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правна лица из члана 13. став 3. овог закона за издавање 
одобрења за амбалажу, поступку за добијање и одузимање 
овлашћења, условима и поступку одобрења амбалаже за 
превоз опасних материја, као и условима за одузимање 
одобрења за амбалажу за превоз опасних материја (члан 
13. став 6).

(4) Министар саобраћаја и веза ће у року од шест мје-
сеци од дана ступања на снагу овог закона донијети пра-
вилнике о:

1) условима које испуњавају правна лица из члана 13. 
став 1. овог закона за издавање одобрења за амбалажу, по-
ступку за добијање и одузимање овлашћења, условима и 
поступку одобрења амбалаже за превоз опасних материја, 
као и условима за одузимање одобрења за амбалажу за пре-
воз опасних материја (члан 13. став 5),

2) условима које испуњавају установе које обављају 
стручно оспособљавање савјетника, начину и поступку 
стручног оспособљавања савјетника, изгледу и року ва-
жења цертификата из члана 34. став 3. овог закона, крите-
ријумима за избор чланова испитне комисије, броју члано-
ва, начину спровођења испита и висини накнаде (члан 36. 
став 3),

3) поступку и мјесту прегледа возила за превоз опасних 
материја, издавању и изгледу цертификата о исправности 
возила за превоз одређених опасних материја, као и усло-
вима које испуњава правно лице из члана 42. став 1. овог 
закона (члан 42. став 5),

4) начину превоза опасних материја унутрашњим плов-
ним путевима, истовару и утовару и обавезама учесника у 
превозу опасних материја у ванредним догађајима (члан 
55. став 4),

5) условима које испуњава правно, односно физичко 
лице које обавља провјеру утовареног терета са опасним 
материјама (члан 56. став 1),

6) начину превоза опасних материја на унутрашњим 
пловним путевима (члан 56. став 3) и

7) техничким правилима о подобности бродова за пре-
воз опасних материја на унутрашњим пловним путевима 
(члан 56. став 4).

Евиденција надлежних органа
Члан 67.

Министарство саобраћаја и веза и Министарство ће 
евиденције из члана 55. овог закона успоставити у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Примјена важећих прописа
Члан 68.

До доношења подзаконских аката из члана 66. овог за-
кона примјењиваће се важећи подзаконски акти, уколико 
нису у супротности са овим законом.

Превод и објава међународних уговора
Члан 69.

Министарство саобраћаја и веза обезбјеђује превод 
међународних уговора и њихових анекса на једном од слу-
жбених језика у Републици Српској, а ради објављивања и 
доступности на својој интернет страници.

Престанак важења Закона
Члан 70.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 
о превозу опасних материја (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 1/08 и 117/11).

Ступање на снагу Закона
Члан 71.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-129/16 Предсједник
11. фебруара 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

309
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 

БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о буџетском 
систему Републике Српске, који је Народна скупштина Ре-
публике Српске усвојила на Деветој сједници, одржаној 11. 
фебруара 2016. године, а Вијеће народа 22. фебруара 2016. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама За-
кона о буџетском систему Републике Српске није угрожен 
витални национални интерес ни једног конститутивног на-
рода у Републици Српској.

Број: 01-020-588/16 Предсједник
24. фебруара 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о буџетском систему Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12, 52/14 
и 103/15) у члану 8. тачкa г) мијења се и гласи:

“г) порези на употребу, држање и ношење добара:
1) порез на употребу моторних возила,
2) порез на употребу чамаца, пловећих постројења и 

јахти,
3) порез на употребу ваздухоплова и летјелица,
4) порез на држање и ношење оружја;”.

Члан 2.
У члану 9. т. з) и и) бришу се.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-126/16 Предсједник
11. фебруара 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

310
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 

НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У 
СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Проглашавам Закона о измјенама Закона о накнада-
ма за коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Деветој сједници, одржаној 11. фебруа-
ра 2016. године, а Вијеће народа 22. фебруара 2016. године 
констатовало да усвојеним Законом о измјенама Закона о 
накнадама за коришћење природних ресурса у сврху про-
изводње електричне енергије није угрожен витални нацио-
нални интерес ни једног конститутивног народа у Републи-
ци Српској.

Број: 01-020-587/16 Предсједник
24. фебруара 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ 
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1.
У Закону о накнадама за коришћење природних ресурса 

у сврху производње електричне енергије (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 52/14) у члану 3. у ставу 1. 
ријечи: “у Фонд солидарности за обнову Републике Српске 
(у даљем тексту: Фонд солидарности) и” и запета испред 
ријечи и ријечи: “у сразмјери 50 : 50” бришу се.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. број: “0,010” замјењује се бројем: 

“0,005”.

Члан 3.
У члану 7. у ставу 1. ријечи: “Фонд солидарности и” и 

запета испред ријечи и ријечи: “у сразмјери 50 : 50” бришу 
се.

