обра зов не са рад ње са дру гим др жа ва ма и
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, те ме ђу на род ним спо ра зу -
ми ма у обла сти обра зо ва ња; из да ва ње овла шће ња за рад
ауто-шко ла ма; оба вља ње би бли о теч ке, књи жев не и из да -
вач ке дје лат но сти; ста ра ње о не по крет ним и по крет ним
кул тур ним до бри ма; при ро ду и еко ло ги ју, на ци о нал не пар -
ко ве, про гла ша ва ње за шти ће них зо на, ста ра ње о му зе ји ма,
га ле ри ја ма, спо мен-под руч ји ма; филм ску умјет ност, му -
зич ку, ли ков ну и при ми је ње ну умјет ност, ар хи тек ту ру, ди -
зајн, удру же ња гра ђа на ко ја се ба ве кул тур ним дје лат но -
сти ма; пред ла га ње бу џе та за кул ту ру на ни воу Ре пу бли ке,
пра ће ње, при пре му, ана ли зи ра ње утро шка фи нан сиј ских
сред ста ва и пред ла га ње ре а ло ка ци је и из мје не на осно ву
то га; утвр ђи ва ње ви зи је, ми си је, кул тур не по ли ти ке и стра -
те ги је кул ту ре, ор га ни за ци ју и ко ор ди на ци ју ак тив но сти
на из вр ша ва њу про грам ских ак тив но сти из обла сти кул ту -
ре; обез бје ђи ва ње раз во ја и уво ђе ње са вре ме них си сте ма,
ме то да и тех ни ка у обла сти кул ту ре, са рад ње са уста но ва -
ма из обла сти кул ту ре, да ва ње струч них упут ста ва бу џет -
ским ко ри сни ци ма из обла сти кул ту ре, са рад ње са дру гим
ор га ни ма, ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма из обла сти кул -
ту ре, ме ђу на род ну са рад њу у обла сти кул ту ре; из ра ђи ва ње
за кон ских и под за кон ских ака та из над ле жно сти Ми ни -
стар ства; оба вља ње ин фор ма тив но-до ку мен та циј ске и из -
да вач ке дје лат но сти, као и дру ге по сло ве у скла ду са за ко -
ном.”.

Члан 6.

У чла ну 21. ри је чи: “здрав стве ну ис прав ност во де, жи -
вот них на мир ни ца и пред ме та оп ште упо тре бе, по сло ве из
обла сти за шти те од зра че ња и ра ди ја ци о не си гур но сти”
бри шу се.

Члан 7.

Члан 22. ми је ња се и гла си:

