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Члан 9.

У члану 18. став 3. брише се, а досадашњи ст. 4. и 5. 
постају ст. 3. и 4.

Послије досадашњег става 5, који постаје став 4, додаје 
се нови став 5, који гласи:

“(5) Коначни извјештај о извршеној мултилатералној 
компензацији за блокираног учесника који се није регис-
тровао у Систем доставља овлашћена организација.”.

Члан 10.
У члану 21. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Након мултилатералне компензације учесници 

могу уносити обавезе ради закључења циљаних додатних 
мултилатералних компензација, преносити потраживања 
цесијама, мултилатералним цесијама или продајом потра-
живања у јавним понудама.”.

У ставу 2. ријеч: “основне” брише се.

Члан 11.
У члану 23. ст. 4. и 5. мијењају се и гласе:
“(4) Даном закључења цесије потраживање се пре-

носи на новог повјериоца (крајњег пријемника) у складу 
са елементима из пријаве дужника, те престају обавезе и 
потраживања за оне учеснике који су по основу уступљеног 
потраживања измирили властите обавезе.

(5) Уколико је приликом уноса обавеза дужник признао 
повјериоцу постојање неког средства обезбјеђења плаћања, 
тада пријемник потраживања може да пренесе на себе та 
права, у складу са прописима који уређују облигационе од-
носе, а сва питања у вези са преносом дужник и пријемник 
потраживања рјешавају међусобно.”.

У ставу 6. послије ријечи: “извода” бришу се запета и 
ријечи: “а посредством његове овлашћене организације”.

Члан 12.
У члану 24. у ставу 6. послије ријечи: “права” додају се 

ријечи: “у износу која су пријављена према повјериоцу”.
У ставу 7. послије ријечи: “извода” бришу се запета и 

ријечи: “а посредством њихових овлашћених организација”.

Члан 13.
У члану 26. послије става 3. додају се нови ст. 4, 5. и 6, 

који гласе:
“(4) Ако пријемник активира рeгрeснo прaвo, дужник 

и прoдaвaц пoстajу сoлидaрни дужници до номиналног 
износа предметног потраживања, а уступилац самостално 
одговора за евентуална додатна потраживања по основу об-
рачунатих затезних камата и трошкова који могу настати 
због прекорачења рокова плаћања.

(5) Купац и продавац могу закључити оквирни уговор 
којим се детаљније уређује откуп потраживања, те ће се у 
том случају сматрати да је уговор који је закључен посред-
ством Система, анекс оквирног уговора.

(6) Угoвoр o прoдajи пoтрaживaњa кojи je зaкључeн по-
средством Систeмa мoжe сe нaкнaднo aнeксирaти или рaс-
кинути спoрaзумoм угoвoрних стрaнa у склaду сa зaкoнoм, 
o чeму сe oбaвjeштaвa дужник.”.

Члан 14.
Члан 27. мијења се и гласи:
“(1) Организатор може спровести више компензација 

на основу стања обавеза у Систему у складу са распоредом 
утврђеним Одлуком из члана 3. став 3. овог закона.

(2) Учесници су дужни да ускладе своје пријаве ако је било 
промјена на пријављеним обавезама у компензационом периоду.

(3) Након завршетка компензационог периода све оба-
везе се аутоматски уклањају из Система.”.

Члан 15.
У члану 29. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Организатору није дозвољено да наплаћује учесни-

цима накнаде за чланство у Систему које се односе на оба-
везне мултилатералне компензације.”.

У ставу 2. ријеч: “министар” замјењује се ријечима: 
“Привредна комора Републике Српске”.

Став 6. брише се.

Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-417/16 Предсједник
7. априла 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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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 ЈАВНИМ СКИЈАЛИШТИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
јавним скијалиштима, који је Народна скупштина Репу-
блике Српске усвојила на Једанаестој сједници, одржаној 
7. априла 2016. године, а Вијеће народа 18. априла 2016. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допунама Закона о јавним скијалиштима није угрожен ви-
тални национални интерес ни једног конститутивног наро-
да у Републици Српској.
Број: 01-020-1329/16 Предсједник
19. априла 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ СКИЈАЛИШТИМА
Члан 1.

