
У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ

ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА

Про гла ша вам За кон о из мје ни и допуни Закона о
запошљавању, страних држављана и лица без држављан-
ства, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји -
ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној 3. но вем бра 2011. го -
ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра 2011. го ди не кон ста то -
ва ло да усво је ним За ко ном о из мје ни и допуни Закона о
запошљавању страних држављана и лица без држављан-
ства ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног
кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3052/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НИ И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ

СТРА НИХ ДР ЖА ВЉА НА И ЛИ ЦА БЕЗ ДР ЖА ВЉАН СТВА

Члан 1.

У За ко ну о за по шља ва њу стра них др жа вља на и ли ца
без др жа вљан ства (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 24/09) у чла ну 6. у ста ву 1. т. д) и ђ) ми је ња ју се
и гла се:

“д) ље кар ско увје ре ње о рад ној спо соб но сти (са мо при -
ли ком пр ве рад не до зво ле), ко је је из да ла над ле жна здрав -
стве на уста но ва Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са за ко ном, и

ђ) овје ре ну ко пи ју па со ша, ко ја је овје ре на од стра не
над ле жног ор га на Ре пу бли ке Срп ске или зе мље по ри је кла,
у скла ду са за ко ном”.

Члан 2.

У чла ну 10. по сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2., ко -
ји гла си:

“(2) Стран ци са одо бре ним стал ним бо рав ком у БиХ,
стран ци са одо бре ном ме ђу на род ном за шти том у БиХ и
стран ци са одо бре ном при вре ме ном за шти том има ју пра во
на рад у Ре пу бли ци Срп ској као и ње ни гра ђа ни, без оба ве -
зе при ба вља ња рад не до зво ле.”.

Члан 3.

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: 01-1711/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. 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 ИЗМЈЕНАМА И

ДОПУНАМА ЗАКОНА О САДНОМ МАТЕРИЈАЛУ

Про гла ша вам За кон о из мје нама и допунама Закона о
садном материјалу, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној 3. но -
вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра 2011.
го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје нама и
допунама Закона о садном материјалу ни је угро жен ви тал -
ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у
Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3056/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 
О САД НОМ МА ТЕ РИ ЈА ЛУ

Члан 1.

У За ко ну о сад ном ма те ри ја лу (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 37/09) у чла ну 8. у ста ву 1. по сли је
ри је чи: “смје ра,” за пе та и ри је чи: “или ди пло ми ра ни ин же -
њер шу мар ства код про из вод ње сад ног ма те ри ја ла укра -
сних би ља ка” бри шу се.

Члан 2.

У чла ну 15. у ста ву 1. број: “15” за мје њу је се бро јем:
“30”.

Члан 3.

У чла ну 16. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4., ко -
ји гла си:

“(4) Ми ни стар до но си пра вил ник ко јим про пи су је
усло ве о вр ше њу струч не кон тро ле из ста ва 3. овог чла на.”.

Члан 4.

У чла ну 17. став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Овла шће на ин сти ту ци ја мо же да вр ши по сло ве
кон тро ле ако ис пу ња ва ми ни мал не усло ве по пи та њу про -
сто ра, опре ме и ка дро ва. Усло ве ко је мо ра ју да ис пу не
овла шће не ин сти ту ци је про пи су је ми ни стар по себ ним
пра вил ни ком.”.

Став 5. ми је ња се и гла си:

“(5) Пра вил ник из ста ва 3. ми ни стар ће до ни је ти у ро -
ку од шест мје се ци од да на сту па ња за ко на на сна гу.”.

Члан 5.

У чла ну 18. у ста ву 2. број: “15” за мје њу је се бро јем:
“30”.

Члан 6.

У чла ну 20. у ста ву 1. ри је чи: “и до ста вља га Ми ни -
стар ству” бри шу се.

Став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Овла шће на ин сти ту ци ја ду жна је да во ди еви ден -
ци ју о оба вље ној струч ној кон тро ли из ста ва 1. овог чла на
и до ста вља је Ми ни стар ству.”.

Члан 7.

У чла ну 21. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “ми ни стар” до да -
ју се за пе та и ри је чи: “пу тем овла шће не ин сти ту ци је”.

Члан 8.

У чла ну 22. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Тро шко ве за упис у Ре ги стар про из во ђа ча, за под -
но ше ње при ја ве за вр ше ње струч не кон тро ле над про из -
вод њом сад ног ма те ри ја ла и за из да ва ње цер ти фи ка та из
чла на 21. став 1. овог за ко на сно си про из во ђач.”.