“Ми ни стар ство по ро ди це, омла ди не и спор та оба вља
управ не и дру ге струч не по сло ве ко ји се од но се на: ана ли -
зи ра ње де мо граф ских кре та ња; пра ће ње и пред ла га ње мје -
ра про на та ли тет не по ли ти ке; про мо ви са ње по ро дич них
ври јед но сти и од го вор ног ро ди тељ ства; раз ви ја ње и по др -
жа ва ње про је ка та и про гра ма удру же ња усмје ре них на до -
бро бит дје це и по ро ди це; пред ла га ње про гра ма и уче шће у
еду ка ци ји струч ња ка ко ји ра де са дје цом, мла ди ма и по ро -
ди ца ма ра ди по ди за ња ква ли те та по ро дич ног жи во та и де -
мо граф ског раз во ја Ре пу бли ке; спро во ђе ње ак тив но сти на
уна пре ђе њу мје ра за под сти цај ра ђа ња дје це и пла ни ра ња
по ро ди це; про мо ви са ње ме ђу ге не ра циј ске са рад ње; про -
мо ви са ње и пра ће ње при мје не кон вен ци ја ко је се од но се
на за шти ту дје це, ак тив но сти на за шти ти од на си ља у по -
ро ди ци, ме ђу на род ну са рад њу у обла сти по ди за ња ква ли -
те та по ро дич ног жи во та, де мо граф ског раз во ја и пра ва дје -
те та; пру жа ње струч не по мо ћи и дру ге по мо ћи у ра ду Са -
вје та за дје цу Ре пу бли ке; струч ну и дру гу по моћ у ра ду Са -
вје та за де мо граф ску по ли ти ку Ре пу бли ке; утвр ђи ва ње На -
ци о нал ног ак ци о ног пла на и омла дин ске по ли ти ке Ре пу -
бли ке и ста ра ње о ње ној при мје ни; ства ра ње прет по став ки
за рје ша ва ње омла дин ске про бле ма ти ке - за по шља ва ње
мла дих, по бољ ша ње њи хо вог со ци јал ног ста ту са, укљу чи -
ва ње у дру штво, ре а ли за ци ју омла дин ских про је ка та, под -
сти ца ње ак тив ног уче шћа мла дих у дру штву, осни ва ње
цен та ра за мла де, са рад ња са омла дин ским ор га ни за ци ја -
ма, ме ђу на род ну са рад њу у обла сти омла дин ског ор га ни -
зо ва ња и дје ло ва ња; ства ра ња усло ва за раз вој спор та на
ни воу Ре пу бли ке и ње го во прав но ре гу ли са ње, утвр ђи ва ње
стра те ги је раз во ја спор та у Ре пу бли ци и пра ће ње ре а ли за -
ци је стра те шких и про грам ских за да та ка, оства ри ва ње ме -
ђу на род не са рад ње са мо стал но или пре ко за јед нич ких ор -
га на БиХ, из ра ду крат ко роч них и ду го роч них пла но ва
(олим пиј ски ци клус) раз во ја спор та Ре пу бли ке и про гра ма
раз во ја спор та и при ку пља ње сред ста ва за њи хо ву ре а ли за -
ци ју, утвр ђи ва ње кри те ри ју ма за њи хо ву рас по дје лу и пра -
ће ње на мјен ског утро шка тих сред ста ва, ства ра ње усло ва
за уна пре ђи ва ње струч ног ра да; утвр ђи ва ње ста ња спорт -
ских обје ка та и по тре ба за но вим, ства ра ње прет по став ки
за ко ри шће ње спорт ских обје ка та и те ре на; ре ги стра ци ју
спорт ских ор га ни за ци ја и дру гих ор га ни за ци ја у спор ту,
при ку пља ње и об ра ду ста ти стич ких по да та ка и во ђе ње
укуп не ин фор ма ти ке у спор ту, ко ор ди на ци ју ра да гран ских
спорт ских са ве за Ре пу бли ке, гра да и оп шти не, те над ле -
жних ор га на; над зор над ра дом спорт ских ор га ни за ци ја и
дру гих ор га ни за ци ја у спор ту; из ра ду за кон ских и под за -
кон ских ака та из над ле жно сти Ми ни стар ства и дру ге по -
сло ве у скла ду са за ко ном.”.

Члан 8.

