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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДРУШТВЕНОМ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о друштвеном предузетништву 
Републике Српске, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Деветнаестој редовној сједници, одр-
жаној 25. новембра 2021. године, а Вијеће народа 6. де-
цембра 2021. године констатовало да се усвојени Закон о 
друштвеном предузетништву Републике Српске не односи 
на витални национални интерес ниједног од конститутив-
них народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4256/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ДРУШТВЕНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се појам, циљеви и начела 

друштвеног предузетништва, услови и поступак за сти-
цање статуса друштвеног предузећа, вођење Регистра 
друштвених предузећа, задаци и начин рада Савјета за 
развој друштвеног предузетништва, надзор и друга пита-
ња од значаја за друштвено предузетништво у Републици 
Српској.

Члан 2.
Циљ овог закона је коришћење потенцијала друштве-

ног предузетништва ради одрживог економског и друштве-
ног раста и развоја Републике Српске.

Члан 3.
(1) Развој друштвеног предузетништва заснива се на 

сљедећим начелима:
1) укључености и транспарентности која се односи на 

учешће заинтересованих страна у креирању политика и 
стратешких праваца развоја друштвеног предузетништва, а 
сви подаци, резултати и оцјене ефеката подршке друштве-
ним предузећима су транспарентни и доступни јавности,

2) партиципативне демократије која подразумијева да 
у друштвеним предузећима приликом одлучивања, поред 
носилаца власничке структуре, учествују и запослени,

3) тржишне одрживости друштвених предузећа која 
послујући у складу са овим законом и другим прописима 
континуирано одржавају ликвидност,

4) социјалне инклузије која омогућава да лица која су у 
ризику од сиромаштва и друштвене искључености добију 
могућност и средства која су потребна за пуно учешће у 
економском, друштвеном и културном животу, али и дос-
тизању животног стандарда и благостања, који се сматрају 
прихватљивим у друштву у којем живе и на тај начин оси-
гурава веће учешће грађана у доношењу одлука, што утиче 
на њихове животе и остварење основних права,

5) заштите животне средине која подразумијева да 
друштвена предузећа у свим пословним активностима обе-
збјеђују заштиту и очување животне средине,

6) уравнотежености развоја који се односи на бржи еко-
номски развој неразвијених и изразито неразвијених једи-
ница локалне самоуправе,

7) синергично дјеловање обухвата удружено и за-
једничко дјеловање јавног и приватног сектора друштва 
ради повећања ефикасности у области друштвеног преду-
зетништва.

(2) Граматички изрази употријебљени у овом закону за 
означавање мушког или женског рода подразумијевају оба 
пола.

Члан 4.
(1) Друштвено предузеће је правно лице (привредно 

друштво, фондација, удружење, задруга, установа) које 
обавља дјелатност, а од које посебну корист остварује ужа 
или шира друштвена заједница.

(2) Друштвено предузеће корисницима својих произво-
да и услуга обезбјеђује ове производе и услуге без дискри-
минације по било којем основу.

(3) На сва питања која нису уређена овим законом при-
мјењују се одредбе посебних прописа који се односе на 
организацију и рад одређене правне форме правног лица.

Члан 5.
(1) Друштвено предузетништво је организована дје-

латност која се заснива на тржишним принципима, а ради 
испуњавања друштвених циљева, односно стварања могућ-
ности за рјешавање социјалних, здравствених, културних, 
економских, еколошких или других друштвених проблема 
појединих група грађана, уже или шире заједнице, као и 
спречавања настајања и отклањање посљедица друштвене 
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искључености и јачања друштвене солидарности и кохе-
зије.

(2) Друштвена мисија означава друштвене циљеве и ре-
зултате, коју својим пословањем остварује друштвено пре-
дузеће и која служи интересима уже или шире друштвене 
заједнице.

(3) Друштвени циљ је усмјерен на испуњавање друштве-
них и социјалних интереса уже или шире заједнице.

(4) Друштвену мисију друштвено предузеће остварује 
на један од сљедећих начина:

1) запошљавањем категорија лица која се теже запо-
шљавају док им траје наведени статус, и то:

1. лица која су незапослена преко три године, лица ста-
рија од 50 година, дјеца погинулих бораца, лица са инва-
лидитетом, ратни војни инвалиди и демобилисани борци, 
цивилне жртве рата, лица која су била жртве у кривичним 
поступцима, припадници националних мањина, труднице и 
самохрани родитељи, лица са друштвено неприхватљивим 
понашањем, жртве злоупотребе психоактивних супстанци, 
жртве насиља у породици, жртве трговине људима и лица 
у стању социјалне потребе због сиромаштва, претрпљене 
елементарне непогоде, ратног страдања, избјеглиштва, ми-
грације, репатријације, смрти једног или више чланова по-
родице, дуготрајног лијечења, издржавања казне, отпуста 
из установа или других непредвидивих околности

2. осталих лица која су у категорији лица која се теже 
запошљавају у складу са прописима којим се уређује област 
запошљавања;

2) обављањем послова у било којој дјелатности којим се 
остварују друштвени циљеви;

3) финансирањем пројеката правних лица којим се 
остварују друштвени циљеви.

Члан 6.
(1) За друштвена предузећа која послују у форми при-

вредних друштава или пољопривредних задруга дио доби-
ти који се исплаћује власницима не може бити већи од 51% 
добити.

(2) За дио добити који се не исплаћује у складу са ста-
вом 1. овог члана, привредно друштво и пољопривредна 
задруга дужни су да сачине план реинвестирања или план 
финансирања друштвене мисије.

Члан 7.
(1) Услови за стицање статуса друштвеног предузећа су:
1) да је регистровано као правно лице,
2) да има сједиште на територији Републике Српске,
3) да у односу на укупан број запослених у радном од-

носу има најмање 30% лица која припадају категорији лица 
која се теже запошљавају из члана 5. став 4. тачка 1) овог 
закона, уколико друштвену мисију остварују на основу за-
пошљавања,

4) да је основано с циљем остваривања друштвене ми-
сије,

5) да се пословање заснива на ограничењу у расподјели 
остварене добити,

6) да запослени учествују приликом разматрања одлу-
ка за чије је доношење неопходно прибављање њиховог 
мишљења у складу са овим законом,

7) да је јасно изражена друштвена мисија.
(2) Субјекти из јавног сектора могу у друштвеном пре-

дузећу имати до 49% власничког удјела.
(3) Јавна предузећа и јавне установе не могу стећи ста-

тус друштвеног предузећа.

Члан 8.
(1) Захтјев за стицање статуса друштвеног предузећа 

подноси се Министарству привреде и предузетништва (у 
даљем тексту: Министарство).

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана достављају се:

1) рјешење о регистрацији надлежног суда или другог 
надлежног органа,

2) оснивачки акт или статут,
3) план пословања.
(3) Оснивачки акт или статут обавезно садржи одредбе 

којим се потврђује испуњење услова из члана 7. став 1. т. 
4) до 6) овог закона, а план пословања садржи дио којим се 
потврђује да је јасно изражена друштвена мисија.

(4) План пословања је документ који садржи елементе 
пословања за будући период и обухвата основне податке 
о друштвеном предузећу, о тржишту (купци, добављачи и 
конкуренција), план продаје и маркетинг план, пројекцију 
трошкова и потребних улагања, очекиване финансијске ре-
зултате, план новчаних токова, процјену ризика, организа-
цију пословања и план расподјеле добити.

(5) У случају када друштвено предузеће друштвену ми-
сију остварује на основу запошљавања, поред докумената 
из става 2. овог члана, достављају се и уговори о раду за 
све запослене, као и доказ да је најмање 30% радника из 
категорије лица која се теже запошљавају.

(6) Поред докумената из става 2. овог члана, доставља 
се и копија одобрења или сагласности надлежног органа, 
уколико су неопходни за обављање одређене врсте дјелат-
ности.

(7) Рок за одлучивање по захтјеву из става 1. овог члана 
је 30 дана од дана подношења уредног захтјева.

(8) Министарство у сврху провјере остваривања дру-
штвене мисије на начин прописан у члану 5. став 4. т. 1) 
и 2) овог закона, по службеној дужности, прибавља ми-
шљење надлежног министарства о наведеним друштвеним 
циљевима.

(9) Министар привреде и предузетништва (у даљем тек-
сту: министар) може именовати комисију за провјеру испу-
њености услова за стицање статуса друштвеног предузећа.

(10) Чланови комисије не примају накнаду за свој рад.
(11) Министар доноси правилник којим се уређују 

садржај и облик захтјева, као и друга питања од значаја за 
стицање статуса друштвеног предузећа.

Члан 9.
(1) Ако су испуњени услови прописани овим законом, 

министар доноси рјешење о стицању статуса друштвеног 
предузећа.

(2) У случају да се у поступку утврди да нису испуњени 
услови, министар доноси рјешење о одбијању захтјева за 
стицање статуса друштвеног предузећа.

(3) Рјешења из ст. 1. и 2. овог члана су коначна и против 
њих се може покренути управни спор код надлежног суда.

Члан 10.
(1) Министарство води Регистар друштвених предузе-

ћа (у даљем тексту: Регистар), у који се уписују друштвена 
предузећа.

(2) Регистар садржи документе и податке којима се до-
казује испуњеност услова за стицање статуса друштвеног 
предузећа у складу са овим законом, као и свака накнадна 
промјена докумената и података.

(3) Друштвено предузеће је обавезно обавијестити Ми-
нистарство о свакој промјени података који су уписани у 
Регистар, а најкасније у року од пет дана од дана наступања 
промјене.

(4) Министар доноси Правилник о садржају и начину 
вођења Регистра.

Члан 11.
(1) Статус друштвеног предузећа престаје:
1) престанком рада друштвеног предузећа,
2) одлуком друштвеног предузећа да престане обавља-

ти дјелатности у сврху остваривања друштвене мисије.
(2) Друштвено предузеће може донијети одлуку из ста-

ва 1. тачка 2) овог члана под условом да је реализовало све 
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уговоре, односно пројекте на основу којих је остварило 
права на новчана и неновчана средства.

(3) У случају из става 2. овог члана, друштвено преду-
зеће подноси Министарству захтјев за престанак статуса 
друштвеног предузећа, у којем обавезно наводи ознаку уго-
вора и пројеката са организацијама или институцијама код 
којих је остварило право на новчана или неновчана сред-
ства.

(4) Уз захтјев из става 3. овог члана друштвено преду-
зеће доставља одлуку друштвеног предузећа о престанку 
обављања дјелатности у сврху остваривања друштвене ми-
сије.

(5) Министар доноси рјешење о престанку статуса и 
брисању из Регистра у сљедећим случајевима:

1) након добијања доказа о наступању чињенице из ста-
ва 1. тачка 1) овог члана,

2) ако су испуњени услови из ст. 2. и 3. овог члана.
(6) У случају да нису испуњени услови из ст. 2. и 3. 

овог члана, министар доноси рјешење о одбијању захтјева 
за престанак статуса друштвеног предузећа.

Члан 12.
(1) Друштвено предузеће које не послује у складу са 

одредбама овог закона и интерним актима у вези са оства-
ривањем своје друштвене мисије, расподјелом добити 
или обавезом доношења плана пословања са израженом 
друштвеном мисијом Министарство позива да усклади 
своје пословање у року који не може бити дужи од 90 дана.

(2) За друштвено предузеће које не усклади своје по-
словање у року из става 1. овог члана министар доноси рје-
шење о престанку статуса и брисању из Регистра.

(3) Правно лице које је изгубило статус друштвеног 
предузећа на начин из става 2. овог члана губи све погод-
ности које су у вези са тим статусом и дужно је да врати ор-
ганима управе и јединицама локалне самоуправе буџетска 
новчана средства, као и другу имовину добијену на основу 
тог статуса, ако је њихов поврат предвиђен у уговорима, 
односно одлукама чије важење није истекло у моменту пре-
станка статуса друштвеног предузећа.

(4) Рјешење из става 2. овог члана је коначно и против 
њега се може покренути управни спор код надлежног суда.

(5) Министарство на интернет страници објављује 
рјешења о престанку статуса и брисању из Регистра, а о 
престанку статуса обавјештава и уговорне стране са којим 
правно лице којем је престао статус има закључене угово-
ре.

Члан 13.
(1) Мишљење запослених радника се обавезно приба-

вља приликом одлучивања о сљедећим питањима:
1) расподјели нето добити друштвеног предузећа,
2) стицању или располагању имовином велике вријед-

ности у складу са прописом којим се уређује рад привред-
них друштава,

3) престанку пословања као друштвено предузеће.
(2) Оснивачким актом или статутом друштвеног пре-

дузећа уређује се рок у којем је неопходно прибавити 
мишљење из става 1. овог члана, као и поступак његовог 
прибављања, а који се може остварити путем синдикал-
ног изјашњавања, изјашњавања путем савјета радника, на 
пленарном састанку свих запослених радника или на неки 
други начин.

(3) Оснивачким актом или статутом дјелокруг учешћа 
запослених радника друштвеног предузећа може се про-
ширити и на учешће у одлучивању о другим питањима из 
пословања друштвеног предузећа.

Члан 14.
Друштвено предузеће је обавезно да све своје финан-

сијске и пословне извјештаје и планове, као и документе 
о организационој и власничкој структури, органима упра-
вљања у предузећу, донесене одлуке и друге интерне акте 

друштвеног предузећа учини доступним јавности путем 
своје интернет странице, осим докумената које друштвено 
предузеће означи као пословну тајну.

Члан 15.
(1) Друштвено предузеће доставља Министарству све 

пословне и финансијске планове и извјештаје, одлуке о 
расподјели добити, план реинвестирања или финансирања 
из добити, одлуке и извјештаје о остваривању друштвене 
мисије предузећа и демократског учешћа у одлучивању, 
али и друге податке од значаја за праћење примјене овог 
закона.

(2) Друштвено предузеће у извјештају о остваривању 
друштвене мисије предузећа наводи уговоре и пројекте на 
основу којих је остварило право на новчана и неновчана 
средства.

(3) Друштвено предузеће дужно је да чува све уговоре, 
пројекте и осталу документацију на основу које је оствари-
ло право на новчана или неновчана средства, најмање пет 
година од дана испуњења свих обавеза у складу са овим 
актима.

(4) Акти из става 1. овог члана достављају се редовно, 
на годишњем нивоу, до краја првог квартала текуће године 
за прошлу годину или ванредно по захтјеву Министарства.

Члан 16.
Савјет за развој друштвеног предузетништва Републике 

Српске (у даљем тексту: Савјет) јесте савјетодавно тијело 
Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада), које пра-
ти стање у области друштвеног предузетништва с циљем 
унапређивања његовог развоја.

Члан 17.
Задаци Савјета су да:
1) промовише значај и начела развоја друштвеног пре-

дузетништва,
2) анализира пословно окружење и предлаже Влади 

правце развоја друштвеног предузетништва и потребне 
мјере, планове и програме за њихово спровођење,

3) разматра ефекте предузетих мјера при спровођењу 
начела развоја друштвеног предузетништва,

4) даје приједлоге и сугестије у поступку доношења 
прописа у области друштвеног предузетништва,

5) даје приједлоге и сугестије о неопходним фи-
нансијским погодностима за развој друштвеног преду-
зетништва,

6) иницира и помаже у активностима између заинтере-
сованих страна у оквиру друштвеног предузетништва,

7) даје приједлоге и сугестије о пројектима из области 
друштвеног предузетништва,

8) доноси пословник о свом раду,
9) једном годишње подноси Влади извјештај о свом 

раду,
10) разматра и друга питања од значаја за област 

друштвеног предузетништва.

Члан 18.
(1) Савјет се састоји од 16 чланова, које именује Влада 

на период од четири године, и том приликом води се рачуна 
о равноправној полној заступљености.

(2) Савјет чини по један представник Министарства 
привреде и предузетништва, Министарства здравља и со-
цијалне заштите, Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, Министарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде, Министарства финансија, Привредне коморе 
Републике Српске, Развојне агенције Републике Српске, 
Савеза општина и градова Републике Српске, репрезента-
тивног синдиката на нивоу Републике Српске, репрезента-
тивног удружења послодаваца на нивоу Републике Српске 
и по три представника друштвених предузећа и невладиних 
организација чија дјелатност је у области друштвеног пре-
дузетништва.
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(3) Представници других институција, организација и 
стручна лица могу, по позиву, учествовати у раду Савјета, 
али без права гласа.

(4) Предсједника и замјеника предсједника бирају чла-
нови Савјета.

(5) Чланови Савјета не примају накнаду за свој рад.
(6) Административне и стручно-техничке послове за 

потребе Савјета обавља Министарство.
(7) Представнике друштвених предузећа и невладиних 

организација Министарство бира на основу јавног позива 
за акредитовање за рад у Савјету, у којем се детаљније де-
финишу услови за избор чланова.

Члан 19.
(1) Стратешки оквир за друштвено предузетништво 

у Републици Српској чине сви стратешки документи 
који препознају друштвено предузетништво као начин за 
унапређење положаја лица из члана 5. став 4. тачка 1) овог 
закона, али и као прилику за раст и развој друштвеног пре-
дузетништва, иновативности, предузетничких вјештина и 
уравнотеженог развоја Републике Српске.

(2) Влада доноси Стратегију развоја друштвеног преду-
зетништва у Републици Српској.

Члан 20.
(1) Друштвено предузеће може остварити право на 

посебне пореске и царинске повластице и ослобађања на 
начин како је то прописано посебним прописима о порезу, 
царинама и доприносима.

(2) Друштвено предузеће може остварити право и на 
посебне погодности и ослобађања од других врста накнада, 
такси или чланарина на начин како је то прописано посеб-
ним законским или подзаконским прописима.

(3) Друштвено предузеће које запошљава лица са инва-
лидитетом у складу са посебним прописом о професионал-
ној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању лица 
са инвалидитетом може остварити право на посебне погод-
ности и ослобађања у складу са тим прописом.

Члан 21.
(1) Друштвена предузећа су од посебног интереса за 

Републику Српску и јединице локалне самоуправе, које их 
активно подржавају мјерама економске и социјалне поли-
тике у остваривању њихове друштвене мисије.

