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УКАЗ

ЗАКОН

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ФОНДУ И
ФИНАНСИРАЊУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о високом образовању, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној 13. октобра 2016.
године, а Вијеће народа 24. октобра 2016. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама Закона о високом
образовању није угрожен витални национални интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3396/16
25. октобра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о високом образовању (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15)
чл. 111. и 112. бришу се.
Члан 2.
У члану 148. у ставу 1. ријечи: “2015/2016. године”
замјењују се ријечима: “2017/2018. године”, а ријечи:
“2017/2018. године” замјењују се ријечима: “2019/2020. године”.
Члан 3.
У члану 149. у ставу 2. ријечи: “2016/2017. године” замјењују се ријечима: “2017/2018. године”, а ријечи: “30.
септембра 2019. године” замјењују се ријечима: “30. септембром 2020. године”.
Члан 4.
У члану 152. ријечи: “у академској 2015/2016. години” замјењују се ријечима: “у академску 2016/2017. и
2017/2018. годину”.
Члан 5.
(1) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(2) Одредбе члана 148. став 1, члана 149. став 2. и члана
152. овог закона ступају на снагу од 1. октобра 2016. године.
Број: 02/1-021-1167/16
13. октобра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1470
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 ДОПУНИ
ЗАКОНА О ФОНДУ И ФИНАНСИРАЊУ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Фонду и финансирању заштите животне
средине Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 117/11 и 63/14) у члану 20. став 2. брише се.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Рјешење из става 1. овог члана доноси се на основу
посебних прописа којима се уређују врсте загађивања, производи који послије употребе постају посебни токови отпада, критеријуми за обрачун накнада и обвезници, висина и
начин обрачунавања плаћања накнада.”.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Накнаде из става 1. овог члана уплаћују се на рачун
јавних прихода буџета Републике Српске и распоређују се
на рачун Фонда.”.
Досадашњи ст. 4, 5, 6. и 7. постају ст. 5, 6, 7. и 8.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, број: “2.”
замјењује се бројем: “3.”.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, број: “осам”
замјењује се бројем: “15”.
Члан 2.
У члану 22. у ставу 3. број: “осам” замјењује се бројем:
“15”.
Члан 3.
У члану 29. став 1. брише се.
У ставу 2. испред ријечи: “Министар” на почетку текста
број: “2” у обостраној загради брише се.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1173/16
13. октобра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1471
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 СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
социјалној заштити, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној 13.
октобра 2016. године, а Вијеће народа 24. октобра 2016.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о социјалној заштити није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о
Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној 13. октобра
2016. године, а Вијеће народа 24. октобра 2016. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуни
Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3403/16
25. октобра 2016. године
Бања Лука

Број: 01-020-3400/16
25. октобра 2016. године
Бања Лука

Члан 1.
У Закону о социјалној заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/12) у члану 3. у ставу 2. послије