У чла ну 23. по сли је ри је чи: “пре ра ду хе миј ских про из -
во да,” до да ју се ри је чи: “про из вод њу про из во да од гу ме и
пла сти ке,”, а ри је чи: “под сти ца ње раз во ја ин сти ту ци ја за
уна пре ђе ње и раз вој пред у зет ни штва - за нат ства, стра те ги -
ју раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа, стра те ги ју раз во ја
за нат ско-пред у зет нич ке дје лат но сти, пла ни ра ње сред ста ва
за ре а ли за ци ју и спро во ђе ње стра те ги ја и по ли ти ке раз во -
ја” за мје њу ју се ри је чи ма: “из ра ду и спрово ђе ње по ли ти ка,
стра те ги ја и за ко на ко је има ју за циљ под сти ца ње раз во ја и
про мо ци ју ма лих и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ни шта ва,
уре ђи ва ње на чи на оба вља ња за нат ско-пред у зет нич ке дје -
лат но сти, из ра ду ин фор ма тив но-ана ли тич ких до ку ме на та
из ове обла сти, из вје шта ва ње о спрово ђе њу ових до ку ме -
на та, из вје шта ва ње о по стиг ну том на прет ку у овој обла сти
(ЕУ акт о МСП, европ ске ин те гра ци је и слич но), по др шку
из град њи и ја ча њу ин сти ту ци о нал не ин фра струк ту ре за
раз вој и про мо ци ју МСП и пред у зет ни штва у Ре пу бли ци,
пру жа ње ад ми ни стра тив не по др шке ра ду Са вје та за раз вој
МСП и пред у зет ни штва Ре пу бли ке, пла ни ра ње и спрово -
ђе ње про це ду ра у ве зи са под сти цај ним сред стви ма за раз -
вој и про мо ци ју МСП и пред у зет ни штва, по др шку из град -
њи пред у зет нич ке и по слов не ин фра струк ту ре у Ре пу бли -
ци (по слов не зо не, ин ку ба то ри, тех но ло шки пар ко ви, ино -
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ва ци о ни цен три, кла сте ри и дру го), по др шку очу ва њу ста -
рих за на та у Ре пу бли ци, по др шку раз во ју жен ског и со ци -
јал ног пред у зет ни штва, кан ди до ва ње и уче шће у им пле -
мен та ци ји про је ка та ко ји се фи нан си ра ју из сред ста ва
Европ ске уни је и дру гих из во ра, са рад ња са ре ле вант ним
ин сти ту ци ја ма из ове обла сти, фор ми ра ње ба зе по да та ка и
ре ги ста ра из обла сти МСП и пред у зет ни штва, ус по ста вља -
ње пред у зет нич ког пор та ла”, а ри је чи: “мје ра ма еко ном ске
и раз вој не по ли ти ке под сти ца ње раз во ја ре сор них при -
вред них обла сти” за мје њу ју се ри је чи ма: “мје ра ма еко ном -
ске и раз вој не по ли ти ке под сти ца ња раз во ја и кон ку рент -
но сти ре сор них при вред них обла сти”.

Члан 9.

У чла ну 24. по сли је ри је чи: “за нат ство,” до да ју се ри је -
чи: “дје лат ност ло би ра ња,”.

Ри је чи: “роб не ре зер ве” бри шу се, а по сли је ри је чи:
“пред у зе ћа и дру га прав на ли ца у обла сти про ме та,” до да -
ју се ри је чи: “роб них ре зер ви,”.

Члан 10.

Члан 27. ми је ња се и гла си:

“Ми ни стар ство на у ке и тех но ло ги је вр ши управ не и
дру ге струч не по сло ве ко ји се од но се на: раз вој и про мо ци -
ју на уч но и стра жи вач ке дје лат но сти; стра те ги ју на уч но -
истра жи вач ког раз во ја Ре пу бли ке, под сти ца ње основ них,
при ми је ње них и раз вој них ис тра жи ва ња и дру гих ви до ва
на уч но и стра жи вач ког ра да; осни ва ње и оба вља ње дје лат -
но сти на уч но и стра жи вач ких и ис тра жи вач ко-раз вој них ор -
га ни за ци ја; раз вој и оспо со бља ва ње на уч но и стра жи вач ког
ка дра, обез бје ђе ње ин фра струк ту ре за оба вља ње на уч но -
истра жи вач ке дје лат но сти, на уч ну пу бли ци сти ку, си стем
на уч ног ин фор ми са ња и ко му ни ци ра ња; уче ство ва ње у ме -
ђу на род ној на уч но и стра жи вач кој дје лат но сти; во ђе ње ба зе
по да та ка о на уч но и стра жи вач ким ор га ни за ци ја ма и ка дро -
ви ма; стра те ги ју тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке за сно ва ну
на је дин стве ном на уч но тех но ло шком си сте му и зна њу,
под сти ца ње раз во ја и уна пре ђи ва ње тех но ло ги ја, а по себ -
но ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, тран сфер
тех но ло ги ја, под сти ца ње и про мо ци ју раз во ја ин фра струк -
ту ре за раз вој тех но ло ги ја и тех но пре ду зет ни штва, под сти -
ца ње уво ђе ња са вре ме не опре ме, уче шће у ме ђу на род ним
про гра ми ма, про јек ти ма и ску по ви ма но вих тех но ло ги ја,
ино ва ци је, над зор у обла сти раз во ја тех но ло ги је; во ђе ње
ба зе по да та ка о тех но ло шким ка па ци те ти ма Ре пу бли ке,
раз вој ино ва ци о ног си сте ма Ре пу бли ке, раз вој ин фор ма ци -
о ног дру штва; сти пен ди ра ње та лен то ва них ђа ка и сту де на -
та; пра ће ње раз во ја на у ке и тех но ло ги је у Европ ској уни ји
и ускла ђи ва ње на уч но и стра жи вач ког и ино ва ци о ног си сте -
ма Ре пу бли ке са стра те шким до ку мен ти ма, стан дар ди ма и
нор ма ти ви ма Европ ске уни је ра ди ис пу ња ва ња усло ва у
про це су европ ских ин те гра ци ја; из ра ду за кон ских и под за -
кон ских ака та из над ле жно сти Ми ни стар ства и дру ге по -
сло ве у скла ду са за ко ном.”.