(2) Република Српска и јединице локалне самоуправе 
могу активно подржавати оснивање и пословање друштве-
них предузећа интегришући у своје стратешке документе 
развојног и инклузивног карактера конкретне мјере инфра-
структурне, административне, финансијске, промотивне, 
образовне и друге врсте подршке.

(3) Јединице локалне самоуправе могу организовати 
контакт тачку за друштвено предузетништво, која би била 
у функцији повезивања друштвених предузећа и предста-
вљања инфраструктуре за друштвено предузетништво по-
тенцијалним инвеститорима.

(4) Контакт тачка на нивоу Републике Српске за 
друштвено предузетништво је Министарство.

Члан 22.
(1) За обављање послова финансијске подршке оснива-

ња и пословања друштвених предузећа Република Српска 
или јединица локалне самоуправе може основати Фонд за 
друштвено предузетништво у складу са прописом о систе-
му јавних служби (у даљем тексту: Фонд).

(2) Двије или више јединица локалне самоуправе могу 
да оснују заједнички Фонд под условима које споразумно 
утврде надлежни органи јединица локалне самоуправе.

(3) Одлуком о оснивању Фонда уређују се дјелатност 
и послови Фонда, услови под којима послује Фонд, права 
и обавезе оснивача у управљању Фондом, средства којима 
располаже, извори средстава и услови пласмана, потен-
цијални корисници и друга питања од значаја за рад и по-
словање Фонда.

Члан 23.
(1) Управни надзор над примјеном овог закона и на 

основу њега донесених прописа врши Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона 

врши Републичка управа за инспекцијске послове, у складу 
са одредбама овог закона и прописом којим се уређује по-
ступак инспекцијског надзора.

(3) Инспекцијски надзор, који врше инспектори у окви-
ру своје области надзора, односи се на надзор над посло-
вањем друштвеног предузећа, односно контролу посједо-
вања рјешења о стицању статуса друштвеног предузећа и 
испуњеност услова за одржавање статуса друштвеног пре-
дузећа у складу са одредбама овог закона.

(4) Инспектор писменим путем обавјештава Министар-
ство о свим предузетим мјерама и донесеним актима, у 
року од осам дана од извршеног инспекцијског надзора.

Члан 24.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће 

се за прекршај привредно друштво и пољопривредна за-
друга ако исплате добит већу од прописане (члан 6. став 1).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-
говорно лице у привредном друштву и пољопривредној за-
друзи новчаном казном од 600 КМ до 1.800 КМ.

Члан 25.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће 

се за прекршај привредно друштво или пољопривредна за-
друга ако не сачини план реинвестирања или план финан-
сирања друштвене мисије (члан 6. став 2).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-
говорно лице у привредном друштву и пољопривредној за-
друзи новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ.

Члан 26.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће 

се за прекршај друштвено предузеће ако:
1) не обавијести Министарство о промјени података 

(члан 10. став 3),
2) не прибави мишљења запослених радника (члан 13. 

став 1),
3) не учини акте доступним јавности (члан 14),
4) не наведе уговоре и пројекте у извјештају о оствари-

вању друштвене мисије (члан 15. став 2),
5) не чува уговоре, пројекте и осталу документацију у 

прописаном року (члан 15. став 3),
6) не достави акте Министарству у прописаним рокови-

ма (члан 15. став 4).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-

говорно лице у друштвеном предузећу новчаном казном од 
300 КМ до 900 КМ.

Члан 27.
Министар ће у року од шест мјесеци од ступања на сна-

гу овог закона донијети:
1) Правилник о садржају и облику захтјева за стицање 

статуса друштвеног предузећа (члан 8. став 11),
2) Правилник о садржају и вођењу Регистра друштве-

них предузећа (члан 10. став 4).

Члан 28.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-926/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1989
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м
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О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

Проглашавам Закон о образовању одраслих, који је На-
родна скупштина Републике Српске усвојила на Деветнае-
стој редовној сједници, одржаној 25. новембра 2021. годи-
не, а Вијеће народа 6. децембра 2021. године констатовало 
да се усвојени Закон о образовању одраслих не односи на 
витални национални интерес ниједног од конститутивних 
народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4257/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се организација и структура 

образовања одраслих, као и друга питања од значаја за 
образовање одраслих.

Члан 2.
(1) Образовање одраслих је дио јединственог образо-

вног система Републике Српске (у даљем тексту: Републи-
ка), којим се обезбјеђују образовање, усавршавање и оспо-
собљавање одраслих лица.

(2) Образовање одраслих је партнерска дјелатност и 
заједничка одговорност Републике, јединица локалне само-
управе, послодаваца, запослених, привредних и стручних 
асоцијација, удружења, научноистраживачких и образов-
них институција и појединаца.

Члан 3.
Циљеви образовање одраслих су:
1) постизање најмање основног образовања,
2) оспособљавање за запошљавање одраслих лица која 

немају завршено формално образовање,
3) омогућавање даљег образовања и обуке, односно мо-

гућност доквалификације, преквалификације и континуи-
раног стручног усавршавања током цијелог радног вијека,

4) омогућавање образовања и стицање знања и вјешти-
на које одговарају личним способностима, афинитету и жи-
вотном добу појединца,

5) да стручно образовање и обука буду усклађени са 
стандардима образовања земаља Европске уније,

6) стицање интернационално упоредивих нивоа знања.

Члан 4.
Образовање одраслих заснива се на начелима:
1) цјеложивотног учења,
2) рационалног коришћења образовних могућности, те-

риторијалне близине и доступности образовања свима под 
једнаким условима, у складу са њиховим способностима,

3) слободе и аутономије при избору начина, садржаја, 
облика, средстава и метода образовања,

4) уважавања различитости и укључивања лица са по-
себним потребама у образовање одраслих,

5) стручне и моралне одговорности андрагошких радника,
6) гаранције квалитета образовне понуде,
7) поштовања личности и достојанства сваког учесника 

у образовању одраслих.

Члан 5.
(1) Образовање одраслих може бити:
1) формално образовање,

2) неформално образовање и учење,
3) информално учење.
(2) Формално образовање одраслих подразумијева 

образовни процес који се изводи у образовним установама 
по наставним плановима и програмима основног и средњег 
образовања прилагођеним потребама и могућностима 
одраслих.

(3) Неформално образовање и учење одраслих је орга-
низован процес образовања и учења усмјерен ка усаврша-
вању и допуњавању знања, вјештина и способности пре-
ма дијеловима програма формалног образовања, односно 
модулима и по посебним програмима за стицање знања, 
вјештина и способности, а који се могу организовати код 
образовних установа и специјализованих организација које 
испуњавају услове према програму који изводе.

(4) Информално учење подразумијева перманентно са-
мообразовање, усавршавање и стицање знања и вјештина 
ван образовних установа и специјализованих организација 
за образовања одраслих.

(5) Образовање одраслих може се изводити и по јавно 
важећим програмима оспособљавања које је донио Завод 
за образовање одраслих (у даљем тексту: Завод) или дру-
гим програмима донесеним од стране надлежних органа, у 
складу са овим законом.

Члан 6.
На питања која нису уређена овим законом примјењују 

се прописи којима се уређује област основног и средњег 
образовања, управног поступка и облигационих односа.

Члан 7.
Поједини изрази и појмови који се користе у овом зако-

ну имају сљедеће значење:
1) полазник образовања је лице које похађа програм 

образовања одраслих,
2) прво занимање је образовање у систему образовања 

одраслих за занимање трећег или четвртог степена сложе-
ности с циљем укључивања на тржиште рада или наставка 
школовања,

3) доквалификација је стицање новог знања у окви-
ру исте струке за занимање вишег степена сложености с 
циљем повећања компетенција,

4) преквалификација је образовање и оспособљавање 
за друго занимање ради запошљавања или наставка шко-
ловања,

5) специјализација је образовање и оспособљавање у 
оквиру истог занимања ради стицања посебних знања и 
радних вјештина,

6) посебни програми су програми за повећање опште-
образовног и културног нивоа становништва и повећања 
стручних и других компетенција.

Члан 8.
Поједини изрази употријебљени у овом закону за озна-

чавање женског или мушког рода подразумијевају оба пола.

ГЛАВА II

ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Члан 9.
(1) План образовања одраслих Републике Српске (у 

даљем тексту: План образовања) је од посебног значаја за 
Републику.

(2) План образовања доноси министар просвјете и кул-
туре (у даљем тексту: министар) за период од једне године, 
на приједлог Завода.

(3) У припреми Плана образовања, Завод обавезно 
прибавља мишљење Завода за запошљавање Републике 
Српске (у даљем тексту: Завод за запошљавање), Привред-
не коморе Републике Српске (у даљем тексту: Привредна 
комора), Занатско-предузетничке коморе Републике Српске 
(у даљем тексту: Занатско-предузетничка комора), Уније 
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удружења послодаваца Републике Српске (у даљем тексту: 
Унија удружења послодаваца), органа јединице локалне са-
моуправе и надлежних министарстава.

Члан 10.
Планом образовања се:
1) одређују приоритетне образовне области образовања 

одраслих,
2) одређују инфраструктурне дјелатности потребне за 

извођење образовања одраслих,
3) одређује распоређивање програма образовања на је-

динице локалне самоуправе, при чему се води рачуна о ра-
ционалном коришћењу постојећих образовних капацитета, 
броју полазника образовања, развојним специфичностима 
подручја, обезбјеђивању једнаких услова за стицање обра-
зовања и оспособљавања одраслих, као и о доступности 
образовања,

4) одређује оквирни обим средстава која су потребна за 
његову реализацију,

5) наводе министарства надлежна за спровођење актив-
ности из Плана образовања,

6) одређују програми образовања и динамика њиховог 
остваривања.

Члан 11.
У спровођењу Плана образовања Завод:
1) расписује, у средствима јавног информисања, јавни 

конкурс за избор организатора образовања за извођење од-
говарајућих програма образовања,

2) прати извођење програма образовања и предузима 
мјере које су потребне за њихово извођење,

3) планира средства за финансирање програма основ-
ног образовања, првог занимања и инфраструктурне дје-
латности за њихово остваривање,

4) обавља друге задатке одређене Планом образовања, 
у складу са законом којим се уређује област републичке 
управе.

Члан 12.
(1) Директор Завода именује конкурсну комисију чији 

је задатак да, на основу расписаног јавног конкурса из чла-
на 11. тачка 1) овог закона, спроведе поступак избора орга-
низатора образовања одраслих за извођење одговарајућих 
програма образовања и да наведе приједлог избора органи-
затора образовања.

(2) Чланови комисије из става 1. овог члана именују се 
из реда запослених у Заводу.

(3) На основу приједлога конкурсне комисије за избор 
организатора образовања одраслих, директор Завода доно-
си рјешење о избору организатора образовања одраслих за 
извођење одговарајућег програма образовања.

(4) На рјешења из става 3. овог члана може се изјавити 
жалба министру.

(5) На основу рјешења из става 3. овог члана закључује 
се уговор о међусобним правима и обавезама Завода и ор-
ганизатора образовања одраслих.

(6) Министар на приједлог Завода доноси Правилник о 
поступку избора организатора образовања одраслих.

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАТОРИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Члан 13.
(1) Формалним образовањем одраслих могу се бави-

ти основне и средње школе које поднесу захтјев за упис 
у Регистар организатора образовања одраслих (у даљем 
тексту: Регистар) о чему директор Завода одлучује рје-
шењем.

(2) Поред установа из става 1. овог члана, формалним 
образовањем одраслих могу се бавити и друге образовне 
установе које испуњавају материјалне, кадровске и друге 

услове у складу са важећим педагошким стандардима и 
нормативима за програм за који траже одобрење.

(3) Установа из става 2. овог члана Заводу подноси зах-
тјев за извођење формалних програма образовања одра-
слих уз који прилаже:

1) акт о оснивању,
2) статут,
3) одлуку о именовању овлашћеног лица за заступање,
4) доказe о стручно-педагошким и андрагошким радни-

цима и наставницима који изводе програм,
5) доказe о простору, опреми и наставним средствима,
6) доказ о уплати административне таксе утврђене про-

писом којим се уређују административне таксе.
(4) Испуњеност услова за извођење формалних про-

грама образовања одраслих утврђује непосредним увидом 
комисија коју именује министар, a коју чине три члана, два 
представника Министарства просвјете и културе (у даљем 
тексту: Министарство) и један представник Завода.

(5) Чланови комисије из става 4. овог члана немају пра-
во на новчану накнаду.

(6) На основу захтјева из става 3. овог члана и извје-
штаја комисије из става 4. овог члана о испуњености усло-
ва за извођење формалних програма образовања одраслих, 
директор Завода доноси рјешење о испуњености услова за 
извођење формалних програма образовања одраслих и о 
упису у Регистар.

(7) Против рјешења из става 6. овог члана може се изја-
вити жалба министру.

(8) Неформалним образовањем одраслих могу се бави-
ти специјализоване организације за образовање одраслих, 
као што су раднички универзитети, центри за обуку, школе 
страних језика, привредна друштва и друга правна лица.

(9) Образовањем одраслих по јавно важећим програми-
ма оспособљавања, који су донесени по процедури пропи-
саној овим законом, могу се бавити установе које су уписа-
не у Регистар.

(10) Организатор образовања одраслих из ст. 1. и 2. овог 
члана може да обавља дјелатност образовања одраслих у 
посебној организационој јединици ван свог сједишта уко-
лико испуњава услове прописане овим законом и прописи-
ма донесеним на основу овог закона.

(11) Организатори образовања одраслих могу изводити 
појединачне програме самостално или у међусобној сарад-
њи.

Члан 14.
(1) Установа подноси Заводу захтјев за утврђивање 

испуњености услова за извођење јавно важећих програма 
оспособљавања.

(2) Уз захтјев се прилажу:
1) јавно важећи програми оспособљавања,
2) докази о стручно-педагошким и андрагошким радни-

цима и наставницима који изводе програм,
3) докази о простору, опреми и наставним средствима,
4) доказ о уплати административне таксе утврђене про-

писом којим се уређују административне таксе.
(3) Средства уплаћена на име административне таксе из 

става 2. тачка 4) овог члана користе се за трошкове поступ-
ка утврђивања испуњености услова за извођење програма 
оспособљавања.

(4) Испуњеност услова за извођење јавно важећих про-
грама оспособљавања утврђује непосредним увидом коми-
сија, коју чине најмање три члана и коју именује министар.

(5) Чланови комисије из става 4. овог члана именују 
се из реда стручњака из области за коју се тражи провјера 
испуњености услова.

(6) Чланови комисије из става 4. овог члана имају право 
на накнаду у висини административне таксе уплаћене за 
провјеру испуњености услова за извођење програма оспо-
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собљавања, чији износ се дијели равномјерно по сваком 
именованом члану комисије.

(7) На основу захтјева из става 1. овог члана и извјешта-
ја комисије из става 4. овог члана о испуњености услова за 
извођење јавно важећих програма оспособљавања, директор 
Завода доноси рјешење о испуњености услова за извођење 
јавно важећег програма оспособљавања и о упису у Регистар.

(8) Против рјешења из става 7. овог члана може се изја-
вити жалба министру.

Члан 15.
(1) Рјешења из члана 13. став 6. и члана 14. став 7. овог 

закона издају се на период од четири године.
(2) Након истека периода из става 1. овог члана, за до-

ношење новог рјешења организатор образовања одраслих 
обавезан је да поднесе Заводу захтјев, уз прилагање доказа 
за извођење програма за које тражи поновно одобрење.

(3) Организатор образовања одраслих је у току важења 
одобрења за извођење јавно важећих програма оспособља-
вања дужан да обавијести Завод о свакој промјени која се 
односи на наставнике, педагошке и андрагошке раднике, 
простор, опрему, наставна средства и друге услове за изво-
ђење програма оспособљавања, најкасније у року од 15 
дана од дана настанка промјене.

Члан 16.
(1) Установе које испуњавају услове за извођење фор-

малног образовања и услове за извођење јавно важећих 
програма оспособљавања одраслих уписују се у регистар 
који води Завод.

(2) Регистар садржи податке о установи, начин уписа и 
измјене података, податке о брисању установе из Регистра, 
као и збирку исправа за сваку установу коjа се уписује у 
Регистар, а која је прилог Регистру.

(3) Министар, на приједлог Завода, доноси Правилник 
о садржају и начину вођења Регистра организатора образо-
вања одраслих.

Члан 17.
(1) Вријеме организовања образовања одраслих у току 

године и образовни рад у току дана и радне седмице распо-
ређују се на начин предвиђен статутом или другим актом 
организатора образовања одраслих.

(2) Организатор формалног образовања одраслих мора, 
најмање два пута годишње, објавити рокове за испите из 
образовних програма које изводи, и то најмање 30 дана 
прије предвиђеног термина полагања испита.

(3) Трајање формалног образовања одраслих, ре-
дослијед наставе из појединих предмета или предметних 
области, начин и облици провјеравања знања, напредовање 
и друго прилагођава се специфичностима, потребама и мо-
гућностима полазника образовања.

Члан 18.
(1) Организатори образовања одраслих воде андраго-

шку документацију и евиденцију.
(2) Министар, на приједлог Завода, доноси Правилник 

о садржају, формату, начину вођења и чувања андрагошке 
документације и евиденције.

Члан 19.
Организатори образовања одраслих који имају рјешење 

о испуњености услова за извођење јавно важећих програма 
оспособљавања морају, у посебној публикацији, представити 
програме образовања одраслих које изводе, као и своју органи-
зацију рада, те приликом уписа упознати кандидате са њима.

ГЛАВА IV

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Члан 20.
(1) Програмом образовања одраслих утврђују се:
1) циљ и назив програма,

2) наставни садржаји,
3) облик извођења програма,
4) трајање програма и начин провјере,
5) кадровски, дидактички, просторни услови за његово 

извођење, те школска или стручна спрема, односно зани-
мање, знање и вјештине који се стичу завршавањем про-
грама,

6) услови за упис, напредовање и завршетак програма,
7) начин евалуације програма и постигнућа учења.
(2) Програми су прилагођени доби, претходном образо-

вању, знању, вјештинама и способностима одраслих.
(3) У поступку реализације програма преквалифика-

ције организатор образовања одраслих утврђује разлике 
стручних предмета између стечене стручне спреме и струч-
не спреме која се стиче завршетком програма преквалифи-
кације.

