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електронским путем, упис у матичну књигу потписује само
матичар.”.

ну и поступку вршења управног надзора из члана 58. овог
закона.”.

Члан 11.
У члану 44. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) Поступак исправке грешке покреће се по службеној дужности или на захтjев лица на које се подаци односе, његовог пуномоћника, законског заступника, односно
усвојитеља, старатеља или члана породице који за то има
непосредан и на закону заснован правни интерес.”.

Члан 18.
У члану 64. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Надлежни орган из члана 5. овог закона дужан је
да обезбиједи вођење другог примјерка матичних књига у
електронском облику и потврди податке најкасније до 30.
јуна 2019. године.”.

Члан 12.
У члану 49. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) Ако лично име дјетета уписано у инострани извод
из матичне књиге рођених није одређено у складу с домаћим прописима о личном имену, матичар ће затражити од
родитеља да га одреде у складу са законом којим се уређује
лично име.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Изјава о личном имену дјетета и изјава о презимену
супружника из ст. 3. и 4. овог члана може се дати и пред дипломатско-конзуларним представништвом приликом подношења пријаве за упис чињенице рођења, односно закључења брака, у матичне књиге које се воде по овом закону.”.
Члан 13.
У члану 53. у ставу 1. послије ријечи: “књиге” додају се
ријечи: “и увјерење”, а ријеч: “од” замјењује се ријечју: “до”.
Члан 14.
У члану 59. у ставу 2. послије ријечи: “става 1.” додају
се ријечи: “т. а), б), в), д) и ђ)”.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Новчаном казном од 50,00 КМ до 150,00 КМ казниће
се физичко лице које у правном саобраћају не користи извод
из матичне књиге на начин прописан чланом 56. овог закона.”.
Члан 15.
У члану 60. испред ријечи: “Новчаном” на почетку текста додаје се број: “1” у обостраној загради.
У ставу 1. у тачки б) послије ријечи: “закона” брише се
ријеч: “и” и додаје се запета.
У тачки в) послије ријечи: “закона” додају се запета и
нове т. г) и д), које гласе:
“г) не прибави доказе о чињеницама и подацима из матичних књига по службеној дужности из члана 5. став 3.
овог закона и
д) у прописаном року не потврди податке у другом примјерку матичних књига у електронском облику из члана 64.
став 1. овог закона”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Захтјев за покретање прекршајног поступка за
прекршаје из чл. 59. и 60. овог закона могу поднијети лица
или органи предвиђени Законом о прекршајима Републике
Српске (ʹСлужбени гласник Републике Српскеʹ, бр. 63/14,
110/16 и 100/17).”.
Члан 16.
У члану 62. у ставу 2. послије ријечи: “смрти” додају се
запета и ријечи: “као и поступак електронске пријаве чињенице рођења из члана 13. став 3. и чињенице смрти из члана
26. став 2. овог закона.”.
Члан 17.
Послије члана 62. додаје се нови члан 62а, који гласи:
“Члан 62а.
Овлашћује се министар да у року од три мјесеца од
дана ступања на снагу овог закона донесе пропис о начи-

Члан 19.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-741/18
4. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1246
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о судским таксама, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет осмој посебној сједници,
одржаној 4. јула 2018. године, а Вијеће народа 12. јула 2018.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о судским таксама није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2451/18
13. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКИМ
ТАКСАМА