Члан 11.

У чла ну 28. по сли је ри је чи: “функ ци о ни са ње про тив -
град не за шти те, пра ће ње и” ри је чи: “про цје ну и” бри шу се.

Члан 12.

Члан 31. ми је ња се и гла си:

“Ми ни стар ство за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са -
рад њу оба вља управ не и дру ге струч не по сло ве, ко ји се од -
но се на: при вла че ње стра них ула га ња у Ре пу бли ку; ства ра -
ње по вољ ни јих усло ва за стра не ин ве сти ци је и по моћ по -
тен ци јал ним ин ве сти то ри ма; про мо ви са ње при вред них
по тен ци ја ла Ре пу бли ке у ино стран ству; про мо ци ју из во за;
ко ор ди на ци ју ак тив но сти у ве зи са из ра дом и при мје ном
стра те ги је еко ном ског раз во ја; ус по ста вља ње си сте ма и
нор ма тив но уре ђи ва ње про цје не ути ца ја про пи са, оцје на
оправ да но сти уво ђе ња но вих фор мал но сти, во ђе ње и уна -
пре ђе ње ре ги стра одо бре ња у при вре ди, са рад њу са по -
слов ним удру же њи ма, ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма у
зе мљи и ино стран ству у ци љу уна пре ђе ња по слов ног
окру же ња, са рад њу са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ра ди

