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Члан 109.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, осим одредаба чл. 61а. до 61ђ, које ступају на снагу 1. јануара 2015.
године.
Број: 01-1525/13
27. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1083
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 И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И ПОСТУПАЊУ СА ДЈЕЦОМ И
МАЛОЉЕТНИЦИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Двадесет осмој сједници, одржаној 27.
јуна 2013. године, а Вијеће народа 08. јула 2013. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2196/13
9. јула 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
И ПОСТУПАЊУ СА ДЈЕЦОМ И МАЛОЉЕТНИЦИМА У
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Члан 1.
У Закону о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, број 13/10) члан 11. мијења се и гласи:
“Одредбе Кривичног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06,
70/06, 73/10 и 1/12), (у даљем тексту: Кривични закон), Закона о кривичном поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 53/12), (у даљем тексту: Закон
о кривичном поступку), Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 12/10 и 117/11), (у даљем тексту: Закон о извршењу
кривичних санкција) и други општи прописи примјењују се
ако овим законом није другачије прописано.”
Члан 2.
Назив главе III МЈЕРЕ, ВАСПИТНЕ ПРЕПОРУКЕ И
КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ПРЕМА МАЛОЉЕТНИКУ и назив одјељка 1. Мјера упозорења
и васпитне препоруке мијењају се и гласе:
“III АЛТЕРНАТИВНЕ МЈЕРЕ И КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ПРЕМА МАЛОЉЕТНИЦИМА
1. Алтернативне мјере које се предузимају према малољетницима”.
Члан 3.
Послије одјељка 1. додаје се нови пододјељак 1.1., који
гласи:
“1.1. Полицијско упозорење”.
Члан 4.
У називу члана 23. послије ријечи: “мјера” додају се
ријечи: “полицијског упозорења”.
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У истом члану послије ријечи: “мјера” додаје се ријеч:
“полицијског”.
Члан 5.
Послије члана 23. додаје се нови пододјељак 1.2., који
гласи:
“1.2. Васпитне препоруке”.
Члан 6.
У члану 26. у ставу 6. ријечи: “Закона о поступку медијације (‘Службени гласник БиХ’, број 37/04)” замјењују
се ријечима: “прописа којим се уређује поступак медијације у Босни и Херцеговини”.
Члан 7.
Члан 28. мијења се и гласи:
“(1) Тужилаштва и судови воде евиденцију о изреченим
васпитним препорукама.
(2) Евиденција о изреченим васпитним препорукама
нема карактер казнене евиденције о осуђиваности малољетника и не може се употријебити на било који начин
који би штетио малољетнику.
(3) Начин вођења евиденције из става 1. овог члана
прописује се Правилником из члана 124. став 2. овог закона.”
Члан 8.
Послије члана 31. одјељак: “3. Васпитне мјере” мијења
се у пододјељак: “2.1. Васпитне мјере”.
Члан 9.
У члану 32. у ставу 1. у тачки б) ријечи: “социјалног
старања” замјењују се ријечју: “старатељства”, као и у
цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу.
Члан 10.
У члану 40. у ставу 2. послије ријечи: “од в) до и)” додају се ријечи: “овог закона”.
Члан 11.
У члану 43. у ставу 4. послије ријечи: “кривично дјело
или” додају се ријечи: “прекршај јавног реда и мира са елементима насиља”.
Члан 12.
Послије члана 49. одјељак: “4. Малољетнички затвор”
мијења се у пододјељак: “2.2. Малољетнички затвор”.
Члан 13.
Члан 50. мијења се и гласи:
“Казном малољетничког затвора може се казнити само
старији малољетник који је учинио кривично дјело с прописаном казном затвора вишом од пет година, ако због
високог степена његове кривице и тешких посљедица кривичног дјела не би било оправдано изрећи васпитну мјеру.”.
Члан 14.
У члану 51. у ставу 3. број: “2.” замјењује се бројем:
“4.”.
Члан 15.
У члану 53. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Ако за вријеме трајања условног отпуста малољетник учини ново кривично дјело или прекршај јавног
реда и мира са елементима насиља или ако одређена мјера
појачаног надзора не постиже сврху или малољетник не
испуњава посебне обавезе које су му одређене уз васпитну
мјеру појачаног надзора, суд може опозвати условни отпуст. У том случају, вријеме проведено на условном отпусту неће се урачунати у вријеме издржане казне малољетничког затвора.”.
Члан 16.
Послије члана 55. додаје се нови члан 55а, који гласи:
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“Организација и начин извршења казне
малољетничког затвора
Члан 55а.
