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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ИЗБОРНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Изборном закону Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05,
24/12, 109/12 и 45/18) члан 51. мијења се и гласи:
“У градовима који у свом саставу имају више општина
избор и опозив градоначелника врши се на начин и по поступку који је прописан одредбама Изборног закона Републике Српске за начелника општине.
Градоначелника из става 1. овог члана бирају бирачи уписани у Централни бирачки списак општина у саставу града.”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Број: 02/1-021-169/20
20. фебруара 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

416
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 МЕТРОЛОГИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
метрологији у Републици Српској, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Деветој редовној
сједници, одржаној 20. фебруара 2020. године, а Вијеће
народа 2. марта 2020. године констатовало да се Закон о
измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици
Српској не односи на витални национални интерес ни једног од конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-878/20
3. марта 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
МЕТРОЛОГИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о метрологији у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 33/16) у члану 9.
ријечи: “Савјет за метрологију Републике Српске (у даљем
тексту: Савјет)” бришу се.
Члан 2.
Члан 12. брише се.
Члан 3.
Члан 13. брише се.
Члан 4.
У члану 15. у ставу 4. ријеч: “испитивању” замјењује се
ријечју: “одобрењу”.
Члан 5.
У члану 24. став 1. мијења се и гласи:
“(1) У случају сумње у исправност верификованог мјерила, заинтересовано лице може контролни преглед мјерила и издавање извјештаја тражити од Завода.”.
Члан 6.
У члану 25. у ставу 4. ријечи: “Привредни субјекти и
физичка лица” замјењују се ријечима: “Власници или корисници мјерила”.
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Члан 7.
Назив члана и члан 29. мијењају се и гласе:
“Суспензија и укидање рјешења о овлашћивању
Члан 29.
(1) Директор Завода доноси рјешење о суспензији или
укидању овлашћења ако се приликом надзора утврди да је
овлашћено тијело престало да испуњава прописане услове,
као и у случају обављања послова верификације мјерила
супротно одредбама овог закона и других прописа у области метрологије.
(2) Рјешење о овлашћивању суспендује се ако је овлашћено тијело учинило једну од сљедећих неправилности:
1) верификовало мјерило које не посједује одобрење типа,
2) верификовало мјерило које није у складу са одобреним типом (преправљано мјерило),
3) обавило прву верификацију мјерила за које је истекло одобрење типа,
4) касни у достављању евиденције о верификованим
мјерилима,
5) достави Заводу нетачне или непотпуне евиденције о
верификованим мјерилима,
6) верификовало мјерила са еталонима који нису калибрисани,
7) не води записник о прегледу мјерила током верификације мјерила,
8) касни или не уплаћује у буџет износе у складу са
прописом којим се уређују висине накнаде за послове у
области законске метрологије и
9) у прописаном времену не достави Заводу промјене
од значаја за верификацију мјерила.
(3) Прије доношења рјешења о суспензији овлашћено
лице Завода може записнички да одреди рок, од највише 15
дана, за отклањање недостатака.
(4) Максимални период трајања суспензије је шест мјесеци од дана доношења рјешења о суспензији.
(5) Током трајања суспензије овлашћеном тијелу није
дозвољено да обавља послове верификације мјерила и дужно је доставити Заводу све задужене а неупотријебљене
жигове.
(6) Рјешење о овлашћивању укида се ако је овлашћено
тијело учинило једну од сљедећих неправилности:
1) обављало послове верификације мјерила током
трајања суспензије,
2) није отклонило утврђене неправилности до истека
суспензије,
3) не врати Заводу све задужене а неупотријебљене жигове, осим у случају више силе,
4) издало републичке жигове другим особама које нису
запослене у овлашћеном тијелу,
5) не користи прописане жигове у поступку верификације мјерила и
6) понови неправилност због које је раније било суспендовано.
(7) Рјешења из ст. 2. и 6. овог члана су коначна и против
њих се може покренути управни спор.
(8) Овлашћено тијело којем је укинуто рјешење о овлашћивању не може поднијети нови захтјев за овлашћивање
у року од двије године од дана правоснажности рјешења о
укидању.
(9) Рјешење о овлашћивању престаје да важи по сили
закона, у сљедећим случајевима:
1) престанком важења акта о акредитацији или
2) утврђивањем престанка рада и брисањем овлашћеног тијела из евиденције органа код којег је регистровано.
(10) Ако рјешење о овлашћивању престане да важи по
основу из става 9. тачка 1) овог члана, нема временског
ограничења за подношење новог захтјева за овлашћивање.
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(11) Завод брише овлашћено тијело из регистра овлашћених тијела у случају укидања или престанка важења по
сили закона рјешења о овлашћивању.”.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 8.
У члану 30. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Овлашћено тијело доставља Заводу податке из евиденције из става 1. овог члана најкасније до десетог у мјесецу за претходни мјесец.”.