ко ор ди на ци је до на тор ске по мо ћи; во ђе ње ре ги стра до на -
ци ја у јав ном сек то ру; под сти ца ње раз во ја и уна пре ђе ња
пре ко гра нич не са рад ње, раз вој за јед нич ких про је ка та, пра -
ће ње спро во ђе ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи -
ва њу (у да љем тек сту: ССП); координацијa ак тив но сти у
ве зи са ис пу ња ва њем оба ве за Ми ни стар ства ко је про из ла -
зе из про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, ко ор ди на ци -
ја дје ло ва ња пред став ни ка Ре пу бли ке у за јед нич ким ти је -
ли ма БиХ и Европ ске уни је ко ја се ус по ста вља ју на осно -
ву ССП и пра ће ње њи хо вог ра да; ме ђу ре сор на при пре ма
ин сти ту ци ја Ре пу бли ке и ко ор ди на ци ја уче шћа пред став -
ни ка Ре пу бли ке у про це су пре го ва ра ња са Европ ском уни -
јом; при пре ма и ре ви зи ја стра те шких до ку ме на та и ак ци о -
них пла но ва ве за них за ис пу ња ва ње оба ве за у про це су
европ ских ин те гра ци ја; оства ри ва ње и ко ор ди на ци ја са -
рад ње са дру гим ти је ли ма у БиХ, те ин сти ту ци ја ма, ор га -
ни ма и ти је ли ма Европ ске уни је, ње ним др жа ва ма чла ни -
ца ма, др жа ва ма кан ди да ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти -
ма у про це су при дру жи ва ња и при сту па ња Европскoj уни -
ји; ко ор ди на ци ја ускла ђи ва ња за ко но дав ства Ре пу бли ке са
про пи си ма Европ ске уни је; уче шће у из ра ди нор ма тив них
ака та у ци љу њи хо вог ускла ђи ва ња са про пи си ма Европ -
ске уни је и прав ним ак ти ма Са вје та Евро пе; струч на по др -
шка рад ним ти је ли ма Вла де, ми ни стар стви ма и дру гим ре -
пу блич ким ор га ни ма упра ве и ор га ни ма ло кал не са мо у -
пра ве и ко ор ди на ци ја њи хо вог ра да у про це су ускла ђи ва -
ња за ко но дав ства; раз ви ја ње са рад ње са На род ном скуп -
шти ном у за ко но дав ном по ступ ку по пи та њу ускла ђе но сти
на цр та и при је дло га за ко на са про пи си ма Европ ске уни је;
ор га ни за ци ја, опе ра тив на ко ор ди на ци ја ак тив но сти ми ни -
стар ста ва у Вла ди у ци љу обез бје ђе ња аде кват ног уче шћа
Ре пу бли ке у про гра ми ра њу сред ста ва Европ ске уни је и
дру гих до на то ра ко ји су на рас по ла га њу БиХ; ко ор ди на ци -
ја ак тив но сти ми ни стар ста ва у Вла ди у спрово ђе њу про је -
ка та у окви ру про гра ма ко ри шће ња сред ста ва Европ ске
уни је и дру гих до на то ра; са рад ња са ин сти ту ци ја ма БиХ и
ЕК у БиХ у ци љу уче шћа Ре пу бли ке у прет при ступ ним и
при ступ ним фон до ви ма Европ ске уни је; ко ор ди на ци ја и
ор га ни зо ва ње обу ке за ја ча ње ка па ци те та за при пре му и
спро во ђе ње про је ка та у окви ру IPA и дру гих про гра ма по -
др шке за пред став ни ке ми ни стар ста ва у Вла ди и по тен ци -
јал них ко ри сни ка; пред ла га ње мје ра за по бољ ша ње ап -
сорп ци о них ка па ци те та БиХ/Ре пу бли ке у окви ру до ступ -
них про гра ма по др шке, из ра ду стра те шких и ана ли тич ких
до ку ме на та ка да је ри јеч о по зи ци ји Ре пу бли ке у про це су
при дру жи ва ња и при сту па ња Европ ској уни ји, као и дру -
гих до ку ме на та за по тре бе Вла де и На род не скуп шти не;
пра ће ње ра да мје шо ви тих ко ми те та БиХ за са рад њу са зе -
мља ма у ино стран ству и ко ор ди на ци ја уче шћа пред став ни -
ка Ре пу бли ке у њи хо вом ра ду; уна пре ђи ва ње ре ги о нал не и
ин сти ту ци о нал не са рад ње са ре ги ја ма Евро пе и сви је та,
као и са рад ње са до ма ћим ин сти ту ци ја ма; ини ци ра ње, при -
пре ма ње и пред ла га ње спо ра зу ма и про то ко ла за ус по ста -
вља ње и раз вој ме ђу ре ги о нал не са рад ње и пра ће ње њи хо -
ве при мје не; во ђе ње ре ги стра спо ра зу ма, про то ко ла и ме -
мо ран ду ма о са рад њи са су бјек ти ма у ино стран ству; уче -
ство ва ње у при пре ма њу ме ђу на род них уго во ра и спо ра зу -
ма о са рад њи из обла сти еко ном ских од но са; ко ор ди на ци -
ју пред ста вља ња Ре пу бли ке у ино стран ству; нор ма тив но
уре ђи ва ње ор га ни зо ва ња и ра да при вред них пред став ни -
шта ва Ре пу бли ке у ино стран ству; пра ће ње ре а ли за ци је
про гра ма и пла но ва ра да при вред них пред став ни шта ва, те
пред у зи ма ња мје ра и ак тив но сти за њи хов ко ор ди ни сан и
ефи ка сни ји рад; ко ор ди на ци ја ак тив но сти у окви ру члан -
ства Ре пу бли ке у Скуп шти ни европ ских ре ги ја; са рад ња са
до ма ћим, ре ги о нал ним и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и
ин сти ту ци ја ма.”.

