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(3) Надлежни инспектор у вршењу инспекцијског надзора из става 2. овог члана има овлашћења прописана посебним законом.
Члан 17.
Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће се
за прекршај самостални умјетник ако:
а) наступи један од разлога због којих престаје статус
самосталном умјетнику, а он о тим чињеницама не обавијести Министарство (члан 11. став 2.) и
б) у пословању са трећим лицима уз своје име и презиме не користи ознаку “самостални умјетник” (члан 13. став
2.).
Члан 18.
Министар ће у року од 90 дана од ступања на снагу
овог закона донијети правилнике:
а) о условима и поступку за стицање и ревизију статуса самосталног умјетника (члан 6. став 4.) и
б) о вођењу Регистра самосталних умјетника (члан 10.
став 3.).
Члан 19.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-662/10
12. маја 2010. године
Бања Лука

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

857
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЕНАТУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
Сенату Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет седмој сједници,
одржаној 11., 12. и 13. маја 2010. године - а Вијеће народа
21. маја 2010. године потврдило да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о Сенату Републике Српске
није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-529/10
Предсједник
25. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЕНАТУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Сенату Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/97) у члану 2. став 1. мијења се и гласи:
“Чланове Сената именује предсједник Републике из реда истакнутих личности из јавног, научног и културног живота, који имају јавни углед и искуство стечено знањем,
звањем и дјеловањем.”.
Послије става 1. додаје се став 2, који гласи:
“Предсједник Републике је члан Сената чији мандат тече избором на функцију предсједника Републике и остаје
члан Сената и након престанка обављања функције предсједника.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
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Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
“Сенат разматра питања од посебног значаја за политички, национални, економски и културни развој Републике Српске и даје највишим уставним институцијама мишљење о тим питањима, као што су:
1. уставноправни положај Републике Српске и спољнополитичка питања у складу са суверенитетом и територијалним интегритетом Босне и Херцеговине;
2. доношење измјена Устава Републике Српске и нацрте системских закона;
3. питања рада институција Босне и Херцеговине у вези са статусним питањима Републике, као и питања односа између ентитета у Босни и Херцеговини;
4. развојна и привредна питања Републике Српске;
5. питања избјеглица, расељених лица и повратника;
6. питања која се односе на права Републике Српске на
специјалне и паралелне односе са сусједним државама, као
и питања развоја односа са исељеништвом широм свијета;
7. и друга важна питања од значаја за Републику Српску и њене народе и грађане.”.
Члан 3.
У члану 5. став 2. мијења се и гласи:
“Приликом ступања на дужност сенатори, осим свештених лица вјерских заједница, полажу заклетву која гласи:
‘Заклињем се да ћу дужност сенатора обављати самопрегорно и савјесно, да ћу се придржавати Устава и закона
Републике Српске и да ћу бранити част и достојанство народа и грађана Републике Српске.’”.
Члан 4.
У члану 6. у ставу 3. ријеч: “државних” брише се.
Послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
“Сенатори имају право на сенаторски додатак по одржаној сједници Сената у висини једне половине просјечне
нето плате запослених у Републици Српској, која је исплаћена у претходној години, као и припадајуће трошкове за
долазак на сједницу Сената.
Сенатору који не присуствује сједници Сената, сенаторски додатак се не исплаћује.”.
Члан 5.
Члан 10. мијења се и гласи:
“Сенатору престаје мандат прије истека времена на које је именован, када то сам затражи, уколико не извршава
права и обавезе, или из других разлога утврђених Уставом
и законом.”.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-663/10
13. маја 2010. године
Бања Лука

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

858
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНИ ЗАКОНА О НОТАРИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о
нотарима, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Тридесет седмој сједници, одржаној 11., 12. и
13. маја 2010. године - а Вијеће народа 21. маја 2010.
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године потврдило да усвојеним Законом о измјенама и допуни Закона о нотарима није угрожен витални национални
интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-530/10
Предсједник
25. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О НОТАРИМА

Члан 1.
У Закону о нотарима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06 и 37/07) члан 6.
мијења се и гласи:
“Полагању нотарског испита може приступити лице
које је након положеног правосудног испита, у смислу члана 20. тачка 4. Закона о нотарима, радило најмање пет година на пословима струке.”.

си:

Члан 2.
У члану 68. послије става 1. додаје се став 2, који гла-

“(2) Изузетно од става 1. т. 4. и 5. овог члана, нотарској
обради не подлијежу правни послови које међусобно закључују Република Српска и јединице локалне самоуправе, као и уговори између јединица локалне самоуправе, чији је предмет стицање права власништва и других стварних
права и оснивачки акти привредних друштава, ако је оснивач Република Српска или јединица локалне самоуправе.”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. постају ст. 3, 4, 5, 6. и 7.
Члан 3.
Члан 130а. брише се.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-664/10
13. маја 2010. године
Бања Лука

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

859
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТЕМ
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
општем управном поступку, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет седмој сједници,
одржаној 11., 12. и 13. маја 2010. године - а Вијеће народа
21. маја 2010. године потврдило да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о општем управном поступку није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-531/10
Предсједник
25. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТЕМ
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Члан 1.
У Закону о општем управном поступку (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 13/02 и 87/07) у члану 1. у
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ставу 1. ријечи: “државни орган” замјењују се ријечима:
“републички орган управе”, као и у цијелом тексту Закона
у одговарајућем падежу.
У ставу 2. ријеч: “предузеће” замјењује се ријечима:
“привредно друштво”, као и у цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 20. у ставу 1. послије тачке 3. додаје се тачка
4, која гласи:
“4) у управним стварима које се односе на дјелатност
привредног друштва које има пословну јединицу ван свог
сједишта, а које произлазе из правног односа те јединице,
поред органа опште надлежности, надлежан је и орган на
чијем подручју се налази ова пословна јединица”.
Досадашње т. 4, 5. и 6. постају т. 5, 6. и 7.
Члан 3.
У члану 25. став 3. брише се.
Досадашњи став 4. постаје став 3.
Члан 4.
У члану 26. додаје се нови став 2, који гласи:
“Сукоб надлежности између организационих јединица
јединице локалне самоуправе и сукоб надлежности између
административне службе општине, односно града и организација које врше послове од интереса за општину односно град рјешава начелник, односно градоначелник јединице локалне самоуправе.”.
Члан 5.
У члану 28. у ставу 1. послије ријечи: “ствари” додају
се ријечи: “и о томе донесу управни акт”.

си:

Члан 6.
Послије члана 31. додаје се нови одјељак 5а, који гла-

“5а. Службено лице овлашћено за рјешавање у управном поступку” и нови чл. 31а. и 31б, који гласе:
“Члан 31а.
Рјешење у управном поступку доноси руководилац, односно старјешина органа, ако посебним прописима није
другачије одређено.
Руководилац, односно старјешина органа може овластити друго службено лице из истог органа за доношење
рјешења, изузев акта о одлагању извршења рјешења.
О овлашћењу службеног лица из става 2. овог члана
руководилац, односно старјешина органа доноси посебно
рјешење које садржи личне податке службеног лица и
обим овлашћења.
Члан 31б.
Руководилац, односно старјешина органа може овластити друго службено лице из истог органа за вођење
управног поступка и доношење рјешења или за вођење
управног поступка.
Овлашћено службено лице из става 1. овог члана може
бити лице које има VII степен одговарајуће школске спреме - одговарајућег смјера, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни
испит за рад у републичким органима управе.
О овлашћењу службеног лица руководилац, односно
старјешина органа доноси посебно рјешење које садржи
личне податке службеног лица и обим овлашћења.”.
Члан 7.
У чл. 40. и 211. испред ријечи: “правобранилац” ријеч:
“јавни” брише се.
У чл. 40, 46, 211, 235, 247, 249. и 253. испред ријечи:
“тужилац”, у одговарајућем падежу, ријеч: “јавни” у одговарајућем падежу брише се.