Члан 1.
У Закону о судским таксама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14) члан 4.
мијења се и гласи:
“(1) У случају да странка суду достави поднесак без
доказа о плаћеној такси, суд ће позвати странку, да уплати
дужну таксу у року од осам дана и упозориће је на посљедице неплаћања, што ће се назначити на судском спису.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, суд ће позвати
странку и писменим путем, да уплати дужну таксу, ако:
а) странка преда поднесак путем поште без доказа о
плаћеној такси,
б) странка не присуствује судској радњи за коју настаје
обавеза плаћања таксе.
(3) Ако странка не уплати таксу у року из става 1. овог
члана, суд ће наставити поступак инициран поднеском и
приступити принудној наплати таксе у складу са одредбама овог закона.”.
Члан 2.
Члан 9. мијења се и гласи:
“(1) Право на утврђивање таксе застаријева у року од
три године од дана настанка таксене обавезе.
(2) Право на принудну наплату утврђене таксе застаријева у року прописаном одредбама закона којима се
уређује порески поступак.
(3) Рок из става 2. овог члана тече од наступања извршности рјешења којим је утврђена такса.”.
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Члан 3.
У члану 10. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “и нису уписани
у судски регистар” бришу се.
У ставу 2. у тачки б) послије ријечи: “заштите” ријеч:
“и” брише се и додаје запета.
У тачки в) послије ријечи: “односа” додају се запета и
нове т. г) и д), које гласе:
“г) на поднеске и одлуке суда у свим поступцима покренутим ради остваривања статуса и права утврђених прописом којим се уређује заштита жртава ратне тортуре и
д) на поднеске и одлуке суда у свим поступцима које
воде лица која пријављују и лица која трпе штетне посљедице због пријављивања корупције и због корупције.”.
Члан 4.
У члану 12. послије става 4. додаје се нови став 5, који
гласи:
“(5) Суд ће одлуку о ослобађању од обавезе плаћања
таксе донијети у року од 30 дана од дана подношења захтјева таксеног обвезника.”.
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.
Члан 5.
У члану 19. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Попис таксе се закључује по завршетку поступка, a
aко се поступак заврши на начин предвиђен чланом 18. овог
закона, суд ће поступити у складу са чланом 32. овог закона.”.
Члан 6.
Члан 32. мијења се и гласи:
“(1) Таксеном обвезнику који не уплати таксу у року од
осам дана од дана пријема обавјештења о обавези уплате
таксе, рјешењем суда одређује се врста и висина таксене
обавезе, казнена такса у износу од 50% висине те таксе, а
таксени обвезник се обавезује да у року од осам дана од
дана пријема рјешења плати дуговану и казнену таксу.
(2) Образложење рјешења из става 1. овог члана садржи
сљедеће податке:
а) када је настала таксена обавеза,
б) да ли је странка обавијештена о обавези уплате таксе
и на који начин,
в) да ли је то обавјештење примила,
г) да ли је таксени обвезник упозорен на посљедице неплаћања таксе у року,
д) као и друге битне чињенице о обавези уплате таксе.
(3) Против рјешења суда из става 1. овог члана дозвољена је жалба у року од осам дана од дана пријема рјешења,
која не одгађа извршење рјешења.
(4) У случају да таксени обвезник у прописаном року не
уплати таксу из става 1. овог члана, суд доставља рјешење
надлежном пореском органу, са клаузулом извршности,
према сједишту, односно пребивалишту таксеног обвезника ради принудне наплате дуговане таксе.
(5) Ако је таксени обвезник физичко лице које има пребивалиште или боравиште у иностранству или ако је таксени обвезник правно лице које имa сједиште у иностранству, рјешење
се доставља надлежном пореском органу, на чијем подручју се
налази имовина таксеног обвезника, а ако нема имовине онда
надлежном пореском органу на подручју сједишта суда.
(6) По пријему рјешења суда из става 1. овог члана,
Пореска управа Републике Српске ће спровести поступак
принудне наплате дуговане таксе по одредбама Закона о
пореском поступку Републике Српске.
(7) Надлежни порески орган ће обавијестити суд о резултатима наплате таксе извршене принудним путем доставом доказа о наплати таксе.”.
Члан 7.
У члану 33. послије става 1. додаје се нови став 2, који
гласи:
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“(2) У случајевима из става 1. овог члана, уколико је
наплата таксе извршена принудним путем, таксени обвезник има право на поврат таксе, казнене таксе и трошкова
принудне наплате.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 8.
Послије члана 38. додаје се нови члан 38а, који гласи:
“Члан 38а.
Поступци наплате таксе принудним путем започети по
ранијe важећој одредби овог закона, наставиће се и окончати према тој одредби.”.
Члан 9.
У Прилогу Закона у Таксеној тарифи I - Парнични и
извршни поступак у Тарифном броју 1. послије тачке 7. додаје се нова тачка 8, која гласи:
“8. Изузетно од тачке 1. подт. 1) и 2) и тачке 7. овог
тарифног броја, за приједлог да се дозволи извршење по
основу вјеродостојне исправе у предметима у којима је
вриједност спора до 3.000 КМ плаћа се такса од 75 КМ.”.
Досадашње т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. постају т. 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. и 16.
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-743/18
4. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1247
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ И
ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Двадесет осмој посебној сједници, одржаној 4. јула 2018.
године, а Вијеће народа 12. јула 2018. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона
о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2452/18
13. јула 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ И
ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ

Члан 1.
У Закону о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 6/12 и 33/14) у члану 2. у ставу 1. тачка в) мијења се и
гласи:
“в) научноистраживачка инфраструктура је заједнички
назив за објекте, ресурсе и услуге, коју научноистраживачка заједница користи за спровођење истраживања и подстицање иновација,”.
У тачки у) послије ријечи: “добити” додаје се ријеч: “и”.