Члан 9.

Члан 26. ми је ња се и гла си:

“(1) Про ме том сад ног ма те ри ја ла мо гу се ба ви ти при -
вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет ник, ако на
сва ком про дај ном мје сту има ју у рад ном од но су на нео д ре ђе -
но ври је ме за по сле ног ди пло ми ра ног ин же ње ра по љо при -
вре де смјер во ћар ско-ви но гра дар ски, хор ти кул ту ре, за шти те
би ља, оп шти или не ки дру ги смјер биљ не про из вод ње.

(2) По сло ве про ме та сад ног ма те ри ја ла у ма ло про да ји
мо же вр ши ти ли це са за вр ше ном ви шом или сред њом
струч ном спре мом по љо при вред не стру ке.”.

Члан 10.

У чла ну 27. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “или оп штег
смје ра” до да ју се за пе та и ри је чи: “или не ког дру гог смје -
ра биљ не про из вод ње”.

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“(3) Ми ни стар до но си рје ше ње ко јим да је са гла сност
за до зво лу за увоз сад ног ма те ри ја ла из ста ва 2. овог чла -
на.”.
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Члан 11.

По сли је чла на 27. до да ју се но ви чл. 27а. и 27б., ко ји
гла се:

“Члан 27а.

(1) Сад ни ма те ри јал ко ји се про из во ди, уво зи и ста вља
у про мет на те ри то ри ји Ре пу бли ке, под ли је же пост кон -
трол ном ис пи ти ва њу.

(2) Пост кон трол ним ис пи ти ва њем сад ног ма те ри ја ла
утвр ђу ју се иден ти тет и чи сто ћа сор те или вр сте и здрав -
стве но ста ње.

(3) Пост кон трол но ис пи ти ва ње об у хва та од ре ђе ни про -
це нат узо ра ка сад ног ма те ри ја ла узе тих у скла ду са про пи -
са ним ме то да ма у то ку кон тро ле про из вод ње или у то ку
ин спек циј ског над зо ра сад ног ма те ри ја ла.

(4) Пост кон трол но ис пи ти ва ње сад ног ма те ри ја ла из
ста ва 1. овог чла на Ми ни стар ство по вје ра ва овла шће ној
ин сти ту ци ји из чла на 17. овог за ко на.

Члан 27б.

(1) Тро шко ве пост кон трол ног ис пи ти ва ња сад ног ма те -
ри ја ла сно си при вред но дру штво, од но сно дру го прав но
ли це или пред у зет ник од ко га је узет узо рак сад ног ма те ри -
ја ла.

(2) Тро шко ви из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се у скла -
ду са про пи сом из обла сти ад ми ни стра тив них так си и
накна да.”.

Члан 12.

У чла ну 63. у ста ву 1. у тач ки ж) бри ше се ри јеч: “и” и
до да је се за пе та.

У тач ки з) до да је се ри јеч: “и”, а по сли је тач ке з) до да -
је се но ва тач ка и), ко ја гла си:

“и) за про из вод њу сад ног ма те ри ја ла не ко ри сти ре про -
дук ци о ни сад ни ма те ри јал од ода бра них и ума ти че них ста -
ба ла, жбу но ва, ве ге та тив них под ло га и за сад сор ти во ћа ка,
ви но ве ло зе, хме ља и укра сних би ља ка ко је ни су упи са не у
Ре ги стар сор ти (члан 6)”.

Члан 13.

У чла ну 66. тач ка г) ми је ња се и гла си:

“г) пра вил ник о вр ше њу струч не кон тро ле над про из -
вод њом сад ног ма те ри ја ла (члан 16. став 4)”.

По сли је тач ке г) до да је се но ва тач ка д), ко ја гла си:

“д) пра вил ник о усло ви ма ко је тре ба да ис пу ни овла -
шће на ин сти ту ци ја за вр ше ње по сло ва кон тро ле сад ног ма -
те ри ја ла (члан 17. став 5)”.

До са да шње т. д), ђ), е), ж) и з) по ста ју т. ђ), е), ж), з) и и).

Члан 14.

У чла ну 68. ри јеч: “три” за мје њу је се ри јеч ју: “пет “.

Члан 15.

По сли је чла на 69. до да је се но ви члан 69а., ко ји гла си:

“Члан 69а.