Број: 04/1-012-2-523/20
27. фебруара 2020. године
Бањалука

Члан 9.
У члану 32. у ставу 4. послије ријечи: “Завод” додају се
запета и ријечи: “у сарадњи са Министарством,”.
У ставу 5. послије ријечи: “Завод” додају се запета и
ријечи: “у сарадњи са Министарством,”.
У ставу 8. послије ријечи: “Завод” додају се запета и
ријечи: “у сарадњи са Министарством,”.
У ставу 10. број: “2019.” замјењује се бројем: “2022.”,
као и у цијелом тексту Закона.

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”,
број 112/19), Влада Републике Српске, на 60. сједници, одржаној 27.2.2020. године, д о н о с и

Члан 10.
У члану 34. у ставу 1. у тачки 2) послије ријечи: “мјерила” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.
У тачки 3) послије ријечи: “мјерила” додају се запета и
нова тачка 4), која гласи:
“4) захтјеву за верификацију мјерила”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Образована лабораторија доставља Заводу податке
из евиденције из става 1. овог члана најкасније до десетог у
мјесецу за претходни мјесец.”.
Члан 11.
У члану 37. у ставу 1. у тачки 5) послије ријечи: “употреби” додају се ријечи: “и на захтјев Завода достави податке из евиденције”.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-171/20
20. фебруара 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

417
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”,
број 112/19), Влада Републике Српске, на 60. сједници, одржаној 27.2.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству саобраћаја и веза Републике Српске (организациони код 1648) на План утрошка
средстава за период од 1.1. до 31.3.2020. године у износу од
6.250.000,00 КМ, и то са позиције:
- 414100 - субвенција предузећу “Жељезнице Републике Српске” а.д. Добој у износу од 6.250.000,00 КМ.
II
Предузеће из тачке II ове одлуке дужно је да средства
из тачке I ове одлуке користи у складу са одредбама уговора којe су закључили са Министарством саобраћаја и веза
Републике Српске.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
саобраћаја и веза и Министарство финансија Републике
Српске.

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

418

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству саобраћаја и веза Републике Српске (организациони код 1648) на План утрошка
средстава за период од 1.1. до 31.3.2020. године у износу од
1.000.000,00 КМ, и то са позиције:
- 414100 - субвенције ЈП “Поште Српске” у износу од
1.000.000,00 КМ.
II
Предузеће из тачке II ове одлуке дужно је да средства из
тачке I ове одлуке користи намјенски.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
саобраћаја и веза и Министарство финансија Републике
Српске.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-522/20
27. фебруара 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

419
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 59. сједници, одржаној 21.2.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња саобраћајнице - обилазнице Алексина Међа - Петрина - Подгливље у Требињу, па се у ту сврху може извршити потпуна
експропријација непокретности означених као:
- к.ч. број: 49/14, Међина, пашњак, површине 56 м²,
уписана у зк. уложак број: 606, КО Горица, сувласништво:
Мијановић (Михајло) Раде са 19/60 дијела, Мартиновић,
рођ. Мијановић, Јока са 1/20 дијела, Мијановић (Љубо)
Небојша са 19/60 дијела, Мијановић (Божидар) Мирјана
са 19/60 дијела, што по новом премјеру одговара к.ч. број:
78/6, Подгљивље, приступни пут, површине 56 м², уписаној
у П.л. број: 151, КО Горица 1, посјед: Државна својина, кор.
јавни и некатегорисани путеви са 1/1 дијела;
- к.ч. број: 923/6, ауто-пут - пут, површине 218 м², уписана у зк. уложак број: 250, КО Горица, власништво: Држава