(4) Јавно важећим програмом оспособљавања утврђује 
се и минимум знања и вјештина неопходних за обављање 
одређених послова.

(5) Програмом усавршавања утврђује се и додатни оп-
сег посебних знања и вјештина у одређеној области у одно-
су на тренутну квалификацију кандидата.

Члан 21.
Полазник образовања одраслих стиче образовање, 

знање, вјештине и способности по програмима образовања 
за одрасле или дијеловима одговарајућих образовних про-
грама за редовне ученике кроз:

1) образовање и оспособљавање одраслих којима је 
престало право на редовно образовање,

2) преквалификацију, доквалификацију или специјали-
зацију,

3) образовање и оспособљавање незапослених лица за 
потребе тржишта рада,

4) усавршавање ради постизања вишег степена знања у 
професији и подизања продуктивности рада,

5) образовање за прихватање вриједности демократије 
и грађанског друштва,

6) учење страних језика,
7) образовање за остваривање посебних права припад-

ника националних и етничких група,
8) образовање одраслих са посебним потребама (лица 

са психичким и физичким сметњама или поремећајима 
у понашању), у складу са законима који уређују област 
основног васпитања и образовања и средњег образовања и 
васпитања,

9) образовање посебних група (социјално искључених 
група, асоцијалних лица).

Члан 22.
Програми формалног образовања одраслих обухватају:
1) основно образовање одраслих,
2) програме за стицање средње стручне спреме, изузев 

гимназије,
3) програме за стицање првог занимања,
4) програме преквалификације,
5) програме доквалификације,
6) програме усавршавања.

Члан 23.
Програми неформалног образовања одраслих обухва-

тају:
1) програме заштите околине и екологије,
2) програме страних језика,
3) програме обуке за рад на рачунару,
4) програме предузетништва и менаџмента,
5) програме рада у струци,
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6) јавно важеће програме оспособљавања,
7) програме из познавања науке и технологије,
8) програме креативног и умјетничког изражавања, као 

и других знања, вјештина и способности.

Члан 24.
(1) Јавно важеће програме оспособљавања и програме 

усавршавања, на захтјев заинтересованих правних субјека-
та, доноси Завод.

(2) Прије одобрења за извођење програма из става 1. 
овог члана, Завод прибавља мишљење министарства на-
длежног за област за коју се програм доноси, Завода за 
запошљавање и Привредне коморе која обезбјеђује ми-
шљење репрезентативног удружења послодаваца на нивоу 
Републике.

Члан 25.
(1) Основно образовање одраслих изводи се према фор-

малном наставном плану и програму основног образовања 
одраслих.

(2) Министар, на приједлог Завода, доноси формални 
наставни план и програм образовања одраслих за основно 
образовање одраслих.

(3) Програми формалног образовања одраслих за сти-
цање средње стручне спреме, преквалификацију и доква-
лификацију изводе се према наставним плановима и про-
грамима за редовне ученике средње школе, на начин да се 
број часова теоретске наставе умањује за 50%, док се број 
часова практичне наставе не умањује.

Члан 26.
(1) Програми образовања одраслих могу се изводити:
1) редовном наставом,
2) консултативно-инструктивном наставом,
3) практичним радом.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, теоретска настава у 

образовању одраслих се може реализовати и путем наставе 
на даљину, коришћењем различитих средстава електронске 
комуникације, у случајевима проглашења ванредне ситуа-
ције или у случају проглашења ванредног стања, као и у 
другим оправданим случајевима, уз сагласност Завода.

(3) Организатор формалног образовања одраслих, уз 
сагласност Завода, приликом реализације програма може 
измијенити до 30% садржаја наставног програма у складу 
са потребама тржишта рада.

(4) Организатор формалног образовања одраслих може 
до 30% часова теоретске наставе из програма образовања 
одраслих изводити консултативно-инструктивном наста-
вом.

Члан 27.
(1) Програм образовања одраслих организује се по 

принципу модуларног рада.
(2) Извођење програма за стицање средње стручне 

спреме одраслих траје у складу са бројем часова предви-
ђеним програмима средњег стручног образовања одраслих.

(3) Извођење јавно важећих програма оспособљавања 
траје у складу са бројем часова предвиђеним програмима.

(4) Извођење програма усавршавања није временски 
ограничено.

(5) Полазник програма из ст. 2. и 3. овог члана може 
бити оправдано одсутан највише 30% часова током реали-
зације програма.

Члан 28.
(1) Програми образовања или дијелови програма обра-

зовања одраслих, ради увођења организационих промјена, 
примјене савремених технологија, захтјева тржишта за де-
фицитарна занимања и слично, могу се уводити и провјера-
вати огледним програмом, на приједлог школе, Удружења 
послодаваца, Завода за запошљавање или других заинтере-
сованих организација.

(2) Организаторе образовања одраслих који изводе ог-
ледни програм одређује Министарство, на приједлог Заво-
да и заинтересованих организација.

(3) Извођење огледног програма прати Завод.
(4) Стечено знање, вјештине и способности, у смислу 

става 1. овог члана, провјеравају се код организатора обра-
зовања одраслих који спроводи огледни програм, а изузет-
но, може и код Испитног центра који је организациона је-
диница Завода.

Члан 29.
(1) Програми образовања одраслих који се реализују 

кроз практичан рад могу се остваривати код послодавца и 
код другог организатора образовања одраслих, а уређују се 
уговором.

(2) Ако се практични рад изводи код послодавца који 
није и организатор образовања одраслих, међусобна права 
и обавезе организатора образовања одраслих и послодавца 
уређују се уговором, а међусобна права полазника образо-
вања одраслих и послодавца уређују се уговором о прак-
тичном раду.

Члан 30.
(1) Привредна комора, Занатско-предузетничка комора 

и Унија удружења послодаваца могу да предлажу и да при-
премају одговарајуће јавно важеће програме оспособљава-
ња и формалне програме усавршавања и старају се о прак-
тичном образовању у тим програмима.

(2) Привредна комора, Занатско-предузетничка комора 
и Унија удружења послодаваца:

1) организују савјетовања и специјализације за запосле-
не (маркетинг, менаџмент и др.),

2) учествују у конципирању програма учења уз рад, за 
стицање специјалистичких знања и спроводе перманентно 
образовање,

3) предлажу стандарде практичних знања,
4) предлажу Заводу програме усавршавања и оспосо-

бљавања одраслих,
5) предлажу своје представнике за чланове испитних 

комисија за стицање квалификација.
(3) Привредна комора:
1) води Регистар послодаваца код којих се обавља прак-

тичан рад,
2) обавља савјетодавни рад у вези са извођењем прак-

тичног рада,
3) на захтјев организатора образовања, даје потребне 

податке о послодавцима код којих се може обављати прак-
тичан рад.

(4) Начин провјере и верификације послодаваца код 
којих се обавља практичан рад, садржај и начин вођења 
Регистра послодаваца прописује правилником министар, 
на приједлог Завода, а уз претходно мишљење Привредне 
коморе.

ГЛАВА V

ПОЛАЗНИЦИ, ИСПИТИ И НАСТАВНИЦИ 
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Члан 31.
(1) Одрасла лица која се уписују у програм образовања 

одраслих стичу статус полазника образовања одраслих.
(2) Полазник образовања одраслих, у смислу овог зако-

на, може бити лице старије од 15 година које није завршило 
основно образовање, односно лице старије од 18 година 
које нема статус ученика, уколико уписује формални про-
грам образовања одраслих.

(3) Полазник образовања одраслих уписује се у јавно 
важећи програм оспособљавања ако испуњава прописане 
услове у вези са претходним образовањем, искуством или 
посебним психофизичким способностима.
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Члан 32.

(1) На основу јавног конкурса, који објављује организа-
тор образовања одраслих, врши се упис полазника образо-
вања одраслих.

(2) Програмом образовања одраслих утврђују се општи 
и посебни услови које мора испуњавати полазник образо-
вања одраслих.

(3) Јавни конкурс из става 1. овог члана садржи:
1) опште и посебне услове за упис,
2) број слободних мјеста за упис, у складу са овим за-

коном, програмом образовања и рјешењем о одобравању 
извођења програма,

3) начин извођења програма образовања, трајање и 
услове за његово завршавање,

4) врсту јавне исправе која се издаје након успјешног 
завршетка програма образовања одраслих.

Члан 33.
Ако се на конкурс пријави више кандидата него што их 

је могуће уписати у програм образовања одраслих, органи-
затор образовања дужан је да приликом избора кандидата 
узима у обзир степен испуњености услова у вези са прет-
ходним образовањем, искуством или посебним психофи-
зичким способностима.

Члан 34.
(1) Организатор образовања одраслих и полазник обра-

зовања одраслих закључују уговор о образовању, којим се 
уређују њихова међусобна права и обавезе.

(2) Статус полазника образовања одраслих престаје:
1) успјешним завршетком програма,
2) одустанком,
3) исписом.

Члан 35.
(1) Полазник образовања одраслих има право на обра-

зовање и оспособљавање које је стручно и квалитетно ор-
ганизовано.

(2) Полазник образовања одраслих за вријеме трајања 
формалног образовања одраслих, које обухвата стицање 
средње стручне спреме, има права и обавезе као и ученик 
стручне школе, у складу са законом којим се уређује област 
средњег образовања и васпитања и овим законом.

(3) Запослени полазник образовања одраслих, у зави-
сности од сложености и дужине трајања програма обра-
зовања, има право на одсуство са посла ради образовања 
и оспособљавања, у складу са законом којим се уређује 
област радних односа и актом послодавца.

(4) Међусобна права и обавезе између запосленог по-
лазника образовања одраслих и послодавца уређују се уго-
вором.

Члан 36.
Полазници јавно важећег програма оспособљавања и 

програма усавршавања обавезно полажу испит провјере из 
садржаја програма на завршетку уписаног програма.

Члан 37.
(1) Оцјењивање полазника образовања одраслих за сти-

цање основног и средњег образовања врши се у складу са 
прописима којим се уређује област основног васпитања и 
образовања и средњег образовања и васпитања, осим ако 
овим законом није другачије прописано.

(2) Полазнику програма средњошколског образовања 
одраслих за стицање средње стручне спреме на крају сва-
ког завршеног разреда издаје се свједочанство о завршеном 
разреду средње стручне школе, након завршног испита - 
диплома о положеном завршном испиту у стручној школи, 
односно након положеног матурског испита издаје се ди-
плома о положеном матурском испиту у стручној техничкој 
школи.

(3) Полазнику који заврши јавно важећи програм оспо-
собљавања издаје се увјерење о оспособљености.

(4) Полазнику који заврши програм усавршавања издаје 
се увјерење о усавршавању.

(5) Министар, на приједлог Завода, доноси Правилник 
о форми и садржају јавних исправа у образовању одраслих.

Члан 38.
(1) Одрасли могу полагањем испита код Испитног цен-

тра доказивати знање, вјештине и способности, без обзира 
на начин њиховог стицања.

(2) Надлежност Испитног центра је провјера знања, 
вјештина и способности појединаца.

(3) Провјера знања, вјештина и способности поједина-
ца спроводи се кроз процес тестирања, а у складу са ис-
ходима знања из јавно важећег програма оспособљавања.

(4) Тестирање из става 3. овог члана спроводе испитне 
комисије састављене од стручњака из појединих области, у 
складу са јавно важећим програмима оспособљавања.

(5) Висина накнаде за провјеру знања, вјештина и спо-
собности износи двије најниже плате након опорезивања 
(нето плата) у Републици, за мјесец који претходи подно-
шењу пријаве за провјеру знања вјештина и способности, 
према посљедњем податку Републичког завода за статисти-
ку објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске”.

(6) Директор Завода, по потреби, рјешењем формира 
испитне комисије из става 4. овог члана и одређује висину 
накнаде за рад чланова испитне комисије.

(7) Висина накнаде члановима испитне комисије из ста-
ва 6. овог члана износи једну најнижу плату након опорези-
вања (нето плата) за претходни мјесец у Републици према 
посљедњем податку Републичког завода за статистику обја-
вљеном у “Службеном гласнику Републике Српске”.

(8) Завод, на основу утврђеног знања појединаца, издаје 
јавне исправе о завршеном образовању за одрасле.

(9) Министар, на приједлог Завода, доноси Правилник 
о начину рада испитних комисија и поступку спровођења 
испита.

Члан 39.
(1) Послодавац може, ради прилагођавања тржишним 

захтјевима и промјенама, новим технолошким и радним 
процесима, организовати различите облике оспособљава-
ња и усавршавања запослених.

(2) Одрасло лице које се оспособљава у смислу става 
1. овог члана, а према јавно важећем програму оспособља-
вања, може да потврди стечено знање, вјештине и способ-
ности код Завода, који о томе издаје увјерење, у складу са 
овим законом.

Члан 40.
(1) За стицање основног образовања одрасли не плаћају 

школарину.
(2) За стицање осталих видова образовања и оспосо-

бљавања одраслих, трошкове образовања сносе полазници 
програма, послодавци код којих су запослени, Завод за запо-
шљавање или друга заинтересована правна и физичка лица.

Члан 41.
(1) Образовање одраслих обављају наставници, стручни 

сарадници, предавачи, тренери, водитељи и други стручни 
радници (у даљем тексту: наставници).

(2) Наставници морају испуњавати услове прописане 
програмом образовања одраслих и имају право и обавезу 
сталног стручног и андрагошког усавршавања.

ГЛАВА VI

ПРАЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Члан 42.
(1) Праћење и унапређивање образовања одраслих оба-

вља Завод.
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(2) Организатори образовања одраслих обављају јед-
ном годишње самоевалуацију извођења програма који су 
одобрени од Завода.

(3) Промоцију цјеложивотног учења, усклађивање са 
стандардима занимања, праћење, унапређење и гаранцију 
квалитета образовања одраслих, као и ширење мреже, пру-
жање стручне помоћи у унапређењу рада организатора 
образовања и израду програма андрагошког усавршавања 
наставника укључених у процес образовања одраслих оба-
вља Завод.

Члан 43.
(1) Ради ефикаснијег праћења и остваривања образо-

вања одраслих, јединице локалне самоуправе могу основа-
ти локалне савјете, за чији рад обезбјеђују и финансијска 
средства.

(2) Локалне савјете чине представници локалне власти, 
образовних установа и организација, послодаваца, синди-
ката и удружења грађана.

Члан 44.
Надлежности локалних савјета су да:
1) анализирају и прате стање у подручју развоја људ-

ских ресурса, запошљавања и обуке одраслих,
2) идентификују потребе и приоритете у образовању 

одраслих и обуци на свом подручју,
3) прикупљају информације о потребама тржишта рада 

на свом подручју,
4) достављају Заводу приједлоге за развој програма 

образовања одраслих,
5) предлажу програме образовања одраслих које ће фи-

нансирати,
6) обезбјеђују средства за установе и организације за 

образовање одраслих које су основане на територији једи-
нице локалне самоуправе.

ГЛАВА VII

ФИНАНСИРАЊЕ, НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Средства за финансирање образовања одраслих обе-

збјеђују се у буџету Републике, буџетима јединица локалне 
самоуправе и непосредно од полазника, послодаваца, те из 
других извора у складу са Планом образовања.

Члан 46.
(1) Управни надзор над спровођењем овог закона врши 

Министарство.
(2) Стручни надзор, мониторинг и евалуацију над ра-

дом организатора образовања одраслих врши Завод.
(3) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона 

и других прописа из области образовања одраслих врши 
Републичка управа за инспекцијске послове, посредством 
просвјетне инспекције.

Члан 47.
Завод организаторима образовања одраслих даје струч-

на упутства и смјернице за побољшање рада и отклањање 
утврђених недостатака.

Члан 48.
Приликом инспекцијског надзора инспектор који врши 

инспекцијски надзор у области образовања одраслих:
1) провјерава испуњеност услова организатора образо-

вања,
2) провјерава упис и поступак оцјењивања полазника,
3) провјерава да ли наставници испуњавају услове за 

рад у настави за образовање одраслих,
4) контролише уредност вођења андрагошке и друге 

евиденције и документације,
5) контролише законитост издавања јавних исправа,

6) контролише наплату школарине од полазника,
7) врши друге контроле у вези са примјеном овог за-

кона.

Члан 49.
(1) Инспектор који врши инспекцијски надзор у обла-

сти образовања одраслих, након утврђених недостатака, 
има овлашћења да:

1) привремено одузме, до коначне одлуке надлежног 
органа, документацију и евиденцију коју води организатор 
образовања,

2) наложи отклањање недостатака насталих неизврша-
вањем или неправилном примјеном закона, подзаконских 
прописа и других аката,

3) наложи поништавање уписа полазника и оцјена ако 
су спроведени супротно закону,

4) наложи поништавање аката организатора образовања 
одраслих ако су донесени супротно одредбама овог закона,

5) наложи организатору образовања одраслих поништа-
вање јавних исправа из члана 37. овог закона и других до-
кумената која су издата супротно закону,

6) наложи поништавање јавних исправа из члана 37. 
овог закона, као и других докумената уколико организатор 
образовања одраслих не поступи по налогу за њихово по-
ништење,

7) наложи отклањање недостатака у поступку вођења 
евиденције и документације,

8) забрани рад организатору образовања који не испу-
њава прописане услове за извођење програма образовања 
одраслих,

9) наложи организатору образовања усаглашавање поје-
диначних аката са прописима уколико утврди да су донесе-
ни супротно одредбама овог закона, као и одредбама дру-
гих прописа и општих аката донесених на основу закона,

10) забрани даљи рад наставнику који не испуњава 
услове утврђене програмима образовања одраслих,

11) забрани рад и издавање јавних исправа организато-
ру образовања који није уписан у Регистар,

12) забрани рад организатору образовања одраслих уко-
лико не изводи наставу или на други начин одступа од реа-
лизације одобреног програма,

13) наложи организатору да поништи упис полазника 
уколико се утврди да организатор не изводи наставу или на 
други начин одступа од реализације одобреног програма,

14) предузме и друге мјере и радње за које је овлашћен.
(2) Лице које сматра да је дошло до повреде овог зако-

на може се обратити надлежној инспекцији у року од три 
мјесеца од дана сазнања за учињену повреду, а најкасније у 
року од шест мјесеци од дана учињене повреде.