Члан 13.

У чла ну 35. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “про мет ро бе и
услу га;” до да ју се ри је чи: “дје лат ност ло би ра ња;”.

Члан 14.

У чла ну 38. по сли је ри је чи: “из да ва ње и од у зи ма ње
одо бре ња за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу,” до да ју се ри је -
чи: “на град них и за бав них ига ра,”.
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Члан 15.

У чла ну 39. тач ка н), ко ја гла си: “Ре пу блич ка ди рек ци -
ја за роб не ре зер ве” бри ше се.

До са да шње т. њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф), х) и ц) по -
ста ју т. н), њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф) и х).

Члан 16.

У чла ну 40. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “од но сно при је -
дло га за ко на;” до да ју се ри је чи: “да ва ње струч них ми шље -
ња Вла ди о на цр ти ма и при је дло зи ма за ко на и дру гих про -
пи са у ко ји ма Вла да ни је пред ла гач; са рад њу са ми ни стар -
стви ма и дру гим ре пу блич ким ор га ни ма и уче ство ва ње у
при пре ми од го во ра на при је длог за по кре та ње по ступ ка
оцје не устав но сти за ко на, дру гог про пи са и оп штег ак та”,
а ри је чи: “ста ра ње о на чи ну хар мо ни за ци је про пи са Ре пу -
бли ке са за ко но дав ством Европ ске уни је и ко ор ди на ци ја са
над ле жним ми ни стар стви ма у ци љу што ква ли тет ни јег
пре у зи ма ња европ ског за ко но дав ства и ње го вог угра ђи ва -
ња у прав ни си стем Ре пу бли ке” за мје њу ју се ри је чи ма:
“ста ра ње о очу ва њу прав ног си сте ма Ре пу бли ке при ли ком
ускла ђи ва ња за ко на и дру гих про пи са Ре пу бли ке са за ко -
но дав ством Европ ске уни је; ста ра ње о спро во ђе њу Смјер -
ни ца за по сту па ње ре пу блич ких ор га на упра ве о уче шћу
јав но сти и кон сул та ци ја ма у из ра ди за ко на;”.

Члан 17.

У чла ну 47а. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “имо ви ном
упра вља” до да је се ри јеч: “од у зе том”, а по сли је ри је чи:
“Ре пу бли ке” до да је се ри јеч: “Срп ске”.

Члан 18.

Члан 53. бри ше се.

Члан 19.

У чла ну 56. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Ре пу блич ка ди рек ци ја за об но ву и из град њу: вр ши
управ но-прав не по сло ве и пру жа струч ну и тех нич ку по -
моћ ми ни стар стви ма, ре пу блич ким упра ва ма и управ ним
ор га ни за ци ја ма при ли ком са на ци ја, ре кон струк ци ја, об но -
ве и из град ње свих обје ка та ко ји се фи нан си ра ју или су фи -
нан си ра ју из јав них при хо да Ре пу бли ке, кре дит них за ду же -
ња и до на ци ја; пру жа по моћ у по ступ ци ма при ба вља ња
план ске и тех нич ке до ку мен та ци је, спрово ђе ња јав них на -
бав ки, вр ши струч ни над зор над из град њом ових обје ка та,
кон тро лу и овје ру тех нич ке и об ра чун ске до ку мен та ци је
то ком из град ње; при пре ма и да је струч не ана ли зе, ми шље -
ња и ин фор ма ци је о ин ве сти ци о ној из град њи; во ди по -
треб не еви ден ци је; вр ши упра вља ње и рас по ла га ње вој но-
стам бе ним фон дом, по слов ним про сто ри ма, га ра жа ма и
дру гим не по крет но сти ма на ко ји ма је пра во рас по ла га ња
као др жав ном сво ји ном има ло при ја шње Ми ни стар ство
од бра не Ре пу бли ке Срп ске и оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном.”.

Члан 20.

У чла ну 70. у ста ву 2. ри је чи: “на осно ву” за мје њу ју се
ри је чи ма: “ак ти ма из”.

Члан 21.