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

26.10.2016.
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ријечи: “Установе” додају се ријечи: “и други пружаоци
услуга”.
Члан 2.
У члану 11. у ставу 2. послије ријечи: “члана” додају се
ријечи: “могу бити”, а ријеч: “су” брише се.
Члан 3.
У члану 18. у ставу 1. у тачки а) подтачка 2) мијења се
и гласи:
“2) са оштећењем вида, слуха, са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији, са тјелесним оштећењем и/или
хроничним обољењем, са интелектуалним оштећењем, са
психичким поремећајем и/или обољењем, вишеструким
оштећењима, или са другим оштећењем или обољењем,
који доводe до потешкоћа у психомоторном и сензомоторном развоју, а која значајно отежавају функционисање у активностима свакодневног живота,”.
У тачки б) подтачка 2) мијења се и гласи:
“2) лице са инвалидитетом, а то су лица са дугорочним
физичким, психичким, интелектуалним или сензорним
умањеним способностима, која у интеракцији са различитим баријерама могу ометати њихово пуно и ефективно
учествовање у друштву на основу једнакости са другима,”.
Члан 4.
У члану 19. у ставу 4. послије ријечи: “година” запета и
ријечи: “осим лица којем је продужено родитељско право”
бришу се.
Члан 5.
У члану 21. у ставу 3. послије ријечи: “појединац” запета и ријечи: “чланови породице” бришу се.
Члан 6.
У члану 22. у ставу 1. ријечи: “сроднике који имају обавезу да га издржавају” замјењују се ријечима: “обвезнике
издржавања”, а ријеч: “сродници” замјењује се ријечима:
“обвезници издржавања”.
У ставу 2. ријечи: “сроднике који имају обавезу да их
издржавају” замјењују се ријечима: “обвезнике издржавања”, а ријеч: “сродници” замјењује се ријечима: “обвезници издржавања”.
Члан 7.
У члану 27. у ставу 1. ријеч: “располагања” замјењује се
ријечју: “својине”.
Став 5. мијења се и гласи:
“(5) Располагање имовином из става 1. овог члана врши
се у складу са одредбама закона којим се регулише располагање стварним правима на непокретностима.”.
Члан 8.
У члану 32. у ставу 1. послије ријечи: “заштите” додају
се ријечи: “или су смјештени у другу установу на терет
буџетских средстава”.
Члан 9.
У члану 38. у ставу 10. ријеч: “располагања” замјењује
се ријечју: “својине”.
Члан 10.
У члану 82. у ст. 1, 3. и 4. послије ријечи: “заштите”
додају се ријечи: “и обављање дјелатности из социјалне
заштите”.
Члан 11.
У члану 84. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.
Члан 12.
У члану 86. став 2. мијења се и гласи:
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“(2) Органи управљања у установама социјалне заштите чији је оснивач Влада и јединица локалне самоуправе су
директор и управни одбор.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Орган управљања у установама социјалне заштите
чији је оснивач правно и физичко лице је директор.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 13.
У члану 87. у ставу 3. ријечи: “за смјештај корисника”
замјењују се ријечима: “социјалне заштите”.
Члан 14.
У члану 91. у ставу 1. послије ријечи: “усмјерења” запета и ријечи: “а који непосредно раде са корисницима на
пружању социјалних услуга” бришу се.
У ставу 2. послије ријечи: “социолог” и запете додају се
ријечи: “менаџер социјалне политике и социјалне заштите”
и запета.
Члан 15.
У члану 93. у ставу 1. послије ријечи: “заштите” ријечи:
“након обављања приправничког стажа” бришу се.
Став 6. мијења се и гласи:
“(6) Министар доноси правилник о полагању стручног
испита у области социјалне заштите у року од 90 дана од
дана ступања на снагу овог закона.”.
У ставу 7. послије ријечи: “стажа” додају се запета и
ријеч: “поступак”, а послије ријечи: “испита” додају се
ријечи: “за стручне раднике”.
Члан 16.
У члану 97. послије ријечи: “радних односа” додају се
запета и ријечи: “закон који регулише обрачун плате и других примања запослених у јавним службама”.
Члан 17.
У члану 146. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:
“(1) Установе социјалне заштите ће ускладити своју
организацију и опште акте са одредбама овог закона најкасније до 31. децембра 2016. године.
(2) Јединице локалне самоуправе у којима није основан
Центар основаће Центар или одјељење заједничког Центра
најкасније до 31. децембра 2017. године.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) За обављање дјелатности социјалне заштите установе социјалне заштите и друга правна лица која обављају
дјелатност социјалне заштите прибавиће рјешење министра из члана 82. став 3. овог закона најкасније до 31. децембра 2016. године.”.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.
Члан 18.
Послије члана 147. додаје се нови члан 147а, који гласи:
“Члан 147а.
(1) Стручни радници који имају до 20 година радног
искуства у области социјалне, породичне и дјечје заштите,
а нису положили стручни испит до дана ступања на снагу
овог закона обавезни су, а у складу са одредбама члана 93.
Закона, да полажу стручни испит уз приложену потврду о
радном искуству у струци.
(2) Стручни радници из става 1. овог члана дужни су
да положе стручни испит у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона.
(3) Стручни испит нису дужни да полажу стручни радници запослени у установама социјалне заштите који имају
најмање 20 година радног искуства у струци у области социјалне, породичне и дјечје заштите.
(4) Стручним радницима који су положили стручни
испит за рад у органима републичке управе до ступања на
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снагу овог закона признаје се тај испит као стручни испит у
области социјалне заштите.”.
Члан 19.
У члану 149. у ставу 1. у тачки ж) послије ријечи: “заштите” додају се ријечи: “и обављање дјелатности социјалне заштите”.
Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1177/16
13. октобра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

90

26.10.2016.

број: 02/1-021-786/16 (“Службени гласник Републике Српске”, број 53/16), а након разматрања Извјештаја Комисије
за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој сједници, одржаној 20. октобра 2016.
године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА У ОДБОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ СА
ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ВЕЗИ СА
ИЗГРАДЊОМ МЕМОРИЈАЛНОГ ЦЕНТРА “ГРАДИНА” И
ПРАЋЕЊЕМ УСВАЈАЊА ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ГЕНОЦИДУ
НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ НАД СРБИМА,
ЈЕВРЕЈИМА И РОМИМА ТОКОМ ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ
РАТА, У ПАРЛАМЕНТИМА ДРУГИХ ДРЖАВА

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

I
У Одбор за координацију са институцијама и организацијама у вези са изградњом Меморијалног центра “Градина” и праћењем усвајања Декларације о геноциду Независне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, у парламентима других држава,
изабрани су:
1. Дарко Бањац, предсједник,
2. Драго Тадић, члан,
3. Вања Бајић, члан,
4. Душан Берић, члан,
5. Перица Бундало, члан,
6. Неда Петрић, члан,
7. Добрила Дринић Малић, члан,
8. Зорка Андрић, члан,
9. Синиша Каран, члан,
10. Дане Малешевић, члан, и
11. Тања Тулековић, члан.

Број: 02/1-021-1166/16
13. октобра 2016. године
Бања Лука

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

1472
На основу члана 70. став 1. и члана 110. став 2. Устава
Републике Српске и члана 182. и члана 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој сједници, одржаној
13. октобра 2016. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У поступку доношења Закона о измјенама Закона о високом образовању утврђено је да одредба члана 5. став 2.
има општи интерес за Републику Српску.

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1473
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), Народна скупштина
Републике Српске, на Четрнаестој сједници, одржаној 13.
октобра 2016. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЗАПОШЉАВАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2016-2020. ГОДИНА

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Стратегију запошљавања Републике Српске 2016-2020. година.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1181/16
13. октобра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1474
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186.
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), у
складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске,

Број: 02/1-021-1220/16
20. октобра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1475
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске, члана 56. став 1. тачка 5, члана 182. и члана 186.
ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој сједници, одржаној 20. октобра 2016. године, донијела
је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ АРБИТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У АРБИТРАЖИ СПОРНОГ ДИЈЕЛА ГРАНИЦЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРЧКО

I
Витомир Поповић разрјешава се дужности арбитра Републике Српске у Арбитражи спорног дијела границе на
подручју општине Брчко, на лични захтјев.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1221/16
20. октобра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