Члан 50.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће 

се за прекршај организатор образовања одраслих ако:
1) не изводи програм оспособљавања одраслих у складу 

са одобреним јавно важећим програмом (члан 14. став 7),
2) почне да обавља образовање одраслих без рјешења о 

испуњености услова и о упису у Регистар, за извођење фор-
малног образовања одраслих и јавно важећих програма оспо-
собљавања одраслих (члан 13. ст. 1. и 6. и члан 14. став 7),

3) не води прописану андрагошку документацију и еви-
денцију (члан 18. став 1),

4) не изводи формални програм образовања одраслих у 
складу са одобреним програмима (члан 25. ст. 1. и 3),

5) не закључи уговор са полазником образовања одра-
слих (члан 34. став 1),

6) издаје јавне исправе супротно одредбама овог закона 
(члан 37. ст. 2, 3. и 4),

7) од одраслих наплати трошкове за стицање основног 
образовања (члан 40. став 1).
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(2) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће 

се одговорно лице у организатору образовања одраслих за 
прекршај из става 1. овог члана.

ГЛАВА VIII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.
(1) Организатори образовања одраслих који реализују 

програме за образовање одраслих дужни су да у року од го-
дину дана ускладе своју организацију, пословање и опште 
акте са овим законом.

(2) Полазници образовања одраслих који су уписали 
формалне програме образовања одраслих до ступања на 
снагу овог закона код организатора формалног образовања 
одраслих који не испуњава услове у складу са овим зако-
ном, имају могућност да, у року од двије године од дана 
ступања на снагу овог закона, заврше образовање код истог 
или другог организатора образовања по програму који су 
уписали.

(3) Организатори образовања одраслих који ступањем 
на снагу овог закона не испуњавају услове за извођење 
формалних програма образовања одраслих дужни су да, у 
року од двије године од дана ступања на снагу овог закона, 
за полазнике који су уписали формалне програме образова-
ња одраслих до ступања на снагу овог закона, организују 
завршетак уписаног програма образовања одраслих.

(4) Јавно важећи програми за оспособљавање и фор-
мални програми усавршавања донесени прије ступања на 
снагу овог закона примјењиваће се до доношења нових 
програма.

Члан 52.
Министар ће у року од девет мјесеци од дана ступања 

на снагу овог закона на приједлог Завода донијети правил-
нике о:

1) поступку избора организатора образовања одраслих 
(члан 12. став 6),

2) садржају и начину вођења Регистра организатора 
образовања одраслих (члан 16. став 3),

3) садржају, формату, начину вођења и чувања андра-
гошке документације и евиденције (члан 18. став 2),

4) начину провјере и верификације послодаваца код 
којих се обавља практичан рад, садржај и начин вођења ре-
гистра послодаваца (члан 30. став 4),

5) форми и садржају јавних исправа у образовању одра-
слих (члан 37. став 5),

6) начину рада испитних комисија и поступку спро-
вођења испита (члан 38. став 9).

Члан 53.
До доношења подзаконских прописа из члана 52. овог 

закона примјењиваће се подзаконски прописи донесени на 
основу раније важећег закона, ако нису у супротности са 
овим законом.

Члан 54.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о образовању одраслих (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 59/09 и 1/12).

Члан 55.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-927/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1990
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Проглашавам Закон о допунама Закона о републич-
кој управи, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Деветнаестој редовној сједници, одржаној 25. 
новембра 2021. године, а Вијеће народа 6. децембра 2021. 
године констатовало да се усвојени Закон о допунама Зако-
на о републичкој управи не односи на витални национални 
интерес ниједног од конститутивних народа у Републици 
Српској.
Број: 01-020-4253/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
У Закону о републичкој управи (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 115/18) у члану 39. у тачки 19) 
послије ријечи: “одраслих” додају се запета и нова тачка 
20), која гласи:

“20) Републичка дирекција за инвестиције”.

Члан 2.
Послије члана 58. додаје се нови члан 58а, који гласи:

“Члан 58а.
(1) Републичка дирекција за инвестиције сарађује са ре-

публичким органима управе, носиоцима јавних овлашћења, 
органима јединица локалне самоуправе и представницима 
пословне заједнице и представља контакт тачку ради под-
стицања и привлачења инвестиција у Републику Српску, 
а посебно стратешки битних инвестиција које доприносе 
усвајању нових технологија, унапређивању ефикасности, 
повећању извоза и запошљавању висококвалификованог 
кадра; у сарадњи са заинтересованим инвеститором води 
реализацију инвестиције и прати, координише и подстиче 
рад осталих институција и организација укључених у реа-
лизацију инвестиције ради брзог и ефикасног завршетка 
процедура; прати и анализира услове пословања и закон-
ска рјешења и предлаже мјере за њихово унапређивање; 
пружа стручну, савјетодавну и административно-опера-
тивну подршку заинтересованим инвеститорима у процесу 
припреме и реализације инвестиција; спроводи програм 
постинвестиционе подршке; спроводи активности страте-
шког маркетинга привредних потенцијала Републике Срп-
ске; реализује програме подстицаја за подршку и развој 
инвестиција; обезбјеђује услове за приступ и реализацију 
пројеката који се финансирају из међународне развојне по-
моћи, а који доприносе подстицању инвестиција; прати и 
анализира услове улагања и привредне услове на другим 
тржиштима и секторима и даје предлоге за привлачење и 
подстицање инвестиција из тих тржишта и сектора; оства-
рује сарадњу са представништвима Републике Српске у 
иностранству ради промоције и привлачења инвестиција 
у Републику Српску; остварује сарадњу са домаћим при-
вредним субјектима и представницима пословне заједнице 
пружањем информација о стању на другим тржиштима и 
секторима са циљем повећања домаћих инвестиција; оства-
рује сарадњу са сличним агенцијама у другим земљама; 
учествује у дефинисању стратегија, прописа и пројеката у 
вези са пословима које обавља.

(2) Републичка дирекција за инвестиције је самостална 
управна организација са својством правног лица”.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-923/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.
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1991
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА

Проглашавам Закон о допунама Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Деветнаестој 
редовној сједници, одржаној 25. новембра 2021. године, а 
Вијеће народа 6. децембра 2021. године констатовало да се 
усвојени Закон о допунама Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама не односи на витални национални 
интерес ниједног од конститутивних народа у Републици 
Српској.

Број: 01-020-4254/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Члан 1.
У Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуа-

цијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12 
и 46/17) у члану 18. послије тачке м) додаје се нова тачка 
н), која гласи:

“н) на приједлог Републичког штаба за ванредне ситуа-
ције актом из своје надлежности уређује начин извршава-
ња мјера за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама, 
утврђене овим законом и другим законима,”.

У досадашњој тачки њ), која постаје тачка о), послије 
ријечи: “спасавања” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.

Досадашње т. н), њ) и о) постају т. њ), о) и п).

Члан 2.
У члану 47. послије тачке а) додаје се нова тачка б), која 

гласи:
“б) предлаже Влади мјере за заштиту и спасавање у 

ванредним ситуацијама, утврђене овим законом и другим 
законима,”.

У досадашњој тачки г), која постаје тачка д), послије 
ријечи: “државама” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.

Досадашње т. б), в), г) и д) постају т. в), г), д) и ђ).

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-924/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1992
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О 

ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о допуни Закона о Фонду за развој и 
запошљавање Републике Српске, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Деветнаестој редовној сједни-
ци, одржаној 25. новембра 2021. године, а Вијеће народа 6. 

децембра 2021. године констатовало да се усвојени Закон о 
допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике 
Српске не односи на витални национални интерес ниједног 
од конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4260/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
O ДОПУНИ ЗАКОНА О ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ И 
ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Фонду за развој и запошљавање Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 
28/13) у члану 8. у ставу 1. у тачки а) послије ријечи: “орга-
низацијама” додају се запета и ријечи: “физичким лицима 
за стамбено збрињавање”.

У тачки в) послије ријечи: “укупне емисије,” додају се 
ријечи: “с тим да се ово ограничење не примјењује ако се 
обвезнице емитују уз гаранцију Републике Српске,”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-930/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1993
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 
ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Проглашавам Закон о измјени Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, који је Народна скупштина Репу-
блике Српске усвојила на Деветнаестој редовној сједници, 
одржаној 25. новембра 2021. године, а Вијеће народа 6. де-
цембра 2021. године констатовало да се усвојени Закон о 
измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању не 
односи на витални национални интерес ниједног од кон-
ститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4259/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И 

ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о пензијском и инвалидском осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 
и 103/15) члан 69. мијења се и гласи:

“Члан 69.
Право на породичну пензију имају чланови породице 

умрлог осигураника који је на дан смрти испуњавао услове 
за старосну или инвалидску пензију и чланови породице 
умрлог корисника старосне или инвалидске пензије”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-929/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.
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1994

На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 
Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ РЕЗЕРВНОМ 
ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
Пензијском резервном фонду Републике Српске, који је На-
родна скупштина Републике Српске усвојила на Деветнаес-
тој редовној сједници, одржаној 25. новембра 2021. године, 
а Вијеће народа 6. децембра 2021. године констатовало да 
се усвојени Закон о измјенама и допунама Закона о Пен-
зијском резервном фонду Републике Српске не односи на 
витални национални интерес ниједног од конститутивних 
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4261/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ 

РЕЗЕРВНОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Пензијском резервном фонду Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08, 
50/10, 102/12 и 20/18) у члану 6. у ставу 1. у тачки е) послије 
ријечи: “Босни и Херцеговини” додају се запета и ријечи: 
“државама чланицама ЕУ, ОЕЦД-а и Цефте,”.

Члан 2.
У члану 12. у ставу 2. послије ријечи: “предузећима” 

додају се запета и ријечи: “као и заједно са акцијама из 
портфеља Фонда за реституцију”.

Члан 3.
У члану 13. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Изузетно од става 1. тачка ђ) овог члана, имовина 

Резервног фонда може да се улаже и у дужничке хартије 
од вриједности којима се не тргује на берзи или другом 
уређеном јавном тржишту у тренутку њиховог стицања 
ако:

а) услови емисије укључују обавезу да ће емитент под-
нијети захтјев за уврштење на берзу или друго уређено јав-
но тржиште, а уврштење ће се извршити најкасније у року 
од годину дана од дана уписа тих хартија од вриједности у 
Централни регистар или

б) је надлежни орган емитента донио одлуку о уврште-
њу емитованих дужничких хартија од вриједности на берзу 
или друго уређено јавно тржиште, која је објављена на ин-
тернет страницама емитента, а уврштење ће се извршити 
најкасније у року од годину дана од дана уписа тих хартија 
од вриједности у Централни регистар”.

Члан 4.
У члану 14. у ставу 3. у тачки г) ријечи: “првокласним 

или квалитетним” замјењују се ријечима: “одговарајућим 
квалитетно наплативим”.

У тачки ђ) број: “20” замјењује се бројем: “35”.
Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Надзорни одбор Друштва за управљање доноси 

акт којим прописује одговарајући квалитетно наплати-
ви колатерал, који може бити прихваћен као обезбјеђење 
корпоративне дужничке хартије од вриједности емитента, 
за потребе улагања имовине Резервног фонда у складу са 
ограничењем из става 3. тачка г) овог члана”.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-931/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1995
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о кон-
цесијама, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Деветнаестој редовној сједници, одржаној 25. 
новембра 2021. године, а Вијеће народа 6. децембра 2021. 
године констатовало да се усвојени Закон о измјени и до-
пунама Закона о концесијама не односи на витални нацио-
нални интерес ниједног од конститутивних народа у Репу-
блици Српској.

Број: 01-020-4255/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

КОНЦЕСИЈАМА

Члан 1.
У Закону о концесијама (“Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20) послије члана 30м. додају 
се нови пододјељак 1.6 и нови члан 30њ, који гласе:

“1.6 Ко н ц е с и о н е  н а к н а д е  у 
о б л а с т и  с п о р т а

Члан 30њ.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области 

спорта утврђује се процентуално од вриједности планиране 
инвестиције концесионара у распону од 0,5% до 5%.

(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у обла-
сти спорта утврђује се у распону од 2% до 5% од годишњег 
прихода оствареног обављањем концесионе дјелатности”.

Члан 2.
У члану 30н. број: “1.5” замјењује се бројем: “1.6”.

Члан 3.
У члану 67. послије става 4. додаје се нови став 5, који 

гласи:
“(5) Поступци у вези са изградњом енергетских обје-

ката, инсталиране снаге до 250 kW, започети прије пропи-
сивања обавезе да се за изградњу ових објеката закључи 
уговор о концесији у складу са овим законом, окончаће се 
по прописима који су важили у вријеме започињања тих 
поступака”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-925/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1996
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
Деветнаестој редовној сједници, одржаној 25. новембра 
2021. године, а Вијеће народа 6. децембра 2021. године 
констатовало да се усвојени Закон о измјенама и допунама 
Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике 
Српске не односи на витални национални интерес ниједног 
од конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4262/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о безбједности саобраћаја на путевима Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
63/11) у члану 2. у ставу 1. послије ријечи: “(у даљем тексту 
Агенција),” додају се ријечи: “Завод за образовање одра-
слих (у даљем тексту: Завод),”.

Члан 2.
У члану 4. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Учесницима у саобраћају забрањено је да оме-

тају саобраћај, оштећују пут и путне објекте, оштећују и 
отуђују саобраћајну сигнализацију и опрему пута”.

Члан 3.
У члану 7. ријечи: “дужни су да изводе обуку на начин 

који ће обезбиједити” замјењују се ријечима: “изводе обуку 
на начин који обезбјеђује”.

Члан 4.
У члану 14. у тачки д) послије ријечи: “докумената,” 

додају се ријечи: “нарочито праћење прелазних показатеља 
безбједности саобраћаја (индикатора безбједности саобра-
ћаја) и ставова према безбједности саобраћаја,”.

Тачка л) мијења се и гласи:
“л) извјештавање Савјета, односно Владе о иденти-

фикованим проблемима у систему безбједности саобра-
ћаја, спроведеним и планираним мјерама за унапређење 
и побољшање стања безбједности саобраћаја и начину ко-
ришћења средстава за финансирање безбједности саобра-
ћаја, најмање два пута годишње,“.

У тачки љ) тачка се замјењује запетом.
Послије тачке љ) додаје се нова тачка м), која гласи:
“м) други повјерени задаци.”.

Члан 5.
У члану 26. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Министар доноси правилник којим се детаљније 

уређује саобраћајна сигнализација и опрема пута”.

Члан 6.
Послије члана 27. назив одјељка 2. мијења се и гласи:
“2. Ревизија пројеката путева са аспекта безбједности 

саобраћаја и провјера стања јавних путева са аспекта бе-
збједности саобраћаја (RSA и RSI)”.

Члан 7.
Члан 28. мијења се и гласи:

“С циљем побољшања услова за безбједно одвијање сао-
браћаја успоставља се систем обавезних процедура са аспек-
та безбједности саобраћаја, и то приликом израде пројектне 
документације процедура ревизије пројеката јавних путева 
са аспекта безбједности саобраћаја (у даљем тексту: RSA) 
и процедура провјере постојећих јавних путева са аспекта 
безбједности саобраћаја (у даљем тексту: RSI)”.

Члан 8.
У члану 30. у ставу 2. послије ријечи: “подлијежу” до-

дају се ријечи: “ауто-путеви, брзи путеви,”.
Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Управљачи ауто-путева, брзих, магистралних и ре-

гионалних путева дужни су, у складу с показатељима стања 
безбједности саобраћаја и других параметара, израдити 
једном годишње временско-динамички план и приоритет-
ну листу провјере јавних путева са аспекта безбједности 
саобраћаја којима управљају и упознати Агенцију са овим 
планом”.

Члан 9.
Члан 33. мијења се и гласи:
“(1) У случају саобраћајне незгоде са погинулим лици-

ма, Агенција је обавезна да изврши свеобухватну анализу 
саобраћајне незгоде како би се сагледале околности и мо-
гући узроци настанка саобраћајне незгоде, те да предложи 
евентуалне мјере за отклањање уочених недостатака.

(2) Агенција је обавезна да формира стручни тим који 
ће извршити свеобухватну анализу из става 1. овог члана.

(3) Резултати свеобухватне анализе се евидентирају и 
могу се користити искључиво у сврху унапређења стања у 
безбједности саобраћаја.

(4) Министар доноси правилник којим се уређују састав 
стручног тима и процедуре свеобухватне анализе”.

Члан 10.
У члану 34. у тачки а) ријечи: “овлашћеног лица” за-

мјењују се ријечима: “полицијског службеника”.

Члан 11.
Послије члана 39. у називу одјељка 3. ријечи: “са кру-

жним током” бришу се.

Члан 12.
Члан 41. мијења се и гласи:
“Насилничка вожња је понашање возача моторног вози-

ла које је у грубој супротности са саобраћајним правилима, 
односно приликом кога возач не показује обзир према бе-
збједности осталих учесника у саобраћају, а нарочито када:

а) се возилом у насељу креће брзином која је већа од 
дозвољене за више од 50 km/h,

б) се возилом ван насеља креће брзином која је већа од 
дозвољене за више од 80 km/h,

в) се возилом креће у недозвољеном смјеру на ауто-
путу, брзом путу, путу резервисаном за саобраћај моторних 
возила, улицама у насељу са најмање двије саобраћајне 
траке за саобраћај возила у истом смјеру, као и у раскрсни-
ци са кружним током,

г) у раскрсници која је регулисана свјетлосном саобра-
ћајном сигнализацијом возило врши радњу скретања из 
саобраћајне траке која није намијењена за скретање у том 
смјеру,

д) управља мотоциклом, лаким мотоциклом, бициклом 
с мотором (мопед) на једном точку,

ђ) возилом прође кроз раскрсницу када му је то свјет-
лосним сигналом забрањено крећући се брзином која је 
већа од дозвољене за више од 30 km/h”.

Члан 13.
Члан 42. мијења се и гласи:
“(1) У раскрсници са кружним током и у раскрсници 

путева разврстаних у различите категорије саобраћај се 
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обавезно регулише вертикалном и хоризонталном саобра-
ћајном сигнализацијом, а у посебним случајевима и свје-
тлосном саобраћајном сигнализацијом.