У чла ну 77. по сли је ри је чи: “об у хва та” до да ју се ри је -
чи: “под но ше ње за хтје ва за”.

Члан 22.

У чла ну 80. до да је се но ви став 2, ко ји гла си:

“(2) Уну тра шња ор га ни за ци ја и си сте ма ти за ци ја рад -
них мје ста у ор га ну упра ве за сни ва се на дје ло кру гу по сло -
ва ор га на утвр ђе них за ко ном, гру пи са них у основ ним и
уну тра шњим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма пре ма исто вјет -
но сти, срод но сти и ме ђу соб ној по ве за но сти, та ко да се
обез би је ди дје ло тво ран рад ор га на и уну тра шњи над зор
над ње го вим ра дом, као и бр зо и дје ло твор но оства ри ва ње
пра ва и прав них ин те ре са стра на ка и јав ност у ра ду ор га -
на.”.

Члан 23.

По сли је чла на 82. до да је се но ви члан 82а, ко ји гла си:

“Члан 82а.

(1) У ми ни стар ству се мо же фор ми ра ти ка би нет ми ни -
стра као по себ на ор га ни за ци о на јединицa ра ди вр ше ња са -
вје то дав них, про то ко лар них и ад ми ни стра тив но-тех нич -
ких по сло ва ко ји су зна чај ни за рад ми ни стра.

(2) Ка би не том ми ни стра ру ко во ди шеф ка би не та, ко јег
име ну је ми ни стар, а чи ји ман дат пре ста је пре стан ком ман -
да та ми ни стра, остав ком или ра зр је ше њем.

(3) Ми ни стар мо же име но ва ти нај ви ше два са вјет ни ка.
Ман дат са вјет ни ка тра је ко ли ко и ман дат ми ни стра, а пре -
ста је пре стан ком ман да та ми ни стра, остав ком или ра зр је -
ше њем.

(4) Са вјет ник ми ни стра при пре ма при је дло ге ака та, са -
чи ња ва ми шље ња и вр ши дру ге по сло ве по на ло гу ми ни -
стра.

(5) Пра ва и оба ве зе са вјет ни ка ми ни стра уре ђу ју се
уго во ром.”.

Члан 24.

Члан 85. бри ше се.

Члан 25.

У чла ну 96. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “под руч не је ди -
ни це” до да је се ри јеч: “са мо стал ног”.

Члан 26.

У чла ну 97. у ста ву 3. ри је чи: “са мо стал не упра ве” за -
мје њу ју се ри је чи ма: “са мо стал ног ор га на упра ве”.

Члан 27.

Члан 100. ми је ња се и гла си:

“(1) Вла да мо же да, до до но ше ња од лу ке Устав ног су да
Ре пу бли ке, об у ста ви из вр ше ње про пи са, оп ште и на њи ма
за сно ва не по је ди нач не ак те, за ко је у вр ше њу над зо ра над
ра дом ми ни стар ства оци је ни да су про тив у став ни или про -
тив за ко ни ти и чи јим би из вр ше њем, у ма те ри јал ном сми -
слу, мо гле на сту пи ти та кве штет не по сље ди це ко је се ка -
сни је не би мо гле от кло ни ти.

(2) Од лу ка Вла де о об у ста ви из вр ше ња из ста ва 1. овог
чла на оба ве зу је Вла ду да у ро ку од осам да на од ње ног сту -
па ња на сна гу по кре не по сту пак за оцје ну устав но сти и за -
ко ни то сти пред Устав ним су дом Ре пу бли ке.”.

Члан 28.

Члан 135. ми је ња се и гла си:

“По ло жај др жав ног слу жбе ни ка и на мје ште ни ка уре ђу -
је се по себ ним за ко ном.”.

Члан 29.

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: 01-202/12 Пред сјед ник
23. фе бру а ра 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. 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 ЖЕ ЉЕ ЗНИ ЦА МА 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
же ље зни ца ма Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је На род на скуп шти -
на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Пет на е стој сјед ни ци,
одр жа ној 23. фе бру а ра 2012. го ди не. а Ви је ће на ро да 5.
мар та 2012. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
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