(1) Ре ги стар сор ти ус по ста ви ће се три мје се ца од да на
сту па ња за ко на на сна гу.

(2) Ми ни стар ство ће до ни је ти рје ше ње за фор ми ра ње
ко ми си је за при зна ње сор ти у ро ку од мје сец да на од да на
сту па ња за ко на на сна гу.

(3) Са гла сност на до зво лу за увоз сад ног ма те ри ја ла из -
да је се до ус по ста вља ња ре ги стра уво зни ка, а на кон то га
са гла сност се из да је ис кљу чи во за сад ни ма те ри јал сор ти
ко је ни су упи са не у Ре ги стар сор ти.”.

Члан 16.

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: 01-1713/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2048

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. 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 ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ 

МАТЕРИЈА

Про гла ша вам За кон о из мје нама и допунама Закона о
превозу опасних материја, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној
3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра
2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје -
нама и допунама Закона о превозу опасних материја ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту -
тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3055/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

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

О ПРЕ ВО ЗУ ОПА СНИХ МА ТЕ РИ ЈА

Члан 1.

У За ко ну о пре во зу опа сних ма те ри ја (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 1/08) у чла ну 1. став 2. бри -
ше се.

Члан 2.

По сли је чла на 1. до да је се но ви члан 1а., ко ји гла си:

“Члан 1а.

(1) На пре воз опа сних ма те ри ја у друм ском са о бра ћа ју
при мје њу је се Европ ски спо ра зум о ме ђу на род ном друм -
ском пре во зу опа сних ма те ри ја (Еuropean Аgrееmеnt
cоncering the In ter na ti o nal Cаrriаgе оf Dаngеrоus Gооds by
Road-АDR), Же не ва, сеп тем бар 1957. го ди не, укљу чу ју ћи
и анекс А и Б, те из мје не и до пу не (у да љем тек сту: АДР).

(2) На пре воз опа сних ма те ри ја у же ље знич ком са о бра -
ћа ју при мје њу је се Кон вен ци ја о ме ђу на род ном же ље знич -
ком пре во зу (Con ven tion cоncering the Intеrnаtiоnаl Cаrriаgе
by Rаil - CОТIF), укљу чу ју ћи и При лог Ц - Пра вил ник о
ме ђу на род ном же ље знич ком пре во зу опа сних ма те ри ја
(Rеgulation cоncеrning thе Internаtiоnаl Cаrriаgе оf
Dаngеrоus Gооds by Rаil - RID), те из мје не и до пу не (у да -
љем тек сту: РИД).

(3) На пре воз опа сних ма те ри ја уну тра шњим плов ним
пу те ви ма при мје њу је се Европ ски спо ра зум о ме ђу на род -
ном пре во зу опа сних ма те ри ја уну тра шњим плов ним пу те -
ви ма (Еurоpеаn Аgrееmеnt Cоncеrning thе Intеrnаtiоnаl
Cаrriаgе оf Dаngеrоus Gооds by Inlаnd Wаtеrwаys - АDN),
Же не ва, мај 2000. го ди не, укљу чу ју ћи од го ва ра ју ће анек се,
те из мје не и до пу не (у да љем тек сту: АДН).

(4) На пре воз опа сних ма те ри ја ва зду шним пу тем при -
мје њу ју се Анекс 18. Кон вен ци је о ме ђу на род ном ци вил -
ном ва зду хо плов ству (Cоnvеntiоn оn Intеrnаtiоnаl Ci vil
Аviаtiоn) и Тех нич ке ин струк ци је Ме ђу на род не ор га ни за -
ци је за ци вил но ва зду хо плов ство за без бје дан тран спорт
опа сних ма те ри ја ва зду хом (Intеrnаtiоnаl Ci vil Аviаtiоn
Оrgаnisаtiоn - ICАО Теchnicаl Instructiоns fоr thе Sаfе
Тrаnspоrt оf Dаngеrоus Gооds by Аir), те из мје не и до пу не.

(5) На пре воз опа сних ма те ри ја у по штан ском са о бра -
ћа ју при мје њу ју се про пи си Свјет ског по штан ског са ве за
(Uni ver sal Pоstаl Union).”.

Члан 3.

У чла ну 2. у ста ву 1. у тач ки г) по сли је ри је чи: “ма те -
ри је” до да ју се за пе та и ри је чи: “са мо ре ак тив не ма те ри је и
де сен зи ти зо ва не екс пло зив не чвр сте ма те ри је”.
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