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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ УСКЛАЂЕНОСТИ НАЦРТА, ОДНОСНО ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА, ДРУГОГ ПРОПИСА И ОПШТЕГ АКТА СА 
ПРАВНОМ ТЕКОВИНОМ ЕУ И ПРАКСОМ И СТАНДАРДИМА САВЈЕТА ЕВРОПЕ

Датум израде:
Лице задужено за израду:
1. Назив нацрта/приједлога прописа:
Предмет и циљ регулисања:
Степен усклађености нацрта/приједлога са EU acquis, односно праксом и стандардима Савјета Европе:
2. Назив примарног извора права Европске уније
(навести назив оснивачког уговора):
3. Назив секундарног извора права Европске уније, односно праксе и стандарда Савјета Европе:
CELEX oзнака:
Предмет и циљ регулисања:

a) б) в) г)

Одредбе прописа Европске уније, односно 
праксе и стандарда Савјета Европе

Одредбе нацрта/приједлога 
прописа

Степен усклађености одред-
бе нацрта/приједлога про-
писа са одредбама прописа 
Европске уније, односно 
праксе и стандарда Савјета 

Европе

Разлози за дјелимичну 
усклађеност или не-

усклађеност – образло-
жење

ОБРАЂИВАЧ/ПРЕДЛАГАЧ ПРОПИСА
РУКОВОДИЛАЦ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА УПРАВЕ

М. П.
Број: _____________________
Датум: ____________________

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

МИНИС ТА Р
М. П.

Број: _____________________
Датум: ____________________

2286
На основу члана 15. тачка г) и члана 43. став 3. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08), а у вези са чланом 31. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), Влада Републике Српске, на 210. сједници, 
одржаној 19.12.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ КООРДИНАЦИЈЕ РЕПУБЛИЧКИХ 
ОРГАНА УПРАВЕ У СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ 

У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И 
МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

I
Овом одлуком уређују се начин остваривања коорди-

нације између републичких органа управе при спровођењу 
активности у области европских интеграција и међународ-
не сарадње, начин остваривања сарадње са институцијама 
БиХ у спровођењу заједничких активности у областима 
европских интеграција и међународне сарадње те обавезе 
и одговорности представника републичких органа управе 
у спровођењу заједничких активности са представницима 
других институција у БиХ.

II
Координација у области европских интеграција и међу-

народне сарадње подразумијева активности које се спро-
воде ради обезбјеђења јединственог дјеловања и наступа 
представника републичких органа управе у процесу при-
друживања и приступања Европској унији и остваривању 
међународне сарадње, заступања јединствених ставова 

Републике Српске те заштите њене уставне позиције и на-
длежности у процесу европских интеграција и међународ-
не сарадње.

III
1) Координација дјеловања републичких органа управе 

у области европских интеграција и међународне сарадње 
подразумијева унутрашњу и спољну димензију.

2) Унутрашња димензија координације из става 1. ове 
тачке односи се на активности које се предузимају ради ја-
чања међуресорне сарадње и утврђивања заједничког ста-
ва републичких органа управе о одређеном питању које је 
предмет европског интеграционог процеса и међународне 
сарадње.

3) Вертикална димензија координације из става 1. ове 
тачке подразумијева координацију дјеловања републич-
ких органа управе у спровођењу заједничких активности 
и остваривању комуникације са институцијама са других 
нивоа власти у БиХ и представницима владиних и невла-
диних међународних организација у области европских ин-
теграција и међународне сарадње.

IV
Координација дјеловања републичких органа управе у 

области европских интеграција и међународне сарадње спро-
води се посредством Министарства за европске интеграције 
и међународну сарадњу (у даљем тексту: Министарство), у 
сарадњи са Кабинетом предсједника Владе Републике Срп-
ске и Кабинетом предсједника Републике Српске.

V
У остваривању координације из тачке IV ове одлуке 

Министарство:
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- обавља консултације и обезбјеђује савјетодавно ми-
шљење на захтјев републичког органа управе о свим ре-
левантним питањима у области европских интеграција и 
међународне сарадње,

- координира учешће представника републичких ор-
гана управе у активностима које се, самостално или у 
сарадњи са представницима других институција у БиХ, 
спроводе у области европских интеграција и међународне 
сарадње,

- прикупља и обједињује материјал који израђују репу-
блички органи управе с циљем извјештавања институција 
Европске уније и других међународних субјеката о спро-
веденим активностима у области европских интеграција и 
међународне сарадње,