(1) Детаљније одредбе о организацији и начину извршења казне малољетничког затвора правилником прописује министар.
(2) Правилником из става 1. овог члана уређује се начин
живота и организација рада са малољетницима у малољетничком затвору.”.
Члан 17.
Послије члана 60. одјељак: “5. Мјере безбједности”
мијења се у пододјељак: “2.3. Мјере безбједности”.
Члан 18.
У члану 66. у ставу 2. послије ријечи: “овог закона” запета и ријечи: “односно у складу са чланом 109. Кривичног
закона врши се опозив условног отпуста” бришу се.
Члан 19.
Послије члана 67. у одјељку 6. Примјена одредаба о малољетницима на пунољетна и млађа пунољетна лица, број:
“6” замјењује се бројем: “3”.
Члан 20.
У називу члана 68. послије ријечи: “лицима за” додаје
се ријеч: “кривична”.
Члан 21.
У називу члана 69. послије ријечи: “лицима за” додаје
се ријеч: “кривична”.
Члан 22.
Послије члана 69. у називу одјељка 7. Млађа пунољетна
лица, број: “7” замјењује се бројем: “4”.
Члан 23.
У члану 82. у ставу 1. ријечи: “Посебног стараоца до
окончања поступка именује орган старатељства” бришу се.
Члан 24.
У члану 89. у ставу 4. послије ријечи: “обавјештава о
томе, уз навођење разлога, малољетника” и запете додају
се ријечи: “браниоца” и запета.
Члан 25.
У члану 91. у ставу 3. бројеви: “224. и 225.” замјењују
се бројевима: “232. и 233.”.
Члан 26.
У члану 95. у ставу 1. број: “189.” замјењује се бројем:
“197.”.
У ставу 2. бројеви: “183, 183а, 183б, 183в. и 183г.” замјењују се бројевима: “184, 185, 186, 187. и 188.”.
Члан 27.
У члану 96. у ставу 1. број: “189.” замјењује се бројем:
“197.”, а у ставу 5. број: “142.” замјењује се бројем: “143.”.
Члан 28.
У члану 99. у ставу 1. број: “189.” замјењује се бројем:
“197.”.
Члан 29.
У члану 100. у ставу 2. послије ријечи: “став 3.” додају
се ријечи: “овог закона”.
Члан 30.
У члану 102. у ставу 1. број: “289.” замјењује се бројем:
“297.”, а број: “290.” замјењује се бројем: “298.”.
Члан 31.
У члану 104. у ставу 4. послије ријечи: “наводе из
приједлога” додаје се запета и ријечи: “као и наредбу за
покретање припремног поступка”.
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Члан 32.
У члану 105. у ставу 1. послије ријечи: “вијеће из члана
17. став 3.” додају се ријечи: “овог закона”.
Члан 33.
У члану 106. у ставу 5. број: “3” замјењује се бројем: “4”.
Члан 34.
У члану 107. у ставу 2. број: “241.” замјењује се бројем:
“248.”.
Члан 35.
У члану 109. у ставу 2. бројеви: “252. и 255.” замјењују
се бројевима: “260. и 263.”.
Члан 36.
У члану 113. у ставу 2. број: “289.” замјењује се бројем:
“297.”, а број: “290.” замјењује се бројем: “298.”.
Члан 37.
У члану 116. у ставу 1. број: “299.” замјењује се бројем:
“307.”.
Члан 38.
У члану 118. у ставу 3. број: “315.” замјењује се бројем:
“323.”.
Члан 39.
Назив главе V ПРИМЈЕНА МЈЕРЕ УПОЗОРЕЊА,
ВАСПИТНИХ ПРЕПОРУКА И ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА и назив одјељка 1. Мјера упозорења и
васпитне препоруке мијењају се и гласе:
“V ПРИМЈЕНА АЛТЕРНАТИВНИХ МЈЕРА И ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
1. Примјена алтернативних мјера и извршење кривичних санкција”.
Члан 40.
У члану 124. у ставу 1. послије ријечи: “мјере” додаје се
ријеч: “полицијског”.
Члан 41.
У члану 137. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Орган старатељства из става 1. овог члана брине се о
спровођењу васпитне мјере упућивања у васпитни центар.”.
Члан 42.
У члану 138. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Малољетник који је упућен у васпитни центар на
одређени број часова током дана за вријеме извршења ове
мјере остаје код својих родитеља, усвојиоца или стараоца, а
малољетнику који је упућен на непрекидни боравак центар
обезбјеђује смјештај и исхрану, при чему у оба случаја малољетник наставља да похађа школу или одлази на посао.”.