(2) Саобраћај у раскрсници са кружним током потребно 
је регулисати тако да возач који се са возилом креће у круж-
ном току има првенство пролаза у односу на возила која се 
возилом укључују у кружни ток.

(3) Возач који се возилом укључује у кружни ток са 
више саобраћајних трака обавезан је користити крајњу 
десну траку за искључење на првом и другом излазу, осим 
ако је саобраћајном сигнализацијом другачије регулисано”.

Члан 14.
Послије члана 42. додаје се нови одјељак 3а, као и нови 

чл. 42а, 42б. и 42в, који гласе:

“3а. Саобраћај лаких личних електричних возила

Члан 42а.
(1) Лако лично електрично возило као што је елек-

трични тротинет, електрични скејтборд, хаверборд, сегвеј 
и слично је возило на точковима које се дјелимично или 
потпуно користи као моторно возило за превоз једног лица 
на јавној, односно приватној површини и које:

а) се потпуно или дјелимично напаја из самосталног 
извора енергије са или без система самобалансирања,

б) има напон батерије до 100 VDC, односно интегриса-
ни пуњач са улазом за батерије до 240 VAC.

(2) Лаким личним електричним возилима из става 1. 
овог члана не сматрају се:

а) возила која се сматрају играчкама,
б) возила без система самобалансирања са сједиштем,
в) возила намијењена такмичењу,
г) бицикли потпомогнути електричним погоном,
д) возила намијењена за употребу лица која су под ме-

дицинском његом,
ђ) електрична возила са максималном брзином преко 25 

km/h,
е) возила са номиналним напоном већим од 100 VDC 

или 240 VAC.
(3) Лака лична електрична возила из става 1. овог члана 

разврставају се у четири класе:
а) класа 1 - возила максималне конструктивне брзине 

до 6 km/h, без система самобалансирања и сједишта,
б) класа 2 - возила максималне конструктивне брзине 

до 25 km/h, без система самобалансирања и сједишта,
в) класа 3 - возила максималне конструктивне брзине 

до 6 km/h, са системом самобалансирања и сједиштем или 
без сједишта,

г) класа 4 - возила максималне конструктивне брзине 
до 25 km/h, са системом самобалансирања и сједиштем или 
без сједишта.

(4) Лака лична електрична возила из става 1. овог члана 
обавезно су опремљена:

а) ограничивачем брзине којим се обезбјеђује да се не 
прелази максимална конструктивна брзина, с тим да возила 
класе 2 и класе 4 обавезно имају и ограничење брзине на 
25 km/h, а уколико се крећу површинама намијењеним за 
кретање пјешака, имају ограничење брзине на 6 km/h,

б) предњим и задњим катадиоптером, с тим да су возила 
класе 2 и класе 4 обавезно опремљена предњим и задњим 
свјетлом за освјетљавање пута,

в) уређајем за давање звучних сигнала.

Члан 42б.
(1) Прописи из области безбједности саобраћаја којима 

је уређено кретање пјешака примјењују се и на лице које 
користи лако лично електрично возило класе 1 и класе 3.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, лице које користи 
лако лично електрично возило класе 1 и класе 3 обавезно 

је да посједује идентификациону потврду и наљепницу за 
лако лично електрично возило с којим се креће.

(3) Прописи из области безбједности саобраћаја којима 
је уређен саобраћај бицикала примјењују се и на лице које 
користи лако лично електрично возило класе 2 и класе 4.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, лице које користи 
лако лично електрично возило класе 2 и класе 4 обавезно 
је да:

а) посједује идентификациону потврду и наљепницу за 
лако лично електрично возило којим се креће,

б) има више од 14 година,
в) посједује потврду о познавању прописа о безбјед-

ности саобраћаја на путевима, коју издаје Завод у складу 
са прописима који уређују област безбједности саобраћаја 
или возачку дозволу којом се доказује право управљања во-
зилом било које категорије,

г) за вријеме вожње носи на глави закопчану заштитну 
кацигу.

(5) Лаким личним електричним возилима из члана 42а. 
овог закона није дозвољено превожење других лица.

(6) Јединице локалне самоуправе могу посебним актом 
дозволити употребу лаких личних електричних возила на 
одређеним мјестима, уз обавезу постављања саобраћајне 
сигнализације на тим мјестима.

Члан 42в.
(1) Идентификациона потврда за лако лично електрич-

но возило из члана 42б. овог закона је документ којим се 
потврђују техничке карактеристике лаког личног електрич-
ног возила.

(2) Идентификациона наљепница за лако лично елек-
трично возило из члана 42б. овог закона је наљепница која 
се поставља на лако лично електрично возило ради препо-
знавања.

(3) Идентификациону потврду и наљепницу из ст. 1. и 
2. овог члана издају станице техничког прегледа возила.

(4) Трошкове издавања идентификационе потврде и 
наљепнице из ст. 1. и 2. овог члана сноси тражилац иденти-
фикационе потврде и наљепнице, у износу од 20 КМ.

(5) Министар доноси правилник којим се уређују 
изглед, начин, поступак издавања и начин наплате накнаде 
за издавање идентификационе потврде и наљепнице за лако 
лично електрично возило из ст. 1. и 2. овог члана”.

Члан 15.
У члану 44. прије ријечи: “Осим” додаје се број 1 у обо-

страној загради, а послије става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 
4, који гласе:

“(2) Члан 43. овог закона и став 1. овог члана не при-
мјењују се на службена возила полицијских службеника 
који обављају службену дужност, ако се тиме не угрожава 
безбједност других учесника у саобраћају.

(3) Премјештање возила је дозвољено у случајевима 
када је возило паркирано супротно члану 43. овог закона и 
ставу 1. овог члана.

(4) Премјештање возила врши се у складу са законом и 
прописима донесеним на основу закона”.

Члан 16.
У члану 52. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Пјешак из става 1. овог члана дужан је да се подвр-

гне контроли присуства алкохола или опојних дрога у орга-
низму помоћу одговарајућих средстава и апарата, односно да 
приступи здравственом прегледу на који је упућен ради про-
вјере присуства алкохола или опојних дрога у организму”.

Члан 17.
У члану 53. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Ако се животиња превози у кабини моторног во-

зила и не налази се у транспортеру, превоз се врши на на-
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чин да се не ометају возач и путници у возилу, као и други 
учесници у саобраћају, искључиво на задњој клупи, уз при-
суство лица старијег од 12 година”.

Члан 18.
У члану 72. у ставу 2. у тачки а) ријечи: “овлашћено 

лице које” замјењују се ријечима: “полицијског службеника 
који”.

Члан 19.
У члану 76. у ставу 1. послије ријечи: “стране” додају 

се запета и ријечи: “осим у оном возилу које је опремљено 
бравицама за безбједност дјеце или другим бравама”.

Члан 20.
У члану 86. у ставу 2. ријечи: “саобраћајне полиције 

која је одговорна” замјењују се ријечима: “полицијских 
службеника који су одговорни”.

У ставу 3. ријечи: “овлашћена лица” замјењују се рије-
чима: “полицијски службеници”.

Члан 21.
У члану 87. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Пјешачка зона обавезно је обиљежена вертикалном 

и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, а у изу-
зетним случајевима може бити означена свјетлосном сао-
браћајном сигнализацијом или другим мјерама за смањење 
брзине”.

Члан 22.
У члану 88. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Зона смиреног саобраћаја обавезно је обиљежена 

вертикалном и хоризонталном саобраћајном сигнализа-
цијом, а у изузетним случајевима може бити означена свје-
тлосном саобраћајном сигнализацијом или другим мјерама 
за смањење брзине”.

Члан 23.
У члану 89. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Зона ‚30‘ обавезно је обиљежена вертикалном и хо-

ризонталном саобраћајном сигнализацијом, а у изузетним 
случајевима може бити означена свјетлосном саобраћајном 
сигнализацијом или другим мјерама за смањење брзине”.

Члан 24.
У члану 91. у ставу 1. ријечи: “Овлашћено лице које” 

замјењују се ријечима: “Полицијски службеник који”, а 
ријечи: “стручни преглед” замјењују се ријечима: “здрав-
ствени преглед”.

Члан 25.
Члан 93. мијења се и гласи:
“(1) У случају саобраћајне незгоде у којој је причињена 

мања материјална штета, учесници саобраћајне незгоде су 
дужни да попуне и потпишу образац европског извјештаја 
о саобраћајној незгоди.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, ако један од уче-
сника саобраћајне незгоде захтијева да полиција изврши 
увиђај на лицу мјеста, сви учесници су дужни да сачекају 
полицију.

(3) У случају из става 2. овог члана полиција је дужна 
да изађе на мјесто саобраћајне незгоде, обезбиједи лице 
мјеста и изврши увиђај.

Члан 26.
Послије члана 94. додаје се нови члан 94а, који гласи:

“Члан 94а.
(1) Моторно возило које је након саобраћајне незгоде 

онеспособљено за даљње самостално кретање на путу, као 
и возило у квару, са јавних путева и других јавних површи-
на уклања Ауто-мото савез Републике Српске, а у складу 
са прописом којим се уређују овлашћења Ауто-мото савеза 
Републике Српске.

(2) Полицијски службеник или возач моторног возила 
дужан је да позове Ауто-мото савез Републике Српске да 
изврши уклањање возила.

(3) Уколико се ради о моторном возилу које није реги-
стровано у Републици Српској, трошкове уклањања или 
чувања возила, као и предузимање других одговарајућих 
радњи сноси Ауто-мото савез Републике Српске, уз право 
да те трошкове наплати од власника возила”.

Члан 27.
У називу Главе VII послије ријечи: “на путевима” до-

дају се ријечи: “и ограничења саобраћаја”.

Члан 28.
У члану 96. у ставу 1. ријечи: “два или више цента-

ра јавне безбједности” замјењују се ријечима: “двије или 
више полицијских управа”.

У ставу 2. ријечи: “надлежни центар јавне безбједно-
сти” замјењују се ријечима: “надлежна полицијска управа”.

Члан 29.
Члан 103. мијења се и гласи:
(1) Трошкове ангажовања припадника полиције и слу-

жби хитне медицинске помоћи на обезбјеђењу спортске и 
друге приредбе и активности на јавном путу сноси орга-
низатор.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, трошкови ангажо-
вања припадника полиције и служби хитне медицинске по-
моћи неће се наплаћивати у случају када:

а) се спортска и друга приредба и активност на јавном 
путу организују под покровитељством предсједника Репу-
блике Српске или Владе,

б) за ангажовање припадника полиције МУП донесе 
одлуку да се ради о активности на јавном путу од општег 
интереса за Републику Српску,

в) за ангажовање служби хитне медицинске помоћи 
Министарство здравља и социјалне заштите донесе одлуку 
да се ради о активности на јавном путу од општег интереса 
за Републику Српску,

г) Министарство породице, омладине и спорта Репу-
блике Српске донесе одлуку да се ради о спортској или 
другој приредби и активности на јавном путу од општег 
интереса за Републику Српску.

Члан 30.
Послије члана 103. додаје се нови члан 103а, који гласи:

“Члан 103а.
(1) На јавном путу или дијелу јавног пута, у одређене 

дане или у одређеном периоду, МУП може, уз претходно 
прибављену сагласност органа надлежног за послове сао-
браћаја, рјешењем ограничити или забранити саобраћај за 
сва возила или поједине врсте возила или ограничити брзи-
ну кретања возила у случајевима:

а) отклањања посљедица саобраћајних незгода,
б) минирања на локацијама која се налазе уз јавни пут 

или у његовој непосредној близини,
в) деминирања терена на локацијама која се налазе уз 

јавни пут или у његовој непосредној близини,
г) у свим другим случајевима када се уз јавни пут или 

у његовој непосредној близини одржавају одређене актив-
ности чијим одржавањем би могло доћи до угрожавања бе-
збједности учесника у саобраћају.

(2) У изузетним околностима, када разлози хитности 
то налажу, МУП може и без претходно прибављене сагла-
сности органа надлежног за послове саобраћаја забранити 
или ограничити саобраћај на јавном путу или дијелу јавног 
пута.

(3) Рјешење из става 1. овог члана којим се забрањује 
или ограничава саобраћај на ауто-путу, брзом путу или ма-
гистралном путу доноси Управа полиције.
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(4) Рјешење из става 1. овог члана којим се забрањује 

или ограничава саобраћај на регионалном путу доноси По-
лицијска управа на подручју своје надлежности.

(5) Рјешење из става 1. овог члана којим се забрањује 
или ограничава саобраћај на локалном путу доноси надле-
жна станица јавне безбједности или полицијска станица на 
подручју своје надлежности”.

Члан 31.
У члану 104. у ставу 1. послије ријечи: “кандидата за 

возача” додају се ријечи: “из области познавања прописа и 
управљања моторним возилом”.

Члан 32.
У члану 110. прије ријечи: “Моторна” додаје се број 1 

у обостраној загради, а послије става 1. додаје се нови став 
2, који гласи:

“(2) Моторна возила која се трајно региструју у складу са 
законом могу учествовати у саобраћају ако имају важећу по-
тврду о техничкој исправности возила и полису осигурања”.

Члан 33.
У члану 112. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Туристички воз и моторна возила на два, три или 

четири точка могу се регистровати на период краћи од го-
дину дана”.

Став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 34.
У члану 113. у ставу 2. ријечи: “овлашћено лице које је 

извршило” замјењују се ријечима: “полицијски службеник 
који је извршио”.

Члан 35.
У члану 114. послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, 

који гласе:
“(4) Услове из става 3. овог члана записнички утврђује 

комисија, коју именује министар.
(5) Трошкове утврђивања испуњености услова из става 

3. овог члана, као и трошкове поступка издавања рјешења 
сноси подносилац захтјева у износу од 800 КМ”.

Досадашњи став 4. постаје став 6.

Члан 36.
У члану 120. у ставу 1. ријеч: “саобраћајне” брише се, 

а ријечи: “овлашћено лице” замјењују се ријечима: “поли-
цијски службеник”.

У ставу 2. ријечи: “става 3.” замјењују се ријечима: 
“става 1.”.

Члан 37.
Члан 121. мијења се и гласи:
“(1) Возач возила приликом контроле полицијског слу-

жбеника из члана 120. став 1. овог закона у току ноћи ду-
жан је у кабини возила упалити свјетло непосредно послије 
поступања по знаку да се заустави.

(2) Забрањено је возачу возила, као и лицима која се 
налазе у возилу, за вријеме контроле полицијског службе-
ника да излазе из возила док их полицијски службеник не 
позове да изађу”.

Члан 38.
У члану 122. у ставу 1. у тачки з) послије ријечи: “овог 

закона” додају се ријечи: “или не отклони оштећења пута 
или путних објеката насталих током пробне вожње (члан 
82. став 5)”.

Члан 39.
Члан 124. мијења се и гласи:
“(1) Новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се 

за прекршај:

а) учесник у саобраћају ако омета саобраћај, оштећује 
пут и путне објекте, оштећује и отуђује саобраћајну сигна-
лизацију и опрему пута (члан 4),

б) учесник у саобраћају ако не поступи у складу са ва-
жећим прописима и по прописаним приоритетима (члан 
34),

в) лице које користи лако лично електрично возило које 
није опремљено обавезним уређајима (члан 42а. став 4),

г) лице које користи лако лично електрично возило су-
протно одредбама члана 42б. ст. 1. до 5. овог закона,

д) пјешак ако се креће по коловозу у алкохолисаном 
стању или под дејством опојних дрога, односно одбије да 
се подвргне контроли присуства алкохола или опојних дро-
га у организму помоћу одговарајућих средстава и апарата, 
односно стручном љекарском прегледу на који је упућен 
(члан 52),

ђ) власник, односно лице које води или вози животињу 
супротно одредбама члана 53. овог закона,

е) власник, гонич, односно водич или јахач ако остави 
животињу на путу без надзора, храни, прикупља живо-
тиње, не води животињу ближе десној ивици коловоза или 
није способан да гони или води животињу (члан 55),

ж) власник, гонич, односно водич или јахач ако води, 
гони или јаше животињу на магистралном путу или ноћу 
на јавном путу (члан 56),

з) власник, гонич, односно водич животиња ако гони 
или води животиње преко пута на дијелу који није прегле-
дан (члан 61),

и) возач ако трактором вуче више од два прикључна 
возила или на магистралном и регионалном путу трактор 
вуче више од једног прикључног возила (члан 63. ст. 1. и 2) 
или је прикључно возило прикључено на трактор супротно 
одредбама члана 63. став 3. овог закона,

ј) возач туристичког воза ако вуче више од пет при-
кључних возила или се креће по путу на ком то није дозво-
љено (члан 67. ст. 1. и 2) или ако се возач туристичког воза 
креће по траси супротно члану 67. став 3. овог закона,

к) возач туристичког воза ако не испуњава прописане 
услове (члан 67. став 4),

л) возач запрежног возила ако оно не испуњава усло-
ве утврђене прописима о димензијама возила и није 
опремљено исправним уређајима за кочење (члан 69. ст. 
3. и 4),

љ) возач аутобуса ако у аутобусу превози више лица 
него што је прописано одредбама члана 73. став 1. овог за-
кона,

м) возач ако није истакнуо обавјештење о броју сје-
дишта и мјеста за стајање на видном мјесту у возилу (члан 
74. став 4) или ако је придодао прикључно возило супротно 
члану 74. став 5. овог закона,

н) возач ако аутобус зауставља супротно члану 75. овог 
закона,

њ) учесник у саобраћају ако не обрати нарочиту пажњу 
на дјецу у саобраћају (члан 84. став 1),

о) одговорно лице за дијете ако поступи супротно члану 
84. став 3. овог закона,

п) возач ако се возилом креће у пјешачкој зони (члан 
87. став 1),

р) учесник саобраћајне незгоде у којој је причињена 
материјална штета ако не остави податке о себи (члан 
92),

с) учесник саобраћајне незгоде у којој је причињена 
мања материјална штета ако не сачека полицију (члан 93. 
став 2),

т) лице ако не носи одјећу која је уочљива на већем од-
стојању, а ноћу обиљежена материјалима или предметима 
који одбијају свјетлост (члан 100).

