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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о кривичном поступку Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 53/12 и 91/17)
члан 235. мијења се и гласи:
“Радње из члана 234. став 2. овог закона могу се одредити за кривична дјела:
а) против уставног уређења и безбједности Републике
Српске,
б) против човјечности и вриједности заштићених међународним правом,
в) тероризма и
г) за која се према Кривичном законику може изрећи
казна затвора од пет година или тежа казна.”.
Члан 2.
У члану 236. у ставу 3. ријечи: “из посебно важних разлога” замјењују се ријечима: “ако оне дају резултате и постоји разлог да се настави са њиховим спровођењем ради
прикупљања доказа”.
Члан 3.
У члану 324. испред ријечи: “Другостепени суд” брише
се број 1 у обостраној загради.
Став 2. брише се.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-737/18
4. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1243
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 ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
општем управном поступку, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Двадесет осмој посебној
сједници, одржаној 4. јула 2018. године, а Вијеће народа
12. јула 2018. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о општем управном поступку
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2448/18
13. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТЕМ
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Члан 1.
У Закону о општем управном поступку (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10) у члану 16. послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“Странци и другим учесницима у поступку орган
може омогућити употребу знаковног језика и Брајевог
писма, у складу са прописима којима је регулисана ова
материја.”.
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Члан 2.
Послије члана 16. додају се нови наслов и члан 16а,
који гласе:
“Начело приступа информацијама и заштите података
Члан 16а.
Орган је дужан да странкама омогући приступ потребним подацима, прописаним обрасцима, интернет страници
органа и пружи им потребна обавјештења.
У поступку се морају заштитити лични и тајни подаци у складу са прописима о заштити личних података, односно тајности података.”.
Члан 3.
У члану 31б. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:
“Руководилац, односно старјешина органа и овлашћено службено лице из става 2. овог члана одговорни су по
прописима којима се регулише дисциплинска, прекршајна
и кривична одговорност.”.
Члан 4.
Послије члана 37. додају се нови наслов и члан 37а,
који гласе:
“7. Јединствено управно мjесто
Члан 37а.
Ако је за остваривање једног или више права потребно
поступање једног или више органа, странка се обраћа јединственом управном мjесту.
Успостављањем јединственог управног мjеста не утиче
се на надлежност органа нити на право странке да се директно обраћа надлежном органу.
На јединственом управном мjесту врши се:
1) поучавање подносиоца захтjева, на начин како би то
чинио надлежни орган, о томе шта је све органима потребно да би поступили по захтjеву и
2) примање захтjева за признавање права или друго
поступање у управној ствари и њихово достављање надлежним органима.
Ове радње могу се вршити електронским путем, путем
поште или на други погодан начин.
Рокови за одлучивање о захтјеву странке пред надлежним органима почињу да теку од дана када је поднесен
уредан захтјев на јединственом управном мјесту.
Ближе услове, критеријуме и мјерила која се примјењују у поступку одређивања јединственог управног
мјеста, као и начин сарадње надлежних органа у вези
са поступањем и обављањем послова на јединственом
управном мјесту прописује Влада Републике Српске (у
даљем тексту: Влада).”.
Члан 5.
У члану 56. став 1. мијења се и гласи:
“Ако поднесак садржи неки формални недостатак који
спречава даље поступање органа надлежног за рјешавање,
или ако је неразумљив или непотпун, орган је дужан да,
најкасније у року од десет дана од дана пријема поднеска,
обавијести подносиоца телефоном, усмено или писмено да
у року не дужем од седам дана отклони уочене недостатке, о чему сачињава службену забиљешку. Уколико орган
очигледном омашком пропусти да у наведеном року утврди
формални недостатак поднеска који спречава даље поступање органа, дужан је да одмах по утврђивању постојања
недостатка предузме све неопходне радње у циљу отклањања недостатака и предмет узме као приоритет у рјешавању.”.
Члан 6.
У члану 57а. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5.
и 6, који гласе:
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“Електронским путем достављен поднесак сматра се