Члан 4.
У члану 8. у ставу 1. број: “0,006” замјењује се бројем: 

“0,003”.

Члан 5.
У члану 10. у ставу 1. ријечи: “која припадају буџету 

јединица локалне самоуправе” бришу се.

Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-125/16 Предсједник
11. фебруара 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

311
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке 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 РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
републичкој управи, који је Народна скупштина Републи-
ке Српске усвојила на Деветој сједници, одржаној 11. фе-
бруара 2016. године, а Вијеће народа 22. фебруара 2016. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допунама Закона о републичкој управи није угрожен витал-
ни национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-591/16 Предсједник
24. фебруара 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

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

Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12) у члану 18. послије ријечи: “анализу и консо-
лидацију планова буџета јединица локалне самоуправе и 
ванбуџетских фондова” додају се ријечи: “рачуноводство, 
ревизију и финансијско извјештавање”, а ријечи: “израда 
законских и подзаконских прописа којима се уређује област 
јавних улагања” замјењују се ријечима: “израда законских 

и подзаконских прописа, којима се уређује област јавних 
инвестиција, државне помоћи и јавно-приватног партнер-
ства”.

Члан 2.
У члану 19. послије ријечи: “систем предшколског ва-

спитања” додају се ријечи: “и образовања”.

Члан 3.
У члану 20. ријечи: “спречавање и откривање кривич-

них дјела, проналажење и хватање учинилаца кривичних 
дјела” замјењују се ријечима: “спречавање и откривање 
кривичних дјела и прекршаја, проналажење, лишавање 
слободе и предаја извршилаца кривичних дјела и прекр-
шаја надлежним органима”, а ријечи: “обезбјеђење одређе-
них личности и објеката” замјењују се ријечима: “заштита 
личности и објеката који се посебно обезбјеђују”.

Члан 4.
Члан 21. мијења се и гласи:
“Министарство здравља и социјалне заштите обавља 

управне и друге стручне послове у вези са промоцијом, 
унапређивањем, контролом и заштитом здравља станов-
ништва, јавног здравства, здравственом заштитом, здрав-
ственим системом, фармацијом, социјалном, породичном 
и дјечјом заштитом, кроз: праћење савремених достиг-
нућа у развоју јавног здравства у свијету у циљу развоја 
јавног здравства у Републици; планирање и припремање 
стратешких планских докумената у области јавног здрав-
ства; хармонизацију и испуњавање услова у процесу ев-
ропских интеграција у области јавног здравства; сарадњу 
са владиним, невладиним, филантропским институцијама 
и организацијама, приватним фондацијама и заједницом у 
области јавног здравства; подстицање и одржавање међу-
народне сарадње; организацију разних врста састанака у 
области јавног здравства и међународне сарадње; функције 
Института за јавно здравство (праћење, процјена и анализа 
здравственог стања становништва; праћење и проучавање 
здравствених проблема и ризика по здравље; активности 
на промоцији здравља и превенцији болести, информи-
сање становништва о значају очувања и унапређивања 
здравља; обављање бактериолошких, паразитолошких, 
вирусолошких, серолошких, хемијских и токсиколошких 
прегледа и испитивања у вези са производњом и проме-
том животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште 
употребе; планирање, контрола и евалуација послова де-
зинфекције, дезинсекције и дератизације; вођење евиден-
ција, здравствене статистике и обављање истраживања у 
области јавног здравства; анализу и праћење здравственог 
стања и здравствених потреба становништва; утврђивање 
потребних мјера у елементарним и другим већим непого-
дама и несрећама; обављање послова из области заштите 
здравља становништва и околине од зрачења); припрему и 
спровођење здравствених политика и здравствених страте-
гија; процјену резултата примјене здравствених политика 
и здравствених стратегија, планова и програма; обављање 
нормативних послова и управних поступака из надле-
жности Министарства; утврђивање испуњености услова у 
погледу кадра, простора и опреме за почетак рада здрав-
ствених установа; вођење Регистра здравствених установа; 
спровођење процедуре избора органа здравствених устано-
ва чији је оснивач Република; давање мишљења на статуте 
здравствених установа; давање сагласности на правилнике 
о организацији и систематизацији радних мјеста установа; 
разматрање и усвајање годишњег плана рада здравствених 
установа чији је оснивач Република; разматрање и усваја-
ње годишњег извјештаја о пословању здравствених уста-
нова чији је оснивач Република; унапређивање система 
квалитета здравствене заштите; организацију здравственог 
система; надзор над радом здравствених установа; плани-
рање и примјену здравствених технологија у здравственим 
установама; стручно усавршавање здравствених радника и 
здравствених сарадника; врсте и трајање специјализација 
и супспецијализација, програме специјализација и супспе-
цијализација; додјелу звања примаријуса; нострификација 
дипломе о завршеној специјализацији и супспецијализа-