(2) За прекршај из става 1. т. б), и), ј), к), љ), н), п) и р) 
овог члана возачу се одређује један казнени бод.
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(3) За прекршаје из става 1. овог члана којима је иза-
звана саобраћајна незгода учинилац ће се казнити новча-
ном казном од 300 КМ до 900 КМ, а возачу ће се изрећи 
и заштитна мјера забране управљања моторним возилом у 
трајању од једног до шест мјесеци и одредиће се два казне-
на бода за учињени прекршај.

(4) Новчаном казном од 1.000 КМ казниће се за прекр-
шај возач моторног возила ако се понаша тако да се његово 
понашање карактерише као насилничка вожња (члан 41), а 
возачу ће се изрећи заштитна мјера забране управљања мо-
торним возилом у трајању од три до шест мјесеци и одре-
диће се четири казнена бода.

(5) За прекршаје из става 4. овог члана којим је изазва-
на саобраћајна незгода учинилац ће се казнити новчаном 
казном од 2.000 КМ, а возачу ће се изрећи заштитна мјера 
забране управљања моторним возилом у трајању од шест 
до 12 мјесеци и одредиће се четири казнена бода”.

Члан 40.
У члану 125. у ставу 1. послије тачке а) додаје се нова 

тачка б), која гласи:
“б) возач бицикла ако за вожњу не користи коловоз у 

ширини од највише једног метра од десне ивице коловоза 
(члан 40),”.

Досадашње т. од б) до т) постају т. од в) до ћ).
Досадашња тачка с), која постаје тачка т), мијења се и 

гласи:
“т) возач ако се возилом у пјешачкој зони креће већом 

брзином од прописане (члан 87. став 2) или ако се возилом 
креће у зони смиреног саобраћаја тако да омета кретање 
пјешака, односно брзином већом од 10 km/h (члан 88. став 
2),”.

У ставу 2. т. н), о), п) и с) замјењују се т. о), п), р) и т).

Члан 41.
Послије члана 125. додаје се нови члан 125а, који гласи:

“Члан 125а.
(1) Возачу моторног возила који је прекршајним на-

логом, односно судским рјешењем кажњен за прекршаје 
кажњиве у складу са чл. 124. и 125. овог закона, осим ка-
зни прописаних овим члановима, одређују се и казнени 
бодови.

(2) Број казнених бодова је један, два или четири, зави-
сно од тежине учињеног прекршаја.

(3) У случају стицаја прекршаја за који су прописани 
казнени бодови, изричу се јединствени казнени бодови који 
одговарају збиру свих појединачно утврђених казнених бо-
дова, с тим да се не може изрећи више од четири казнена 
бода”.

Члан 42.
У члану 126. став 1. тачка в) брише се.
Досадашње т. од г) до и) постају т. од в) до з).
Досадашња тачка и), која постаје тачка з), мијења се и 

гласи:
“з) ако возач или лице које се налази у возилу поступи 

супротно члану 121. ст. 1. и 2. овог закона.”.

Члан 43.
Послије члана 128. додаје се нови члан 128а, који гласи:

“Члан 128а.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона донијети:
а) Правилник о саобраћајној сигнализацији и опреми 

пута (члан 26. став 3),
б) Правилник о саставу стручног тима и процедурама 

свеобухватне анализе (члан 33. став 4),
в) Правилник о начину и поступку издавања идентифи-

кационе потврде (члан 42в. став 5)”.

Члан 44.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-932/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1997
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, члана 18. Закона о Омбудсману за дјецу (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 103/08 и 70/12) и члана 
177. став 2, члана 181. ст. 1. и 2. и члана 233. Пословника 
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Репу-
блике Српске, на Деветнаестој редовној сједници, одржаној 
1. децембра 2021. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ

I
Наталија Петрић бира се за омбудсмана за дјецу на 

период од четири године, почевши од 13. децембра 2021. 
године.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-977/21 Потпредсједник
1. децембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1998
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, члана 27. став 2. Закона о Агенцији за банкарство 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 59/13 и 4/17) и члана 58. став 1. алинеја 5, члана 177. 
став 2. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скуп-
штине Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 66/20), а након разматрања Извјештаја Коми-
сије за избор и именовање, Народна скупштина Републике 
Српске, на Деветнаестој редовној сједници, одржаној 1. де-
цембра 2021. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 

ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Срђан Шупут изабран је за вршиоца дужности замјени-

ка директора Агенције за банкарство Републике Српске на 
период до шест мјесеци.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-979/21 Потпредсједник
1. децембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1999
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 46. ст. 3, 4. и 5. Закона о буџетском систему 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 177. став 2, члана 
182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне 
скупштине Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике 
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Српске, на Деветнаестој редовној сједници, одржаној 1. де-
цембра 2021. године, донијела је  с љ е д е ћ и

З АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 
1.1 - 30.6.2021. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Консо-
лидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске 
за период 1.1 - 30.6.2021. године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-973/21 Потпредсједник
1. децембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

2000
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 21. Закона о Комитету за координацију над-
зора финансијског сектора Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 49/09) и члана 177. став 
2, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника На-
родне скупштине Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Репу-
блике Српске, на Деветнаестој редовној сједници, одржаној 
1. децембра 2021. године, донијела је  с љ е д е ћ и

З АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИТЕТА ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ НАДЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извје-
штај Комитета за координацију надзора финансијског сек-
тора Републике Српске за 2020. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-974/21 Потпредсједник
1. децембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

2001
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 11. став 9. Закона о Фонду и финансирању 
заштите животне средине Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 117/11, 63/14 и 90/16) и 
члана 177. став 2, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. 
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна 
скупштина Републике Српске, на Деветнаестој редовној 
сједници, одржаној 1. децембра 2021. године, донијела је  
с љ е д е ћ и

З АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

ПЛАНА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ 
ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 

1.1 - 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извје-
штај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда 
за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Репу-
блике Српске за период 1.1 - 31.12.2020. године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-975/21 Потпредсједник
1. децембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
д) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 148. сједници, одржаној 2.12.2021. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ТРЕЗОР У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Славица Миликић, дипломирани економиста, разрје-
шава се ду жности помоћника министра за Ресор за трезор у 
Министарству финансија, 13.12.2021. године, због одласка 
у пензију.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3573/21 Предсједник
2. децембра 2021. године  Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2002
На основу члана 47. став 3. Закона о буџетском систему 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O ФОРМИ И САДРЖАЈУ БУЏЕТА И ИЗВЈЕШТАЈА О 

ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Члан 1.
Овим правилником прописују се форма и садржај 

буџета и извјештаја о извршењу буџета Републике Српске, 
буџета општина, градова и фондова.

Члан 2.
Појмови употријебљени у овом правилнику имају исто-

вјетно значење са појмовима употријебљеним у Закону о 
буџетском систему.

Члан 3.
Буџет Републике Српске (у даљем тексту: буџет Репу-

блике), буџет општина, градова и фондова доноси се на 
нивоу:

1) фондовске класификације – Фонд 01– Општи фонд и 
Фонд 02 – Фонд прихода по посебним прописима,

2) организационе класификације – буџетске организа-
ције или потрошачке јединице,

3) економске класификације – синтетички економски 
кодови,

4) функционалне класификације – аналитички функ-
ционални кодови.

Члан 4.
(1) Одлуком о усвајању буџета Републике, буџета оп-

штина, градова и фондова усваја се буџет у висини буџет-
ских расхода и издатака за нефинансијску имовину увећа-
них за износ негативног нето финансирања.

(2) Буџет Републике, буџет општина, градова и фондова 
садржи сљедеће дијелове:

1) Општи дио буџета,
2) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имо-

вину,
3) Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имови-

ну,
4) Рачун финансирања,
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5) Буџетски издаци по корисницима (организациона 
класификација),

6) Функционална класификација расхода и нето издата-
ка за нефинансијску имовину,

7) Приходи и примици буџетских корисника остварени 
по посебним прописима (Фонд 02),

8) табеларни прегледи од т. 1) до 4) овог става, као и т. 
5) и 7) сачињавају се за Фонд 01 и Фонд 02, а налазе се у 
Прилогу 1, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 5.
(1) Општи дио буџета из члана 4. став 2. тачка 1) даје 

приказ буџетских прихода, буџетских расхода, бруто буџет-
ског суфицита, односно дефицита, нето издатака за нефи-
нансијску имовину, буџетског суфицита, односно дефицита 
и нето финансирања.

(2) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имо-
вину из члана 4. став 2. тачка 2) дају приказ јавних при-
хода (пореских и непореских), грантова, трансфера између 
или унутар јединица власти и примитака за нефинансијску 
имовину.

(3) Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имови-
ну из члана 4. став 2. тачка 3) дају приказ расхода за лична 
примања запослених, расхода по основу коришћења робе 
и услуга, расхода финансирања и других финансијских 
трошкова, субвенција, грантова, дознака на име социјалне 
заштите, расхода финансирања, других финансијских тро-
шкова и расхода, трансакција размјене између или унутар 
јединица власти, расхода по судским рјешењима, трансфе-
ра између и унутар јединица власти и издатака за нефинан-
сијску имовину.

(4) Рачун финансирања из члана 4. став 2. тачка 4) даје 
приказ нето примитака од финансијске имовине, нето заду-
живања, осталих нето примитака и расподјеле суфицита из 
ранијег периода.

(5) Приходи и примици буџетских корисника оства-
рени по посебним прописима из члана 4. став 2. тачка 7) 
обухватају приходе и примитке по корисницима на нивоу 
буџетских организација или потрошачких јединица који су 
укључени у трезорски систем пословања на Фонду 02, и то 
пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између 
или унутар јединица власти, примитке за нефинансијску, 
финансијску имовину, суфицита из ранијих година и не-
утрошених средстава.

(6) Буџетски издаци по корисницима (организацио-
на класификација) из члана 4. став 2. тачка 5) обухватају 
издатке по корисницима на нивоу буџетских организација 
или потрошачких јединица који су укључени у трезорски 
систем пословања и подржавају форму приказа буџета по 
економској и фондовској класификацији буџетских расхода, 
издатака за нефинансијску имовину, издатака за финансиј-
ску имовину и отплату дугова, уз могућност приказивања 
планираних позиција на подсинтетичким и аналитичким 
контима садржаним у Контном плану.

(7) Према прописаној аналитичкој функционалној кла-
сификацији из члана 4. став 2. тачка 6) разврставају се: 
класа 4 – Расходи, осим обрачунских расхода (група 47) и 
Издаци и примици за нефинансијску имовину (класа 5 – 
Издаци за нефинансијску имовину и класа 8 – Примици од 
нефинансијске имовине).

Члан 6.
(1) Извјештај о извршењу буџета је извјештај о изврше-

њу буџетских средстава и буџетских издатака.
(2) Извјештај о извршењу буџета односи се на буџет 

Републике, буџет општине, буџет града и буџет фонда и 
сачињава се за Општи фонд (Фонд 01) и Фонд прихода по 
посебним прописима (Фонд 02).

(3) Општи фонд (Фонд 01) представља буџет у ужем 
смислу ријечи и користи се за исказивање свих средстава 
и свих активности буџетских корисника, осим оних који се 
према посебним захтјевима исказују на другим фoндовима.

(4) Фонд прихода по посебним прописима (Фонд 02) 
користи се за евидентирање средстава која се на основу 
прописа користе само у посебне сврхе и свих активности 
које се финансирају из тих средстава, као нпр. властити 
приходи буџетских корисника којима је Законом о изврше-
њу буџета дато право да слободно њима располажу, а који 
нису укључени у Општи фонд.

(5) Табеларни преглед дијела извјештаја о извршењу 
буџета налази се у Прилогу 2. овог правилника, који чини 
његов саставни дио, а односи се на Општи фонд.

Члан 7.
(1) Извјештај о извршењу буџета сачињава се на основу 

података из главне књиге: трезора Републике, трезора оп-
штина, трезора градова и фондова.

(2) Прије сачињавања извјештаја о извршењу буџета 
Републике, буџета општине, буџета града, периоди на које 
се односи Извјештај о извршењу буџета, у главној књизи 
трезора и помоћним књигама (модулима), морају бити си-
стемски затворени.

Члан 8.
(1) Консолидовани извјештај о извршењу буџета обу-

хвата извјештај о извршењу буџета за Општи фонд (Фонд 
01) и Фонд прихода по посебним прописима (Фонд 02), 
као и извршење на фондовима 03 – Фонд грантова, 04 – 
Фонд приватизације и сукцесије и 05 – Фонд за посебне 
пројекте у главној књизи трезора и извршење средстава, 
расхода и издатака буџетских корисника који послују ван 
главне књиге трезора и посједују властите трансакционе 
рачуне.

(2) Фондовска класификација (Фонд 01 до Фонд 05) 
прописана је Правилником о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике 
прихода буџета Републике, општина и градова и фондова.

Члан 9.
Форма, садржај и начин припреме и презентације фи-

нансијских извјештаја корисника прихода буџета Репу-
блике, буџета општина, градова и фондова прописују се 
Правилником о финансијском извјештавању за кориснике 
прихода буџета Републике, општина, градова и фондова.

Члан 10.
Трезор Републике и трезори општина и градова изврша-

вају и контролишу буџет путем система трезорског посло-
вања (систем Јединственог рачуна трезора и систем главне 
књиге трезора), који омогућава системско управљање свим 
финансијским информацијама.

Члан 11.
Лица запослена у Трезору Републике и трезорима оп-

штина и градова, која раде на уносу финансијских трансак-
ција у систем трезорског пословања (главна књига и помоћ-
не књиге трезора – модули), одговорна су за тачност уноса 
података са образаца за трезорско пословање.

Члан 12.
Лица запослена у буџетским корисницима, директно 

повезаним са рачуноводственим трезорским системом, која 
раде на уносу финансијских трансакција у систем трезор-
ског пословања (главна књига и помоћне књиге трезора – 
модули), одговорна су за тачност уноса података са образа-
ца за трезорско пословање.

Члан 13.
Лица запослена у Трезору Републике и трезорима оп-

штина и градова одговорна су за унос усвојеног буџета 
и оперативних буџета, плаћање обавеза буџетских кори-
сника, усклађивање извода са плаћањима евидентним 
у систему, трансфере налога са рачуна јавних прихода, 
трансфер података (системски налог) из помоћних књига 
(модула) у главну књигу трезора, као и за књижење одо-
брених финансијских трансакција, без обзира на врсту 
налога.
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Члан 14.

Буџетски корисници су одговорни за тачност књиго-
водствених исправа на основу којих су попуњени обрасци 
за трезорско пословање достављени у Трезор Републике и 
трезоре општина и градова.

Члан 15.
Фондови извршавају и контролишу буџет (финансијски 

план) путем главне књиге фонда.

Члан 16.
Извјештај о извршењу буџета и консолидовани извје-

штај о извршењу буџета сачињава се квартално, полуго-
дишње и годишње.

Члан 17.
Квартални извјештај је извјештај о извршењу буџета 

који се сачињава за период од 1. јануара до 31. марта, од-
носно од 1. јануара до 30. септембра текуће фискалне го-
дине.

Члан 18.
Полугодишњи извјештај је извјештај о извршењу који 

се сачињава за период од 1. јануара до 30. јуна текуће фи-
скалне године, а годишњи за период од 1. јануара до 31. 
децембра.

Члан 19.
Рокови сачињавања и подношења извјештаја о извр-

шењу буџета прописани су Законом о буџетском систему 
Републике Српске, а односе се и на рокове сачињавања и 
подношења консолидованог извјештаја о извршењу буџета.

Члан 20.
Квартални извјештај о извршењу буџета обухвата:
1) фискално стање и макроекономска кретања у нара-

тивном облику у складу са подацима Републичког завода за 
статистику Републике Српске,

2) паралелни приказ планираних и остварених буџет-
ских средстава и издатака, те објашњења могућих разлика 
у наративном и у табеларном прегледу за Општи фонд,

3) податке о коришћењу буџетске резерве у наративном 
и у табеларном прегледу,

4) задуживања Републике, општина, градова и фондова 
у наративном облику у складу са Законом о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске,

5) јавне инвестиције у складу са Одлуком о одређивању 
приоритетних пројеката из Програма јавних улагања Репу-
блике Српске за финансирање из буџета Републике,

6) средства (приливи и одливи) по основу сукцесије 
имовине бивше СФРЈ и приватизације државног капитала 
Републике Српске на escrow рачуну у табеларном прегледу,

7) почетно и завршно стање јединствених рачуна трезо-
ра и рачуна посебних намјена у табеларном прегледу,

8) расподјелу прихода са Јединственог рачуна Управе за 
индиректно опорезивање БиХ,

9) податке о извршеним реалокацијама у табеларном 
прегледу за Општи фонд,

10) приједлог мјера за побољшање стања, ако то зах-
тијевају околности у наративном облику.

Члан 21.
Консолидовани квартални извјештај о извршењу буџе-

та, поред података наведених у члану 20. овог правилника, 
обухвата и извршење буџета на Фонду 02 – Фонд прихода 
по посебним прописима, као и извршење на фондовима 03 
– Фонд грантова, 04 – Фонд приватизације и сукцесије и 05 
– Фонд за посебне пројекте у главној књизи трезора и извр-
шење средстава, расхода и издатака буџетских корисника 
који послују ван главне књиге трезора и посједују властите 
трансакционе рачуне.

Члан 22.
(1) Полугодишњи и годишњи извјештај о извршењу 

буџета обухвата:
1) фискално стање и макроекономска кретања у нара-

тивном облику у складу са подацима Републичког завода за 
статистику Републике Српске,

2) буџетска средства и издатке које је Народна скупшти-
на Републике Српске одобрила у буџету Републике у прет-
ходној години, у табеларном прегледу,

3) остварена буџетска средства и издаци у току прет-
ходне фискалне године, који су приказани на начин да се 
јасно може уочити разлика између одобреног и извршеног 
буџета, у табеларном прегледу,

4) објашњења већих одступања у наративном облику за 
Општи фонд,

5) задуживања и управљање дугом у наративном обли-
ку у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске и Законом о унутрашњем дугу Републи-
ке Српске,

6) јавне инвестиције у складу са Одлуком о одре-
ђивању приоритетних пројеката из Програма јавних 
улагања Републике Српске за финансирање из буџета 
Републике,

7) средства (приливи и одливи) по основу сукцесије 
имовине бивше СФРЈ и приватизације државног капитала 
Републике Српске на escrow рачуну, у табеларном прегледу,

8) коришћење буџетске резерве, у наративном и у табе-
ларном прегледу,

9) податке о гаранцијама датим у току претходне фи-
скалне године, у наративном облику,

10) почетно и завршно стање јединствених рачуна тре-
зора и рачуна посебних намјена, у табеларном прегледу,

11) извршене реалокације, у табеларном прегледу за 
Општи фонд.