поднесеним у тренутку када је орган странци послао потврду о пријему поднеска.
Ако орган који је примио поднесак из техничких разлога не може прочитати поднесак у електронској форми,
о томе ће без одгађања, електронским путем или на други
одговарајући начин, обавијестити подносиоца, који је дужан да поново пошаље поднесак у исправној електронској
форми која је у употреби у том органу или га достави на
други начин.
Ако подносилац не достави исправан поднесак у остављеном року, сматраће се да поднесак није ни поднесен.
Поднесци се предају електронским путем сваког дана у
току 24 часа. Сматра се да је поднесак предат електронским
путем благовремен ако је до истека рока примљен у систему за пријем поднесака.”.
Члан 7.
У члану 68. послије става 6. додаје се нови став 7, који
гласи:
“Ако се спис предмета води у електронској форми, орган ће осигурати техничке услове за његово прегледање.”.
Члан 8.
Послије члана 71. додаје се нови члан 71а, који гласи:
“Члан 71а.
Достављање се може вршити и електронским путем.
Достава се сматра уредном када лице којем је писмено
упућено потврди пријем писмена.
У случају да лице којем је писмено упућено и након
другог покушаја доставе од органа не потврди пријем,
писмено упућено странци трећи пут сматраће се уредно
достављеним од дана упућивања.”.
Члан 9.
У члану 194. послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7,
који гласе:
“Рјешење се може донијети и у електронском облику, у
складу са Законом о електронском документу.
На садржај рјешења у електронском облику примјењују
се одредбе овог закона које се односе на рјешење у писаном
облику.”.
Члан 10.
У члану 206. ријечи: “месец дана” замјењују се ријечима: “30 дана”, а ријечи: “два месеца” замјењују се ријечима: “60 дана”.
Члан 11.
Послије члана 212. додаје се нови члан 212а, који гласи:
“Члан 212а.
Странка се може одрећи права на жалбу у писаном
облику или усмено на записник од дана пријема првостепеног рјешења до дана истека рока за изјављивање жалбе.
Одрицање права на жалбу у вишестраначким стварима
има правно дејство само ако се све странке одрекну права
на жалбу.
Одрицање од права на жалбу не може се опозвати, о
чему орган неће доносити посебан акт.”.
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Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о:
броју поднесених захтјева, броју покренутих поступака по
службеној дужности, начину и роковима рјешавања управних ствари у првостепеном и другостепеним поступку,
броју поништених и укинутих управних аката, броју одбачених захтјева и броју обустављених поступака.
Начин исказивања података из става 2. овог члана прописује министарство надлежно за послове управе.”.
Члан 14.
Влада ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона донијети уредбу из члана 37а. став 6. овог закона.
Министар управе и локалне самоуправе ће у року од 90
дана од дана ступања на снагу овог закона донијети пропис
из члана 276в. став 3. овог закона.
Члан 15.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-740/18
4. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1244
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 ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
извршном поступку, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет осмој посебној сједници,
одржаној 4. јула 2018. године, а Вијеће народа 12. јула 2018.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о извршном поступку није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-2450/18
13. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Члан 1.
У Закону о извршном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10,
57/12, 67/13 и 98/14) у члану 28. послије става 2. додаје се
нови став 3, који гласи:
“(3) Затезне камате на трошкове извршног поступка одређују се од дана доношења рјешења o извршењу па до наплате.”.

Члан 13.
Послије члана 276б. додаје се нови члан 276в, који гла-

Члан 2.
У члану 29. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Вјеродостoјна исправа је, према овом закону, мјеница и чек с протестом и повратним рачуном ако су потребни за заснивање потраживања и рачуни или изводи
из пословних књига, за цијену комуналних услуга, испоруке воде, топлотне енергије, телекомуникационих услуга,
РТВ таксе, одвоз смећа и одлуке и књиговодствени изводи Адвокатске коморе Републике Српске о висини дуга по
основу чланарине.”.

“Члан 276в.
О рјешавању у управним стварима води се службена
евиденција.

Члан 3.
У члану 93. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Након полагања цијене, суд рјешењем досуђује непокретност купцу, а рјешење доставља купцу и свим лици-

Члан 12.
У члану 232. у ставу 1. ријечи: “два месеца” замјењују
се ријечима: “60 дана”.

си:

