
(3) Над ле жни ин спек тор у вр ше њу ин спек циј ског над -
зо ра из ста ва 2. овог чла на има овла шће ња про пи са на по -
себ ним за ко ном.

Члан 17.

Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 6.000 КМ ка зни ће се
за пре кр шај са мо стал ни умјет ник ако:

а) на сту пи је дан од раз ло га због ко јих пре ста је ста тус
са мо стал ном умјет ни ку, а он о тим чи ње ни ца ма не оба  -
вије сти Ми ни стар ство (члан 11. став 2.) и

б) у по сло ва њу са тре ћим ли ци ма уз сво је име и пре зи -
ме не ко ри сти озна ку “са мо стал ни умјет ник” (члан 13. став
2.).

Члан 18.

Ми ни стар ће у ро ку од 90 да на од сту па ња на сна гу
овог за ко на до ни је ти пра вил ни ке:

а) о усло ви ма и по ступ ку за сти ца ње и ре ви зи ју ста ту -
са са мо стал ног умјет ни ка (члан 6. став 4.) и

б) о во ђе њу Ре ги стра са мо стал них умјет ни ка (члан 10.
став 3.).

Члан 19.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-662/10 Предсједник
12. маја 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 

И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О СЕ НА ТУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
Се на ту Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет сед мој сјед ни ци,
одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да
21. ма ја 2010. године потврди ло да усво је ним За ко ном о
из мје на ма и до пу на ма За ко на о Се на ту Ре пу бли ке Срп ске
ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив -
них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-529/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

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

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У За ко ну о Се на ту Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 8/97) у чла ну 2. став 1. ми је -
ња се и гла си:

“Чла но ве Се на та име ну је пред сјед ник Ре пу бли ке из ре -
да ис так ну тих лич но сти из јав ног, на уч ног и кул тур ног жи -
во та, ко ји има ју јав ни углед и ис ку ство сте че но зна њем,
зва њем и дје ло ва њем.”.

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

“Пред сјед ник Ре пу бли ке је члан Се на та чи ји ман дат те -
че из бо ром на функ ци ју пред сјед ни ка Ре пу бли ке и оста је
члан Се на та и на кон пре стан ка оба вља ња функ ци је пред -
сјед ни ка.”.

До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 3. и 4.

Члан 2.

Члан 3. ми је ња се и гла си:

“Се нат раз ма тра пи та ња од по себ ног зна ча ја за по ли -
тич ки, на ци о нал ни, еко ном ски и кул тур ни раз вој Ре пу бли -
ке Срп ске и да је нај ви шим устав ним ин сти ту ци ја ма ми -
шље ње о тим пи та њи ма, као што су:

1. устав но прав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске и спољ но -
по ли тич ка пи та ња у скла ду са су ве ре ни те том и те ри то ри -
јал ним ин те гри те том Бо сне и Хер це го ви не;

2. до но ше ње из мје на Уста ва Ре пу бли ке Срп ске и на цр -
те си стем ских за ко на;

3. пи та ња ра да ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не у ве -
зи са ста ту сним пи та њи ма Ре пу бли ке, као и пи та ња од но -
са из ме ђу ен ти те та у Бо сни и Хер це го ви ни;

4. раз вој на и при вред на пи та ња Ре пу бли ке Срп ске;

5. пи та ња из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка;

6. пи та ња ко ја се од но се на пра ва Ре пу бли ке Срп ске на
спе ци јал не и па ра лел не од но се са су сјед ним др жа ва ма, као
и пи та ња раз во ја од но са са исе ље ни штвом ши ром сви је та;

7. и дру га ва жна пи та ња од зна ча ја за Ре пу бли ку Срп -
ску и ње не на ро де и гра ђа не.”.

Члан 3.