- остварује комуникацију са институцијама БиХ, Европ-
ском унијом и другим међународним субјектима с циљем 
заступања и промовисања дефинисаних ставова републич-
ких органа управе и Владе Републике Српске у цјелини о 
свим питањима која су предмет европског интеграционог 
процеса и међународне сарадње,

- остварује редовну комуникацију са Кабинетом пред-
сједника Владе Републике Српске и Кабинетом предсјед-
ника Републике Српске с циљем размјене информација те 
дефинисања заједничких позиција и смјерница за дјело-
вање о свим релевантним питањима у области европских 
интеграција и међународне сарадње,

- извјештава Владу Републике Српске и предсједника 
Републике Српске о текућим питањима и спроведеним ак-
тивностима у области европских интеграција и међународ-
не сарадње,

- у складу са својим надлежностима, спроводи и друге 
активности у области европских интеграција и међународ-
не сарадње.

VI
У спровођењу активности у области европских ин-

теграција и међународне сарадње републички органи упра-
ве дужни су да:

- дјелују у складу са Уставом и законима утврђеним 
надлежностима Републике Српске те поступају у складу 
са Кодексом понашања именованих представника из Репу-
блике Српске у радним тијелима за израду закона, других 
прописа и пројеката на нивоу Босне и Херцеговине (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 53/08),

- приликом израде писменог материјала за потребе 
извјештавања институција Европске уније и других међу-
народних субјеката своје обавезе извршавају у утврђеним 
роковима и у складу са оперативним и методолошким 
упутствима Министарства,

- комуникацију у материјалној и електронској форми са 
институцијама БиХ, Европском комисијом и Делегацијом 
Европске уније у БиХ и другим међународним субјектима, 
а нарочито ону која се односи на испуњавање обавеза из 
процеса придруживања и приступања Европској унији и 
програмирање средстава помоћи Европске уније и других 
међународних субјеката, остварују посредством, односно 
уз обавезно и правовремено укључивање Министарства у 
комуникацију,

- правовремено извјештавају Министарство, а по по-
треби и Владу Републике Српске, о свим иницијативама за 
успостављање заједничких радних тијела на нивоу БиХ, а 
нарочито оних које за свој предмет дјеловања имају изра-
ду нових, односно измјену и допуну постојећих законских 
рјешења те израду стратешких докумената на нивоу БиХ,

- редовно подносе извјештаје Министарству о свим ак-
тивностима које самостално или у сарадњи са представни-
цима других институција у БиХ остварују ради реализације 
обавеза садржаних у Споразуму о стабилизацији и придру-
живању и другим релевантним документима и о активно-
стима које се спроводе у оквиру пројеката финансираних 
средствима помоћи Европске уније и других међународних 
субјеката, у форми и у складу са динамиком коју утврђује 
Министарство,

- у координацији са Министарством обезбјеђују уче-
шће својих представника на састанцима са представници-
ма Европске комисије и других међународних субјеката с 
циљем изношења и заступања ставова и интереса Републи-
ке Српске о питањима која су предмет њиховог разматрања,

- прије давања сагласности или мишљења на документе 
који се израђују у области европских интеграција и међу-
народне сарадње обавезно консултују Министарство, а по 
потреби и Владу Републике Српске,

- сваки вид кореспонденције и аплицирања на обуке из 
области европских интеграција обављају искључиво у са-
радњи и посредством Министарства,

- о сваком учешћу у обукама из области европских 
интеграција на кварталном основу писменим путем оба-
вјештавају Министарство.

VII
Задужује се Министарство да прати примјену ове одлу-

ке, да о томе информише Владу Републике Српске и да пре-
длаже мјере за унапређивање њеног спровођења.

VIII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о остваривању координације републичких органа управе у 
спровођењу активности у области европских интеграција и 
међународне сарадње (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 47/13 и 114/18).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3347/18  По овлашћењу,
19. децембра 2018. године потпредсједница Владе,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

2287
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 76. став 8. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), Влада 
Републике Српске, на 210. сједници, одржаној 19.12.2018. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ 
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I
Овом одлуком одобрава се исплата финансијских сред-

става неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама 
локалне самоуправе у износу од 500.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се како 

слиједи:

Редни 
бр. Неразвијене општине

1 Братунац 16.300,00
2 Власеница 15.512,50
3 Доњи Жабар 14.900,00
4 Костајница 15.212,50
5 Љубиње 15.137,50
6 Невесиње 15.425,00
7 Пелагићево 15.225,00
8 Петровац 13.375,00
9 Петрово 15.175,00
10 Рибник 14.287,50
11 Рогатица 14.537,50
12 Хан Пијесак 14.350,00