У Закону о јавним скијалиштима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 15/10) у члану 1. послије ријечи: 
“одржавање скијалишта” ријечи: “и система косог тран-
спорта” бришу се, а ријечи: “служба медицинске помоћи” 
замјењују се ријечима: “хитна медицинска помоћ”.

Члан 2.
У члану 2. тачка з) мијења се и гласи:
“з) систем косог транспорта представља жичаре (успиња-

че, висеће жичаре и вучнице), које се користе за превоз скија-
ша на стазу или са стазе, чије je функционисање дефинисано 
прописима којим је уређена област жичара за превоз лица,”.

Тачка к) мијења се и гласи:
“к) пут је сваки јавни пут и некатегорисани пут на коме 

се одвија саобраћај и”.

Члан 3.
У члану 7. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Одлука из става 1. овог члана садржи податке о 

скијалишту које се даје на концесију, услове и начин ко-
ришћења скијалишта и остале податке у складу са законом 
који уређује област концесија.”.

Члан 4.
У члану 8. у ставу 1. у тачки г) ријечи: “сервисних и 

приступних” бришу се.
У ставу 2. ријеч: “приступни” брише се.

Члан 5.
У члану 9. у ставу 2. послије ријечи: “заштите животне 

средине” додају се ријечи: “и прописа из области уређења 
простора”.

Члан 6.
У члану 10. у ставу 1. послије ријечи: “Скијалиштем” до-

дају се ријечи: “из члана 8. став 1. т. а), в) и г) овог закона”.
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Члан 7.
У члану 11. у ставу 1. у тачки д) послије ријечи: “скија-

лишту” и запете додају се ријечи: “у складу са прописом 
којим је уређена област жичара за превоз лица” и запета.

Ст. 2, 3. и 4. бришу се.

Члан 8.
Послије члана 22. у називу главе: “V - ОДРЖАВАЊЕ 

СКИЈАЛИШТА И СИСТЕМ КОСОГ ТРАНСПОРТА” 
ријечи: “И СИСТЕМ КОСОГ ТРАНСПОРТА” бришу се.

Члан 9.
У члану 23. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Центар је обавезан да одржава системе косог тран-

спорта у складу са прописом којим је уређена област жича-
ра за превоз лица.”.

Члан 10.
Чл. 24, 25, 26. и 27. бришу се.

Члан 11.
У члану 33. у ставу 3. послије ријечи: “станице” додаје се 

запета, а ријечи: “жичара и ски-лифтова, трасе ски-лифтова” 
замјењују се ријечима: “трасе и сигурносног појаса жичаре”.

Члан 12.
У члану 36. у тачки и) ријечи: “службе медицинске по-

моћи” замјењују се ријечима: “хитне медицинске помоћи” 
у одговарајућем падежу, као и у цијелом тексту Закона.

Члан 13.
Послије члана 42. назив главе: “IX - СЛУЖБА МЕДИ-

ЦИНСКЕ ПОМОЋИ” мијења се и гласи: “IX - ХИТНА МЕ-
ДИЦИНСКА ПОМОЋ”.

Члан 14.
У члану 43. у ст. 1. и 2. послије ријечи: “пружање” до-

даје се ријечи: “хитне”.

Члан 15.
У члану 44. у ставу 1. послије ријечи: “пружање” додаје 

се ријечи: “хитне”.

Члан 16.
У члану 46. у ставу 1. послије ријечи: “правила реда о 

коришћењу скијалишта” додају се запета и ријечи: “која се 
односе на просторе и уређаје из члана 8. став 1. т. а), в) и 
г) овог закона”.

У ставу 2. послије ријечи: “у складу са овим законом” 
додају се ријечи: “и у складу са прописом којим је уређена 
област жичара за превоз лица”.

Члан 17.
У члану 47. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Шеф стаза мора да има положен испит за шефа стаза.”.

Члан 18.
У члану 48. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Редар мора да има положен испит за редара.”

Члан 19.
У члану 49. у ставу 2. бришу се запета и ријечи: “услове за 

стицање овлашћења за обављање послова редара и шефа стаза”.

Члан 20.
У члану 50. у ставу 1. у тачки д) ријечи: “понашањем 

угрожава или може угрозити” замјењују се ријечима: 
“стањем или понашањем угрожава или може угрозити себе 
или друга лица, као и”.

Члан 21.
У члану 52. у ставу 1. у тачки д) послије ријечи: “пру-

жања” додаје се ријечи: “хитне”.