У чла ну 5. став 2. ми је ња се и гла си:

“При ли ком сту па ња на ду жност се на то ри, осим све -
ште них ли ца вјер ских за јед ни ца, по ла жу за кле тву ко ја гла -
си:

‘За кли њем се да ћу ду жност се на то ра оба вља ти са мо -
пре гор но и са вје сно, да ћу се при др жа ва ти Уста ва и за ко на
Ре пу бли ке Срп ске и да ћу бра ни ти част и до сто јан ство на -
ро да и гра ђа на Ре пу бли ке Срп ске.’”.

Члан 4.

У чла ну 6. у ста ву 3. ри јеч: “др жав них” бри ше се.

По сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5, ко ји гла се:

“Се на то ри има ју пра во на се на тор ски до да так по одр -
жа ној сјед ни ци Се на та у ви си ни јед не по ло ви не про сјеч не
не то пла те за по сле них у Ре пу бли ци Срп ској, ко ја је ис пла -
ће на у прет ход ној го ди ни, као и при па да ју ће тро шко ве за
до ла зак на сјед ни цу Се на та.

Се на то ру ко ји не при су ству је сјед ни ци Се на та, се на -
тор ски до да так се не ис пла ћу је.”.

Члан 5.

Члан 10. ми је ња се и гла си:

“Се на то ру пре ста је ман дат при је ис те ка вре ме на на ко -
је је име но ван, ка да то сам за тра жи, уко ли ко не из вр ша ва
пра ва и оба ве зе, или из дру гих раз ло га утвр ђе них Уста вом
и за ко ном.”.

Члан 6.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-663/10 Предсједник
13. маја 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 
И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О НОТАРИМА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу ни За ко на о
нотарима, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске
усво ји ла на Три де сет сед мој сјед ни ци, одр жа ној 11., 12. и
13. ма ја 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 21. ма ја 2010.
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године потврди ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма и до -
пу ни За ко на о нотарима ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни
ин те рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-530/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О НО ТА РИ МА

Члан 1.

У За ко ну о но та ри ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06 и 37/07) члан 6.
ми је ња се и гла си:

“По ла га њу но тар ског ис пи та мо же при сту пи ти ли це
ко је је на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та, у сми слу чла -
на 20. тач ка 4. За ко на о но та ри ма, ра ди ло нај ма ње пет го -
ди на на по сло ви ма стру ке.”.

Члан 2.

У чла ну 68. по сли је ста ва 1. до да је се став 2, ко ји гла -
си:

“(2) Из у зет но од ста ва 1. т. 4. и 5. овог чла на, но тар ској
об ра ди не под ли је жу прав ни по сло ви ко је ме ђу соб но за -
кљу чу ју Ре пу бли ка Срп ска и је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве, као и уго во ри из ме ђу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, чи -
ји је пред мет сти ца ње пра ва вла сни штва и дру гих ствар них
пра ва и осни вач ки ак ти при вред них дру шта ва, ако је осни -
вач Ре пу бли ка Срп ска или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.”.

До са да шњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. по ста ју ст. 3, 4, 5, 6. и 7.

Члан 3.

Члан 130а. бри ше се.

Члан 4.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-664/10 Предсједник
13. маја 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 
И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ОП ШТЕМ 

УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
оп штем управ ном по ступ ку, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет сед мој сјед ни ци,
одр жа ној 11., 12. и 13. ма ја 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да
21. ма ја 2010. године потврди ло да усво је ним За ко ном о
из мје на ма и до пу на ма За ко на о оп штем управ ном по сту п -
ку ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту -
тив них на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-531/10                    Пред сјед ник
25. ма ја 2010. го ди не                   Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка               Ака де мик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ОП ШТЕМ
УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ

Члан 1.

У За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 13/02 и 87/07) у чла ну 1. у

ста ву 1. ри је чи: “др жав ни ор ган” за мје њу ју се ри је чи ма:
“ре пу блич ки ор ган упра ве”, као и у ци је лом тек сту За ко на
у од го ва ра ју ћем па де жу.