(2) Осим података наведених у ставу 1. овог члана, у 
извјештају о извршењу буџета за буџетску годину обавезно 
се приказују и подаци о почетном и завршном стању имо-
вине, обавеза и извора средстава.

Члан 23.
Полугодишњи и годишњи консолидовани извјешта-

ји о извршењу буџета, поред података наведених у чла-
ну 22. овог правилника, обухватају и извршење буџета 
на Фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима, 
као и извршење на фондовима 03 – Фонд грантова, 04 – 
Фонд приватизације и сукцесије и 05 – Фонд за посебне 
пројекте у главној књизи трезора и извршење средстава, 
расхода и издатака буџетских корисника који послују ван 
главне књиге трезора и посједују властите трансакционе 
рачуне.

Члан 24.
Извјештај о извршењу буџета и консолидовани извје-

штај о извршењу буџета чини текстуални и табеларни дио, 
који је прилагођен форми буџета.

Члан 25.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извр-
шењу буџета (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
100/13 и 102/16).

Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Број: 06.04/020-3647/21
3. децембра 2021. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.



 

22 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 111 9.12.2021.

ПРИЛОГ 1.
БУЏЕТ ________________ ЗА _______. ГОДИНУ – ОПШТИ ДИО

Економски код Опис
Буџет (Извршење буџета) 

_____ за ____. годину 
(Фонд 01)

Буџет (Извршење буџета) 
_____ за ____. годину 

(Фонд 02)
1 2 3 4

 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1 = (2 + 11 + 17 + 19) 1 = (2 + 11 + 17 + 19)

710000 Порески приходи 2 = (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 
9 + 10)

2 = (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 
9 + 10)

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 3 3
712000 Доприноси за социјално осигурање 4 4

713000 Порези на лична примања и приходe од самосталних дје-
латности 5 5

714000 Порези на имовину 6 6
715000 Порези на промет производа и услуга 7 7
716000 Царине и увозне дажбине 8 8
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 9 9
719000 Остали порески приходи 10 10

720000 Непорески приходи 11 = (12 + 13 + 14 + 15 + 
16)

11 = (12 + 13 + 14 + 15 + 
16)

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и пози-
тивних курсних разлика 12 12

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 13 13
723000 Новчане казне 14 14

728000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и тран-
сакција размјене између или унутар јединица власти 15 15

729000 Остали непорески приходи 16 16
730000 Грантови 17 = (18) 17 = (18)

731000 Грантови 18 18
780000 Трансфери између или унутар јединица власти 19 = (20 + 21) 19 = (20 + 21)

787000 Трансфери између различитих јединица власти 20 20
788000 Трансфери унутар исте јединице власти 21 21

 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 22 = (23 + 33 + 36) 22 = (23 + 33 + 36)

410000 Текући расходи 
23 = (24 + 25 + 26 +

27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32)
23 = (24 + 25 + 26 +

27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32)
411000 Расходи за лична примања запослених 24 24
412000 Расходи по основу коришћења робе и услуга 25 25
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 26 26
414000 Субвенције 27 27
415000 Грантови 28 28

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 29 29

417000 Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институ-
ције обавезног социјалног осигурања 30 30

418000
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене између или унутар јединица 
власти

31 31

419000 Расходи по судским рјешењима 32 32
480000 Трансфери између и унутар јединица власти 33 = (34 + 35) 33 = (34 + 35)

487000 Трансфери између различитих јединица власти 34 34
488000 Трансфери унутар исте јединице власти 35 35

* * * * Буџетска резерва 36 36
 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А – Б) 37 = (1 - 22) 37 = (1 - 22)

 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(I + II – III – IV) 38 = (39 + 46 – 48 - 56) 38 = (39 + 46 – 48 - 56)

810000 I Примици за нефинансијску имовину 39 = (40 + 41 + 42 + 43 + 
44 + 45)

39 = (40 + 41 + 42 + 43 + 
44 + 45)

811000 Примици за произведену сталну имовину 40 40
812000 Примици за драгоцјености 41 41
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 42 42

814000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања 43 43

815000 Примици за стратешке залихе 44 44

816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног ин-
вентара, амбалаже и сл. 45 45
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880000 II Примици за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 46 = (47) 46 = (47)

881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 47 47

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 48 = (49 + 50 + 51 + 52 + 53 
+ 54 + 55)

48 = (49 + 50 + 51 + 52 + 53 
+ 54 + 55)

511000 Издаци за произведену сталну имовину 49 49
512000 Издаци за драгоцјености 50 50
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 51 51
514000 Издаци за сталну имовину намијењену продаји 52 52
515000 Издаци за стратешке залихе 53 53

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, ам-
балаже и сл. 54 54

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми 55 55

580000 IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 56 = (57) 56 = (57)

581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 57 57

 Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В + Г) 58 = (37 + 38) 58 = (37 + 38)
  

 
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
(Е + Ж + З + И)

59 = (60 + 67 + 74 + 81) 59 = (60 + 67 + 74 + 81)

 Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(I – II) 60 = (61 – 64) 60 = (61 - 64)

910000 I Примици од финансијске имовине 61 = (62 + 63) 61 = (62 + 63)
911000 Примици од финансијске имовине 62 62

918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између 
или унутар јединица власти 63 63

610000 II Издаци за финансијску имовину 64 = (65 + 66) 64 = (65 + 66)
611000 Издаци за финансијску имовину 65 65

618000 Издаци за финансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 66 66

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I – II) 67 = (68 - 71) 67 = (68 - 71)
920000 I Примици од задуживања 68 = (69 + 70) 68 = (69 + 70)

921000 Примици од задуживања 69 69

928000 Примици од задуживања из трансакција између или унутар 
јединица власти 70 70

620000 II Издаци за отплату дугова 71 = (72 + 73) 71 = (72 + 73)
621000 Издаци за отплату дугова 72 72

628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 
јединица власти 73 73

 З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I – II) 74 = (75 - 78) 74 = (75 - 78)
930000 I Остали примици 75 = (76 + 77) 75 = (76 + 77)

931000 Остали примици 76 76

938000 Остали примици из трансакција између или унутар једини-
ца власти 77 77

630000 II Остали издаци 78 = (79 + 80) 78 = (79 + 80)
631000 Остали издаци 79 79

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти 80 80

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИО-
ДА / НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 81 81

  

 
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ
(Д + Ђ)

82 = (58 + 59) 82 = (58 + 59)

БУЏЕТ _________ ЗА ______. ГОДИНУ – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код О п и с
Буџет (Извршење буџета) 

_____ за ____. годину
(Фонд 01)

Буџет (Извршење буџета) 
_____ за ____. годину

(Фонд 02)
1 2 3 4

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 83 = (84 + 108 + 129 + 133) 83 = (84 + 108 + 129 + 133)

710000 П о р е с к и п р и х о д и 84 = (85 + 89 + 91 + 93 + 98 
+ 102 + 104 + 106)

84 = (85 + 89 + 91 + 93 + 98 
+ 102 + 104 + 106)

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 85 = (86 + 87 + 88) 85 = (86 + 87 + 88)
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711100 Порези на доходак 86 86
711200 Порези на добит правних лица 87 87
711300 Порези на приходе капиталних добитака 88 88

712000 Доприноси за социјално осигурање 89 = (90) 89 = (90)
712100 Доприноси за социјално осигурање 90 90

713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 91 = (92) 91 = (92)

713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дје-
латности 92 92

714000 Порези на имовину 93 = (94 + 95 + 96 + 97) 93 = (94 + 95 + 96 + 97)
714100 Порези на имовину 94 94
714200 Порези на насљеђе и поклоне 95 95
714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 96 96
714900 Остали порези на имовину 97 97

715000 Порези на промет производа и услуга 98 = (99 + 100 + 101) 98 = (99 + 100 + 101)
715100 Порези на промет производа 99 99
715200 Порези на промет услуга 100 100
715300 Акцизе 101 101

716000 Царине и увозне дажбине 102 = (103) 102 = (103)
716100 Царине и увозне дажбине 103 103

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 104 = (105) 104 = (105)
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО – збирно 105 105

719000 Остали порески приходи 106 = (107) 106 = (107)
719100 Остали порески приходи 107 107

720000 Н е п о р е с к и  п р и х о д и 108 = (109 + 116 + 122 + 
124 + 127)

108 = (109 + 116 + 122 + 
124 + 127)

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и пози-
тивних курсних разлика

109 = (110 + 111 + 112 + 
113 + 114 + 115)

109 = (110 + 111 + 112 + 
113 + 114 + 115)

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 110 110
721200 Приходи од закупа и ренте 111 111
721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 112 112

721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских дери-
вата 113 113

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 114 114

721600 Приходи по основу реализованих позитивних курсних ра-
злика из пословних и инвестиционих активности 115 115

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 116 = (117 + 118 + 119 + 
120 + 121)

116 = (117 + 118 + 119 + 
120 +121)

722100 Административне накнаде и таксе 117 117
722200 Судске накнаде и таксе 118 118
722300 Комуналне накнаде и таксе 119 119
722400 Накнаде по разним основама 120 120
722500 Приходи од пружања јавних услуга 121 121

723000 Новчане казне 122 = (123) 122 = (123)
723100 Новчане казне 123 123

728000
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или унутар јединица вла-
сти

124 = (125 + 126) 124 = (125 + 126)

728100 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и тран-
сакција са другим јединицама власти 125 125

728200 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и тран-
сакција унутар исте јединице власти 126 126

729000 Остали непорески приходи 127 = (128) 127 = (128)
729100 Остали непорески приходи 128 128

730000 Г р а н т о в и 129 = (130) 129 = (130)
731000 Грантови 130 = (131 + 132) 130 = (131 + 132)

731100 Грантови из иностранства 131 131
731200 Грантови из земље 132 132

780000 Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и л и  у н у т а р  
ј е д и н и ц а  в л а с т и 133 = (134 + 140) 133 = (134 + 140)

787000 Трансфери између различитих јединица власти 134 = (135 + 136 + 137 + 
138 + 139)

134 = (135 + 136 + 137 + 
138 + 139)

787100 Трансфери од државе 135 135
787200 Трансфери од ентитета 136 136
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787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе 137 137
787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања 138 138
787900 Трансфери од осталих јединица власти 139 139

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 140 = (141) 140 = (141)
788100 Трансфери унутар исте јединице власти 141 141

  
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 142 = (143 + 163) 142 = (143 + 163)

810000 П р и м и ц и  з а  н е ф и н а н с и ј с к у  и м о в и н у 143 = (144 + 150 + 152 + 
157 + 159 + 161)

143 = (144 + 150 + 152 + 
157 + 159 + 161)

811000 Примици за произведену сталну имовину 144 = (145 + 146 + 147 + 
148 + 149)

144 = (145 + 146 + 147 + 
148 + 149)

811100 Примици за зграде и објекте 145 145
811200 Примици за постројења и опрему 146 146
811300 Примици за биолошку имовину 147 147
811400 Примици за инвестициону имовину 148 148
811900 Примици за осталу произведену имовину 149 149

812000 Примици за драгоцјености 150 = (151) 150 = (151)
812100 Примици за драгоцјености 151 151

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 152 = (153 + 154 + 155 + 
156)

152 = (153 + 154 + 155 + 
156)

813100 Примици за земљиште 153 153
813200 Примици за подземна и површинска налазишта 154 154
813300 Примици за остала природна добра 155 155
813900 Примици за осталу непроизведену имовину 156 156

814000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји 
и обустављених пословања 157 = (158) 157 = (158)

814100 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања 158 158

815000 Примици за стратешке залихе 159 = (160) 159 = (160)
815100 Примици за стратешке залихе 160 160

816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 161 = (162) 161 = (162)

816100 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног ин-
вентара, амбалаже и сл. 162 162

880000
П р и м и ц и  з а  н е ф и н а н с и ј с к у  и м о в и н у  
и з  т р а н с а к ц и ј а  и з м е ђ у  и л и  у н у т а р  
ј е д и н и ц а  в л а с т и

163 = (164) 163 = (164)

881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција изме-
ђу или унутар јединица власти 164 = (165 + 166) 164 = (165 + 166)

881100 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са дру-
гим јединицама власти 165 165

881200 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са дру-
гим буџетским корисницима исте јединице власти 166 166

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 164 = (165 + 166) 164 = (165 + 166)

БУЏЕТ ________ ЗА _______. ГОДИНУ – БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код О п и с
Буџет

(Извршење буџета) _____ 
за ____. годину (Фонд 01)

Буџет (Извршење буџета) 
_____ за ____. годину 

(Фонд 02)
1 2 3 4

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 168 = (169 + 213 + 222) 168 = (169 + 213 + 222)

410000 Т е к у ћ и р а с х о д и
169 = (170 + 175 + 185 + 
193 + 195 + 198 + 201 + 

206 + 211)

169 = (170 + 175 + 185 + 
193 + 195 + 198 + 201 + 

206 + 211)

411000 Расходи за лична примања запослених 170 = (171 + 172 + 173 + 
174)

170 = (171 + 172 + 173 + 
174)

411100 Расходи за бруто плате запослених 171 171

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних при-
мања запослених по основу рада 172 172

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих накнада плата 173 173

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 174 174

412000 Расходи по основу коришћења робe и услуга
175 = (176 + 177 + 178 + 
179 + 180 + 181 + 182 + 

183 + 184)

175 = (176 + 177 + 178 + 
179 + 180 + 181 + 182 + 

183 + 184)
412100 Расходи по основу закупа 176 176
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412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуни-
кационих и транспортних услуга 177 177

412300 Расходи за режијски материјал 178 178
412400 Расходи за материјал за посебне намјене 179 179
412500 Расходи за текуће одржавање 180 180
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 181 181
412700 Расходи за стручне услуге 182 182

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине 183 183

412900 Остали некласификовани расходи 184 184

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 185 = (186 + 187 + 188 + 
189 + 190 +191 + 192)

185 = (186 + 187 + 188 + 
189 + 190 +191 + 192)

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 186 186
413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата 187 187
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 188 188

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из ино-
странства 189 189

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 190 190

413800 Расходи по основу негативних курсних разлика из послов-
них и инвестиционих активности 191 191

413900 Расходи по основу затезних камата 192 192
414000 Субвенције 193 = (194) 193 = (194)

414100 Субвенције 194 194
415000 Грантови 195 = (196 + 197) 195 = (196 + 197)

415100 Грантови у иностранство 196 196
415200 Грантови у земљи 197 197

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 198 = (199 + 200) 198 = (199 + 200)

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 199 199

416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 200 200

417000 Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују инсти-
туције обавезног социјалног осигурања

201 = (202 + 203 + 204 + 
205)

201 = (202 + 203 + 204 + 
205)

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања 202 202
417200 Дознаке по основу здравственог осигурања 203 203
417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености 204 204
417400 Дознаке по основу дјечије заштите 205 205

418000
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене између или унутар једини-
ца власти

206 = (207 + 208 + 209 + 
210)

206 = (207 + 208 + 209 + 
210)

418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови изме-
ђу јединица власти 207 207

418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти 208 208

418300 Расходи финансирања и други финансијски трошкови из 
трансакција унутар исте јединице власти 209 209

418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице вла-
сти 210 210

419000 Расходи по судским рјешењима 211 = (212) 211 = (212)
419100 Расходи по судским рјешењима 212 212

480000 Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц а 
в л а с т и 213 = (214 + 220) 213 = (214 + 220)

487000 Трансфери између различитих јединица власти 214 = (215 + 216 + 217 + 
218 + 219)

214 = (215 + 216 + 217 + 
218 + 219)

487100 Трансфери држави 215 215
487200 Трансфери ентитету 216 216
487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 217 217
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 218 218
487900 Трансфери осталим јединицама власти 219 219

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 220 = (221) 220 = (221)
488100 Трансфери унутар исте јединице власти 221 221

**** Буџетска резерва 222 = (223) 222 = (223)
**** Буџетска резерва 223 223

  



9.12.2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 111 27

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 224 = (225 + 252) 224 = (225 + 252)

510000 И з д а ц и  з а  н е ф и н а н с и ј с к у  и м о в и н у 225 = (226 + 234 + 236 + 
244 + 246 + 248 + 250)

225 = (226 + 234 + 236 + 
244 + 246 + 248 + 250)

511000 Издаци за произведену сталну имовину 226 = (227 + 228 + 229 + 
230 + 231 + 232 + 233)

226 = (227 + 228 + 229 + 
230 + 231 + 232 + 233)

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 227 227

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адап-
тацију зграда и објеката 228 228

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 229 229
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 230 230
511500 Издаци за биолошку имовину 231 231
511600 Издаци за инвестициону имовину 232 232
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 233 233

512000 Издаци за драгоцјености 234 = (235) 234 = (235)
512100 Издаци за драгоцјености 235 235

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 236 = (237 + 238 + 239 + 
240 + 241 + 242 + 243)

236 = (237 + 238 + 239 + 
240 + 241 + 242 + 243)

513100 Издаци за прибављање земљишта 237 237
513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 238 238

513300 Издаци за прибављање подземних и површинских нала-
зишта 239 239

513400 Издаци по основу улагања у побољшање подземних и повр-
шинских налазишта 240 240

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 241 241

513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природ-
них добара 242 242

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 243 243
514000 Издаци за сталну имовину намијењену продаји 244 = (245) 244 = (245)

514100 Издаци за сталну имовину намијењену продаји 245 245
515000 Издаци за стратешке залихе 246 = (247) 246 = (247)

515100 Издаци за стратешке залихе 247 247

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 248 = (249) 248 = (249)

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, ам-
балаже и сл. 249 249

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењи-
ма и опреми 250 = (251) 250 = (251)