Члан 22.
Члан 53. мијења се и гласи:
“За вријеме вожње средствима косог транспорта скијаш 

је обавезан да се придржава сљедећих правила:
а) за вријеме вожње жичаром не смије да дјелује на 

било који начин који може да утиче на сигуран рад и функ-
ционисање система косог транспорта, и то:

1) да мијења, премјешта, квари уређаје и материјал 
било које врсте који служи жичари,

2) да се пење на погонске станице и линијске стубове 
или да заузима мјесто које није намијењено корисницима 
жичаре или да омета приступ тим мјестима,

3) без оправданих разлога да активира сигурносне 
уређаје који су му приступачни или да намјерно активира 
сигурносну рампу,

4) да се закачи на празну вучну направу на траси жи-
чаре, да употријеби једну вучну направу за двоје или више 
лица или да намјерно отпусти вучну направу прије мјеста 
одређеног за то или прије излазне станице,

5) да кривуда дуж трасе вучења жичаре, да излази из 
трасе вучења, да остаје на траси вучења у случају пада, да 
намјерно отпусти и баци вучну направу на линијски стуб, 
да сједа на вучну направу или да заљуља вучну направу на 
излазној станици,

6) да се њише у сједишту жичаре, да се вози без спуш-
теног сигурносног рама, да не употребљава наслон за ноге, 
да искаче из сједишта дуж трасе жичаре и да љуља сје-
диште на излазној станици,

7) у току превоза жичаром да баца или одстрањује било 
какве предмете, осим по налогу службеног лица Центра,

8) да се укрца на жичару која има ознаку да је затво-
рена;

б) да се понаша у складу са знаковима и упутствима по-
стављеним у складу са овим законом или у складу са било 
којом усменом инструкцијом редара Центра која се односи 
на безбједно коришћење жичаре;

в) да се укрца на жичару или искрца са жичаре на мје-
стима која су за то одређена, односно која су у зони полаз-
них станица жичаре, као и на мјестима која су под контро-
лом Центра;

г) да се искрца са жичаре која је стала у току вожње 
само уз надзор службених лица Центра;

д) да користи жичару за превоз уколико има довољно 
физичких способности или знања и вјештине за безбједно 
коришћење инсталација жичаре, односно услуге превоза и

ђ) да се не задржава на успону, односно на вучној траси 
жичаре.”.

Члан 23.
У члану 62. у ставу 1. у тачки б) ријечи: “на скија-

лишту” бришу се.

Члан 24.
У члану 64. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Школа скијања може да за обуку скијаша постави 

приврeмeнo пoстaвљeнe вучницe с нискo вoђeним ужeтoм, 
уз претходну писмену сагласност скијашког центра.”.

Члан 25.
Члан 67. мијења се и гласи:
“(1) Надзор над примјеном одредаба овог закона и про-

писа донесених на основу овог закона врши Министарство 
и министарства надлежна за послове спорта, здравља, про-
сторног уређења и саобраћаја.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем одредaбa 
овог закона врши Републичка управа за инспекцијске 
послове путем инспекторa надлежног за област спорта, 
саобраћајног инспектора, здравственог инспектора, тржи-
шног инспектора, те урбанистичко-грађевинског и еколо-
шког инспектора.
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(3) Инспектор за послове спорта у поступку инспекциј-

ске контроле над примјеном овог закона надлежан је да кон-
тролише техничке услове у погледу обезбјеђења, уређења и 
одржавања скијалишта, техничке услове скијашких терена, 
техничке услове у погледу обавезне опреме на скијалишту, 
рад школа за скијање, организовање скијашких спортских 
приредби, издавање лиценци инструкторима скијања, испу-
њеност услова за рад спортских објеката на скијалишту, рад 
спасилачке службе и обавезе скијаша на скијалишту.

(4) Саобраћајни инспектор у поступку инспекцијске 
контроле над примјеном овог закона надлежан је да кон-
тролише сигнализацију на скијалишту, контролу техничке 
исправности и употребе моторних санки и механизације за 
уређење скијалишта и обезбјеђења система веза на скија-
лишту.

(5) Здравствени инспектор у поступку инспекцијске 
контроле над примјеном овог закона надлежан је да кон-
тролише рад хитне медицинске помоћи.