У ста ву 2. ри јеч: “пред у зе ће” за мје њу је се ри је чи ма:
“при вред но дру штво”, као и у ци је лом тек сту За ко на у од -
го ва ра ју ћем па де жу.

Члан 2.

У чла ну 20. у ста ву 1. по сли је тач ке 3. до да је се тач ка
4, ко ја гла си:

“4) у управ ним ства ри ма ко је се од но се на дје лат ност
при вред ног дру штва ко је има по слов ну је ди ни цу ван свог
сје ди шта, а ко је про из ла зе из прав ног од но са те је ди ни це,
по ред ор га на оп ште над ле жно сти, над ле жан је и ор ган на
чи јем под руч ју се на ла зи ова по слов на је ди ни ца”.

До са да шње т. 4, 5. и 6. по ста ју т. 5, 6. и 7.

Члан 3.

У чла ну 25. став 3. бри ше се.

До са да шњи став 4. по ста је став 3.

Члан 4.

У чла ну 26. до да је се но ви став 2, ко ји гла си:

“Су коб над ле жно сти из ме ђу ор га ни за ци о них је ди ни ца
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и су коб над ле жно сти из ме ђу
ад ми ни стра тив не слу жбе оп шти не, од но сно гра да и ор га -
ни за ци ја ко је вр ше по сло ве од ин те ре са за оп шти ну од но -
сно град рје ша ва на чел ник, од но сно гра до на чел ник је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве.”.

Члан 5.

У чла ну 28. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “ства ри” до да ју
се ри је чи: “и о то ме до не су управ ни акт”.

Члан 6.

По сли је чла на 31. до да је се но ви одје љак 5а, ко ји гла -
си:

“5а. Слу жбе но ли це овла шће но за рје ша ва ње у управ -
ном по ступ ку” и но ви чл. 31а. и 31б, ко ји гла се:

“Члан 31а.

Рје ше ње у управ ном по ступ ку до но си ру ко во ди лац, од -
но сно стар је ши на ор га на, ако по себ ним про пи си ма ни је
дру га чи је од ре ђе но.

Ру ко во ди лац, од но сно стар је ши на ор га на мо же овла -
сти ти дру го слу жбе но ли це из истог ор га на за до но ше ње
рје ше ња, из у зев ак та о од ла га њу из вр ше ња рје ше ња.

О овла шће њу слу жбе ног ли ца из ста ва 2. овог чла на
ру ко во ди лац, од но сно стар је ши на ор га на до но си по себ но
рје ше ње ко је са др жи лич не по дат ке слу жбе ног ли ца и
обим овла шће ња.

Члан 31б.

Ру ко во ди лац, од но сно стар је ши на ор га на мо же овла -
сти ти дру го слу жбе но ли це из истог ор га на за во ђе ње
управ ног по ступ ка и до но ше ње рје ше ња или за во ђе ње
управ ног по ступ ка.

Овла шће но слу жбе но ли це из ста ва 1. овог чла на мо же
би ти ли це ко је има VII сте пен од го ва ра ју ће школ ске спре -
ме - од го ва ра ју ћег смје ра, нај ма ње три го ди не рад ног ис ку -
ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња и по ло жен струч ни
ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве.

О овла шће њу слу жбе ног ли ца ру ко во ди лац, од но сно
стар је ши на ор га на до но си по себ но рје ше ње ко је са др жи
лич не по дат ке слу жбе ног ли ца и обим овла шће ња.”.

Члан 7.

У чл. 40. и 211. ис пред ри је чи: “пра во бра ни лац” ри јеч:
“јав ни” бри ше се.

У чл. 40, 46, 211, 235, 247, 249. и 253. ис пред ри је чи:
“ту жи лац”, у од го ва ра ју ћем па де жу, ри јеч: “јав ни” у од го -
ва ра ју ћем па де жу бри ше се.
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