518100 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми 251 251

580000
И з д а ц и  з а  н е ф и н а н с и ј с к у  и м о в и н у  и з  
т р а н с к а ц и ј а  и з м е ђ у  и л и  у н у т а р  
ј е д и н и ц а  в л а с т и

252 = (253) 252 = (253)

581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 253 = (254 + 255) 253 = (254 + 255)

581100 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим 
јединицама власти 254 254

581200 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти 255 255

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕ-
ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 256 = (168 + 224) 256 = (168 + 224)

Економски код О п и с
Буџет (Извршење буџета) 

_____ за ____. годину
(Фонд 01)

Буџет (Извршење буџета) 
_____ за ____. годину

(Фонд 02)
1 2 3 4

 Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 257 = (258 + 279 + 297 + 
316)

257 = (258 + 279 + 297 + 
316)

 Н Е Т О  П Р И М И Ц И  О Д  Ф И Н А Н С И Ј С К Е  
И М О В И Н Е 258 = (259 - 269) 258 = (259 - 269)

259 = (260 + 266)

911000 Примици од финансијске имовине 260 = (261 + 262 + 263 + 
264 + 265)

260 = (261 + 262 + 263 + 
264 + 265)

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција) 261 261
911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 262 262
911300 Примици од финансијских деривата 263 263
911400 Примици од наплате датих зајмова 264 264
911500 Примици по основу орочених новчаних средстава 265 265

918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између 
или унутар јединица власти 266 = (267 + 268) 266 = (267 + 268)
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918100 Примици од финансијске имовине из трансакција са другим 
јединицама власти 267 267

918200 Примици од финансијске имовине из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти 268 268

610000 И з д а ц и  з а  ф и н а н с и ј с к у  и м о в и н у 269 = (270 + 276) 269 = (270 + 276)

611000 Издаци за финансијску имовину 270 = (271 + 272 + 273 + 
274 + 275)

270 = (271 + 272 + 273 + 
274 + 275)

611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) 271 271
611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 272 272
611300 Издаци за финансијске деривате 273 273
611400 Издаци за дате зајмове 274 274
611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава 275 275

618000 Издаци за финансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 276 = (277 + 278) 276 = (277 + 278)

618100 Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим 
јединицама власти 277 277

618200 Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти 278 278

  
 Н Е Т О  З А Д У Ж И В А Њ Е 279 = (280 – 287) 279 = (280 – 287)
920000 П р и м и ц и  о д  з а д у ж и в а њ а 280 = (281 + 284) 280 = (281 + 284)
921000 Примици од задуживања 281 = (282 + 283) 281 = (282 + 283)

921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев ак-
ција) 282 282

921200 Примици од узетих зајмова 283 283

928000 Примици од задуживања из трансакција између или уну-
тар јединица власти 284 = (285 + 286) 284 = (285 + 286)

928100 Примици од задуживања код других јединица власти 285 285

928200 Примици од задуживања код других буџетских корисника 
исте јединице власти 286 286

620000 И з д а ц и  з а  о т п л а т у  д у г о в а 287 = (288 + 294) 287 = (288 + 294)

621000 Издаци за отплату дугова 288 = (289 + 290 + 291 + 
292 + 293)

288 = (289 + 290 + 291 + 
292 + 293)

621100 Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности 
(изузев акција) 289 289

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима 290 290
621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 291 291

621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из ино-
странства 292 292

621900 Издаци за отплату осталих дугова 293 293

628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или 
унутар јединица власти 294 = (295 + 296) 294 = (295 + 296)

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 295 295

628200 Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисни-
цима исте јединице власти 296 296

 О С Т А Л И  Н Е Т О  П Р И М И Ц И 297 = (298 - 307) 297 = (298 - 307)
930000 О с т а л и  п р и м и ц и 298 = (299 + 304) 298 = (299 + 304)

931000 Остали примици 299 = (300 + 301 + 302 + 
303)

299 = (300 + 301 + 302 + 
303)

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 300 300
931200 Примици по основу депозита и кауција 301 301
931300 Примици по основу аванса 302 302
931900 Остали примици 303 303

938000 Остали примици из трансакција између или унутар једи-
ница власти 304 = (305 + 306) 304 = (305 + 306)

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама вла-
сти 305 305

938200 Остали примици из трансакција са другим буџетским ко-
рисницама исте јединице власти 306 306

630000 О с т а л и  и з д а ц и 307 = (308 + 313) 307 = (308 + 313)

631000 Остали издаци 308 = (309 + 310 + 311 + 
312)

308 = (309 + 310 + 311 + 
312)

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 309 309
631200 Издаци по основу депозита и кауција 310 310
631300 Издаци по основу аванса 311 311
631900 Остали издаци 312 312

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар једи-
ница власти 313 = (314 + 315) 313 = (314 + 315)

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 314 314
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638200 Остали издаци из трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти 315 315

**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА / 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 316 316

БУЏЕТ ________ ЗА _______. ГОДИНУ – ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕ-
ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Функц. код Функција
Буџет (Извршење буџета) 

_____ за ____. годину
(Фонд 01)

Буџет (Извршење буџета) 
_____ за ____. годину

(Фонд 02)
1 2 3 4
01 Опште јавне услуге 1 1
02 Одбрана 2 2
03 Јавни ред и сигурност 3 3
04 Економски послови 4 4
05 Заштита животне средине 5 5
06 Стамбени и заједнички послови 6 6
07 Здравство 7 7
08 Рекреација, култура и религија 8 8
09 Образовање 9 9
10 Социјална заштита 10 10
 УКУПНО Укупно (1 до 10) Укупно (1 до 10)

ПРИЛОГ 2.
Табеларни преглед одступања оперативног буџета од буџета/ребаланса за период_______________ (Фонд 01)

Редни 
број

Организациони
код

Буџетски ко-
рисник

Буџет _____ 
за _____ 
годину

Оперативни
 буџет за период
______ године

Разлика* 
(5 – 4)

Аналитика ра-
злике** Напомена***

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
…

УКУПНО
Напомена:
* Уноси се збирни износ одступања оперативног буџета од буџета/ребаланса.
** Уносе се износи реалокација по појединим рјешењима.
*** Уносе се основни подаци (нпр. ко је издао рјешење, број рјешења и датум кад је издато рјешење).

Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника (Фонд 01)

Редни број Организациони
код Буџетски корисник Опис* Износ прераспоређених средства 

у оквиру истог корисника** Напомена***

1 2 3 4 5 6
1      
2      
....      

Напомена:
* Економски код и назив буџетске позиције са које се врши и економски код и назив буџетске позиције на коју се врши прерасподјела 

(реалокација) средстава.
** Уз економски код са којег се врши реалокација средстава испред износа ставља се предзнак минус, а износ на економском коду на 

који се врши реалокација средстава предзнак је позитиван.
*** Уносе се основни подаци (нпр. ко је издао рјешење, број рјешења и датум кад је издато рјешење).

Табеларни преглед коришћења средстава буџетске резерве (Фонд 01)

Редни број Организациони код Буџетски корисник Опис* Износ прераспоређених 
средства буџетске резерве Напомена**

1 2 3 4 5 6
1
2
....

УКУПНО
Напомена:
* Економски код и назив буџетске позиције на коју се врши прерасподјела (реалокација) средстава.
** Уносе се основни подаци (нпр. ко је издао рјешење, број рјешења, датум кад је издато рјешење, број и датум сједнице Владе, од-

носно извршног органа општине, града или фонда, намјена средстава).
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 6. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), а у вези са 
чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 41/03), поступајући по Пресуди 
Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 0 У 027144 20 У, од 
16.11.2021. године, у поступку разрјешења директора ЈУ 
Народна библиотека Власеница,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА ВЛАСЕНИЦА

1. Александру Стојишићу из Власенице престаје ду-
жност директора ЈУ Народна библиотека Власеница 
19.11.2021. године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-178-27/19
1. децембра 2021. године  Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

2003
На основу члана 89. став 5. Закона о рударству (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 62/18) и члана 5. став 2. 
Правилника о полагању стручног испита у области рудар-
ства (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/19), 
министар енергетике и рударства утврђује  с љ е д е ћ у

ЛИСТУ
ИСПИТИВАЧА У КОМИСИЈАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА

1. Утврђује се Листа испитивача за полагање стручног 
испита у области рударства:

а) обављање послова у области рударства:
- др Владимир Малбашић, дипл. инж. рударства,
- др Слободан Мајсторовић, дипл. инж. рударства,
- др Димшо Милошевић, дипл. инж. рударства,
- Петар Петровић, дипл. инж. рударства,
- Борислав Адамовић, дипл. инж. рударства,
- Дарка Деурић, дипл. инж. рударства,
- Златко Поповић, дипл. инж. рударства,
- Иван Петровић, дипл. инж. рударства;
б) обављање послова машинства у рударству:
- Светан Совиљ, дипл. инж. машинства,
- Жељко Лазаревић, дипл. инж. машинства;
в) обављање послова електротехнике у рударству:
- Драгослав Калајџија, дипл. инж. електротехнике,
- Драган Челиковић, дипл. инж. електротехнике,
- Зоран Томашевић, дипл. инж. електротехнике;
г) обављање послова грађевинарства у рударству:
- Борис Милошевић, дипл. инж. грађевинарства,
- Ранка Спаић, дипл. инж. грађевинарства,
- Душко Хинић, дипл. инж. грађевинарства - мастер;
д) обављање геодетских послова у рударству:
- Дамир Праштало, дипл. инж. геодезије,
- Саша Радосављевић, дипл. инж. геодезије,
- Зоран Манојловић, дипл. инж. геодезије;
ђ) општи дио стручног испита:
- Сања Мандић, мастер правник,
- Саша Савичић, дипл. правник.

2. Листа испитивача утврђује се на период од двије го-
дине.

3. Ова листа објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 05.04/153-2212/21
23. новембра 2021. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

2004
На основу члана 17. став 3. Закона о геолошким истра-

живањима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
110/13, 91/17 и 107/19), а у вези са чланом 10. став 1. Пра-
вилника о условима, начину и програму полагања стручног 
испита за лица геолошке струке (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 111/14 и 28/18), министар енергетике и 
рударства утврђује  с љ е д е ћ у

ЛИСТУ
ИСПИТИВАЧА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА 

ЛИЦА ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ

1. Утврђује се Листа испитивача за полагање стручног 
испита за лица геолошке струке:

- др Неђо Ђурић, дипл. инж. геологије,
- др Васо Новаковић, дипл. инж. геологије,
- др Бошко Вуковић, дипл. инж. геологије,
- др Алексеј Милошевић, дипл. инж. геологије,
- др Мира Милић, дипл. инж. геологије,
- мр Есад Салчин, дипл. инж. геологије,
- Сања Мандић, мастер правник,
- Драган Митровић, дипл. инж. геологије,
- Спасоје Главаш, дипл. инж. геологије,
- Љубомир Гајић, дипл. инж. геологије,
- Евица Голић Дивковић, дипл. инж. геологије,
- Ненад Тохољ, дипл. инж. геологије,
- Бобан Јоловић, дипл. инж. геологије,
- Бранко Иванковић, дипл. инж. геологије,
- Данијела Новак Гламочанин, дипл. инж. геологије,
- Саша Савичић, дипл. правник.
2. Листа испитивача утврђује се на период од двије го-

дине.
3. Ова листа објавиће се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”.

Број: 05.04/153-2213/21
11. новембра 2021. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ПОЉИЦЕ, 
ОПШТИНА ИСТОЧНИ ДРВАР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за ката-
старску општину Пољице, општина Источни Дрвар, повр-
шине од 1 703 160 м², и то за парцеле које су означене као 
к.ч. бр. 1957/1, 1958/1, 1959, 1960 и 1961, основан у складу 
са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).
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2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 

катастарску општину Пољице, општина Источни Дрвар, 
ставља се ван снаге и престаје да важи:

- пописни катастар за к.о. Пољице, и то за парцеле које 
су означене као к.ч. бр. 1957/1, 1958/1, 1959, 1960 и 1961.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.08/951-95/20
23. новембра 2021. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове Републике Српске, на основу члана 207. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

З АКЉУЧАК
1. Исправља се грешка у т. 1. и 2. диспозитива Рјешења 

Републичке управа за геодетске и имовинско-правне посло-
ве, Бања Лука, број: 21.08/951-147/20, од 2.11.2021. године, 
тако да умјесто:

“- Потврђује се да је катастар непокретности за ката-
старску општину Бања Лука 5, град Бања Лука, за парце-
ле које су означене као к.ч. бр. 2189, 2213/3, 2181, 744/1, 
445/5, 718, 685/2, 1708/1 и 840/3, укупне површине 10 121 
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (‘Службени гласник Републике Српске’, 
бр. 6/12, 110/16 и 62/18)”,

треба да стоји:
“- Потврђује се да је катастар непокретности за ката-

старску општину Бања Лука 5, град Бања Лука, за парце-
ле које су означене као к.ч. бр. 2198, 2213/3, 2181, 744/1, 
445/5, 718, 685/2, 1708/1 и 840/3, укупне површине 10 121 
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (‘Службени гласник Републике Српске’, 
бр. 6/12, 110/16 и 62/18)”;

“- Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
парцеле означене у тачки 1. диспозитива Рјешења у ката-
старској општини Бања Лука 5, град Бања Лука, ставља се 
ван снаге и престаје да важи катастар земљишта за парцеле 
које су означене као к.ч. бр. 2189, 2213/3, 2181, 744/1, 445/5, 
718, 685/2, 1708/1 и 840/3, к.о. Бања Лука 5,...”,

треба да стоји:
“- Даном ступања на снагу катастра непокретности за 

парцеле означене у тачки 1. диспозитива Рјешења у ката-
старској општини Бања Лука 5, град Бања Лука, ставља се 
ван снаге и престаје да важи катастар земљишта за парцеле 
које су означене као к.ч. бр. 2198, 2213/3, 2181, 744/1, 445/5, 
718, 685/2, 1708/1 и 840/3, к.о. Бања Лука 5,...”.

2. Овај закључак производи правно дејство од дана од 
ког производи правно дејство Рјешење које се исправља.

Број: 21.08/951-147/20
24. новембра 2021. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Централна изборна комисија 
Босне и Херцеговине

На основу члана 3.6 став (2) тачка е), а у вези с чланом 
14.3 став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине (“Слу-
жбени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), Одлуке о 
расписивању и одржавању пријевремених избора за градо-
начелника Града Приједора, број: 05-1-07-1-1339-1/21, од 
18.10.2021. године (“Службени гласник БиХ”, број 64/21), 
и члана 2. став (8) Упутства о роковима изборних активно-
сти за одржавање пријевремених избора за градоначелника 
Града Приједора, број: 05-1-07-1-1339-2/21, од 18.10.2021. 
године (“Службени гласник БиХ”, број 64/21), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине, на 77. сједници, 
одржаној 24.11.2021. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О ЗАКЉУЧИВАЊУ И ПОТВРЂИВАЊУ БРОЈА 
УПИСАНИХ БИРАЧА У ЦЕНТРАЛНИ БИРАЧКИ 

СПИСАК ЗА ПРИЈЕВРЕМЕНЕ ИЗБОРЕ ЗА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПРИЈЕДОРА, СА

 СТАЊЕМ НА ДАН 22.11.2021. ГОДИНЕ, У 24.00 ЧАСА

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број уписаних бирача у 

Централни бирачки списак, закључно са подацима на дан 
22.11.2021. године, у 24.00 часа, за потребе спровођења 
пријевремених избора за градоначелника Приједора, који 
ће се одржати у недјељу, 12.12.2021. године.

Члан 2.
У Централни бирачки списак, закључно са подацима на 

дан 22.11.2021. године, у 24.00 часа, за пријевремене избо-
ре уписано је укупно 86329 бирача, и то:

КОД Општина/
град Редовни Одсуство/

лично Пошта Укупно

009 Град 
Приједор 82870 608 2851 86329

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у “Службеном гласнику БиХ”, “Службеним но-
винама ФБиХ”, “Службеном гласнику Републике Српске”, 
“Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ” и на интер-
нет-страници Централне изборне комисије Босне и Херце-
говине www.izbori.ba.

Број: 06-1-07-2-1329-8/21
24. новембра 2021. године Предсједник,
Сарајево Жељко Бакалар, с.р.

На основу члана 2.9 став (1) тачка 2, члана 2.2 ст. (3) и 
(4) и члана 2.12 ст. (2), (3) и (5) Изборног закона Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), 
Централна изборна комисије Босне и Херцеговине, на 77. 
сједници, одржаној 24.11.2021. године,  д о н и ј е л а  ј е

УПУТСТВО
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ УПУТСТВА О УТВРЂИВАЊУ 

КВАЛИФИКАЦИЈА, БРОЈУ, ИМЕНОВАЊУ, ОБУЦИ 
И РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ У БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ

Члан 1.
У члану 7. став (1) тачка б) Упутства о утврђивању ква-

лификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Хер-
цеговини (“Службени гласник БиХ”, број 67/21) ријечи: “и 
чл. 2. и 3.” замјењују се ријечима: “и чл. 2, 3. и 4.”.

Члан 2.
У члану 8. став (3) ријечи: “из члана 12.” замјењују се 

ријечима: “из члана 13.”.

Члан 3.
У члану 11. став (2) иза ријечи: “прописаног у члану 7.” 

додају се бр.: “8, 9 и 10”.
У истом ставу ријечи: “из члана 12. став (1) т. ц), д), е), 

ф), г) и х)” замјењују се ријечима: “из члана 13. став (1) т. 
б), ц), д), е), ф), г) и х)”.

Члан 4.
У члану 13. став (2) ријечи: “из чл. 7. и 12.” замјењују се 

ријечима: “из чл. 7, 8, 9, 10. и 13. став (1)”.
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Члан 5.
Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, а објавиће се и 
у “Службеним новинама Федерације БиХ”, у “Службеном 
гласнику Републике Српске”, “Службеном гласнику Брчко 

Дистрикта БиХ” и на интернет страници Централне избор-
не комисије БиХ www.избори.ба.

Број: 05-1-02-2-1385-7/21
24. новембра 2021. године Предсједник,
Сарајево Жељко Бакалар, с.р.
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