У ставу 2. послије ријечи: “из члана 36. став 2. тачка б)”
додају се ријечи: “овог закона”.
Члан 43.
У члану 184. у ставу 1. ријечи: “односно вијеће којим
предсједава судија за малољетнике” бришу се.
Члан 44.
У члану 186. став 5. мијења се и гласи:
“(5) У сврху заштите дјеце и малољетника оштећених
кривичним дјелом из члана 184. овог закона, примјењују
се одговарајуће одредбе закона којим се прописује заштита
свједока у кривичном поступку у Републици Српској.”.
Члан 45.
У члану 199. послије става 1. додаје се нови став 1а,
који гласи:
“(1а) У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу
овог закона министар ће донијети Правилник из члана 55а.”.
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Члан 46.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1526/13
27. јуна 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1084
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182. и члана 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 31/11), члана 67. ст. 3. и 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), Народна скупштина
Републике Српске, на Двадесет осмој сједници, одржаној
3. јула 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОЦЈЕНУ СТЕПЕНА
РАЗВИЈЕНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I
Овом одлуком утврђују се критеријуми и метод за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у
Републици Српској.
II
Критеријуми за оцјену развијености јединица локалне
самоуправе су:
1) остварени укупни приходи регистрованих привредних субјеката у претходној години на нивоу јединице локалне самоуправе по становнику,
2) остварени буџетски приходи у претходној години на
нивоу јединице локалне самоуправе по становнику,
3) стопа незапослености – процентуално учешће незапослених лица у укупној радној снази на нивоу јединице
локалне самоуправе,
4) густина насељености,
5) укупан број регистрованих возила на подручју јединице локалне самоуправе у односу на укупан број регистрованих возила у Републици Српској и
6) број ученика који похађају основну школу у односу
на број становника на нивоу јединице локалне самоуправе.
III
Степен развијености јединица локалне самоуправе према критеријумима из тачке II ове одлуке утврђује се методом “I-одстојања”.
IV
Влада Републике Српске ће, на основу критеријума из
тачке II ове одлуке, уз претходно прибављено мишљење
Одбора за привреду и Одбора за локалну самоуправу Народне скупштине Републике Српске, до 30. септембра текуће
године утврђивати степен развијености јединица локалне
самоуправе за наредну годину.
V
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о критеријумима за оцјену развијености општина у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
62/10 и 78/11).
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1571/13
3. јула 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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1085
На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, члана 182. и члана 186. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), члана 14. тачка а), члана 17,
члана 19. тачка а) и члана 22. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12), Народна скупштина Републике
Српске, на Двадесет осмој сједници, одржаној 3. јула 2013.
године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Одобрава се дугорочно, кредитно задуживање Републике Српске у укупном износу до 15.000.000 КМ за финансирање капиталних инвестиција у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
II
Укупан износ задужења из тачке I ове одлуке обезбиједиће се код домаћих финансијских институција и друштава
који су по закону овлашћени за обављање тих послова по
сљедећим оквирним условима:
- максималан рок отплате до 12 година,
- минималан период одгоде плаћања је годину дана,
- максимална висина каматне стопе до 8% годишње и
- уз минималне остале трошкове реализације задужења.
III
Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су за:
- набавку путничких возила, у износу до 11.260.000 КМ,
- набавку теретних возила, у износу до 1.090.000 КМ,
- набавку џипова, у износу до 240.000 КМ,
- набавку мотоцикала, у износу до 280.000 КМ,
- набавку опреме за возила (свјетлосна и звучна сигнализација, опрема за мотористе, заштитне мреже за теретни
програм), у износу до 630.000 КМ,
- набавку опреме за Специјалну јединицу полиције, јединице за подршку и криминалистичку полицију (заштитна опрема, опрема за специјализоване тимове у Специјалној јединици полиције, јединицама за подршку и криминалистичкој полицији), у износу до 1.500.000 КМ.
IV
За реализацију ове одлуке и спровођење поступка за
прибављање финансијских средстава из тачке I ове одлуке задужују се Министарство финансија и Министарство
унутрашњих послова.
V
Овлашћују се министар финансија и министар унутрашњих послова да потпишу уговор о задужењу након спровођења поступка из тачке IV ове одлуке и добијања сагласности Владе Републике Српске на приједлог уговора о
задужењу.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1572/13
3. јула 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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