(6) Урбанистичко-грађевински и еколошки инспектор 
у поступку инспекцијске контроле над примјеном овог за-
кона надлежан је да контролише постављање сигурносних 
запрека испред објеката на скијалишту и изван скијалишта 
и заштиту животне средине на скијалишту.

(7) Тржишни инспектор у поступку инспекцијске кон-
троле над примјеном овог закона надлежан је да контроли-
ше пружање туристичко-угоститељско и трговинских услу-
га на скијалишту и правила реда на скијалишту.”.

Члан 26.
У члану 68. у ставу 1. ријечи: “(жичаре, ски-лифтови)” 

бришу се.
У тачки е) ријечи: “најближој околини средстава косог 

транспорта” замјењују се ријечима: “подручју утицаја си-
стема косог транспорта”, а умјесто ријечи: “и” додају се 
запета и нове т. ж), з), и) и ј), које гласе:

“ж) забрани рад школе за скијање која не испуњава 
услове из овог закона или пружа услуге у супротности са 
овим законом,

з) забрани скијашу скијање уколико се не придржава 
Правила о реду на скијалишту и правила Свјетске скијашке 
организације (ФИС правила),

и) забрани рад хитне медицинске помоћи ако не испу-
њава услове из овог закона,

ј) наложи постављање и усклађивање Правила о реду 
на скијалишту у складу са овим законом и”.

Досадашња тачка ж) постаје тачка к).

Члан 27.
У члану 69. у ставу 1. тачка д) брише се.
У тачки е) послије ријечи: “помоћи” додају се ријечи: 

“која испуњава услове из овог закона”.
Досадашње т. ђ) е) и ж) постају т. д), ђ) и е).

Члан 28.
У члану 72. у ставу 1. т. в) и г) бришу се, а досадашње т. 

д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о) и п) постају т. 
в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н) и њ).

Члан 29.
У члану 76. став 2. брише се.

Члан 30.
У члану 78. ријечи: “на пословима пословође система 

косог транспорта, односно” бришу се.

Члан 31.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-420/16 Предсједник
7. априла 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 2. став 2.  Закона о посредовању у за-

пошљавању и правима за вријеме незапослености (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 30/10 и 102/12) и 
члана 43. став 3. Закона о Влади (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
68. сједници, одржаној 7.4.2016. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2016. ГОДИНУ
I

Усваја се Акциони план запошљавања у Републици 
Српској за 2016. годину, а у циљу реализације мјера Eко-
номске политике за 2016. годину у области запошљавања.

II
За запошљавање у 2016. години Влада Републике Срп-

ске и Завод за запошљавање Републике Српске обезбиједи-
ли су средства у укупном износу од 15.096.595,76 (словима: 
петнаест милиона деведесет шест хиљада петсто деведесет 
пет конвертибилних марака и 76/100).

III
На основу овог акционог плана Јавна установа Завод 

за запошљавање Републике Српске сачиниће Оперативни 
план запошљавања за 2016. годину и  пројекте за сваку од 
мјера из Акционог плана и доставити Министарству рада и 
борачко-инвалидске заштите на сагласност. 

Остале активности спроводиће надлежни органи и ин-
ституције, како је утврђено Акционим планом.  

IV
За спровођење ове одлуке и Акционог плана задужује 

се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите. 

V 
Саставни дио ове одлуке је Акциони план из тачке I ове 

одлуке.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-843/16 Предсједница
7. априла 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2016. ГОДИНУ (ПРИЈЕДЛОГ)

Мјера Очекивани резултати Индикатор Носиоци актив-
ности

Потребна 
средства (КМ)

Извор фи-
нансирања

НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНИХ МЈЕРА ИЗ 2014. И 2015. ГОДИНЕ

1.1. Пројекат 
подршке запошља-
вању Рома у Репу-
блици Српској у 
2015. години

Повећано запошљавање радно актив-
них лица ромске националности и 
интеграција на тржиште рада ове мар-
гинализоване групе.

Број и структура ко-
рисника средстава
Број и структура за-
послених лица
Број и структура са-
мозапослених лица

Завод за запо-
шљавање Репу-
блике Српске

96.000 KM

Буџет 
Босне и 
Херце-
говине, 

грант Ми-
нистарства 
за људска 
права и 

избјеглице 
БиХ




