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д) не збрињава и користи материјал Категорије 2 на 
прописани начин (члан 12),

ђ) не збрињава и користи материјал Категорије 3 на 
прописани начин (члан 13),

е) поступа супротно прописаним одступањима за 
нуспроизводе (члан 14),

ж) нема одобрење Министарства за сакупљање, превоз 
и збрињавање нуспроизвода (члан 17),

з) нема одобрења Министарства за алтернативне мето-
де коришћења или збрињавања нуспроизвода или за про-
изводе добијене од нуспроизвода (члан 18),

и) регистрацију објеката и погона обавља супротно 
одредбама овог закона (члан 19),

ј) нема одобрење Министарства за објекат или погон 
(члан 21),

к) сакупља, означава и превози нуспроизводе којим се 
не спречава ризик по јавно здравље и здравље животиња 
(члан 23),

л) не спроводи опште хигијенске услове у објектима и 
погонима (члан 25),

љ) обавља руковање нуспроизводима на начин којим се 
врши унакрсна контаминација или које представља ризик 
преноса болести (члан 26),

м) нема, не спроводи и не одржава писане процедуре 
или поступке на основима начела HACCP (члан 28),

н) ставља на тржиште нуспроизводе и производе до-
бијене од нуспроизвода за исхрану фармских животиња, 
изузев крзнашица (члан 30),

њ) ставља на тржиште и користи органска ђубрива и 
побољшиваче земљишта који не испуњавају прописане 
услове (члан 31),

о) не обавља сигурну обраду (члан 36),
п) не обавља сигурну крајњу употребу (члан 37),
р) ставља на тржиште храну за кућне љубимце супро-

тно прописаним условима (члан 38) и
с) ставља на тржиште остале производе добијене од 

нуспроизвода супротно прописаним условима (члан 39).
(2) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ за прекр-

шај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
привредном друштву.

(3) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ за прекр-
шај из става 1. овог члана казниће се предузетник.

(4) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ за прекр-
шај из става 1. овог члана казниће се физичко лице.

Члан 44.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће 

се за прекршај привредно друштво ако:
а) нема одобрење Министарства за коришћење нуспро-

извода и њихових производа за истраживање и друге по-
себне намјене (члан 15),

б) нема одобрења Министарства за исхрану животиња у 
посебне сврхе (члан 16),

в) објекат није уписан у Регистар (члан 20),
г) не обезбиједи сљедивост нуспроизвода или произво-

да добијених од нуспроизвода (члан 24),
д) не спроводи властите провјере у својим објектима 

или погонима (члан 27),
ђ) ставља на тржиште производе добијене од нуспро-

извода који не испуњавају прописане услове (члан 32) и
е) не користи сигурне нуспроизводе (члан 35).
(2) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ за прекр-

шај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
привредном друштву.

(3) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ за прекр-
шај из става 1. овог члана казниће се предузетник.

(4) Новчаном казном од 800 КМ до 2.400 КМ за прекр-
шај из става 1. овог члана казниће се физичко лице.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
(1) Влада ће у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона донијети:
а) уредбу о висину накнаде за збрињавање нуспроизво-

да (члан 17. став 4) и
б) уредбу о висину накнаде за преглед објеката за 

нуспроизводе (члан 20. став 5).
(2) Министар ће у року од шест мјесеци од дана сту-

пања на снагу овог закона донијети сљедеће прописе:
а) Правилник о условима и техничким захтјевима за ру-

ковање, обраду, прераду и складиштење, паковање, обиље-
жавање и употребу нуспроизвода и њихових производа 
(члан 6. став 2. и члан 15. став 4),

б) Правилник о условима исхране домаћих животиња 
пашом са земљишта на којима се примјењују органска ђу-
брива и побољшивачи земљишта (члан 10. став 2),

в) Правилник о условима под којима се обавља са-
купљање, складиштење и коришћење материјала Катего-
рије 1, 2 и 3 за исхрану животиња у посебне сврхе (члан 
16. став 2),

г) Правилник о основним и алтернативним методама 
прераде нуспроизвода (члан 18. став 4),

д) Правилник о условима за регистрацију субјеката у 
пословању са нуспроизводима, облику и садржају и вођењу 
Регистра (члан 19. став 3. и члан 22. став 2),

ђ) Правилник о условима који се односе на сагорије-
вање, спаљивање и коспаљивање нуспроизвода и погоне 
који производе био-гас или компост (члан 21. став 4),

е) Правилник о условима за издавање, садржај и облик 
обрасца документа и здравственог цертификата за нуспро-
изводе током превоза (члан 23. став 5),

ж) Правилник о сакупљању, превозу, обиљежавању 
нуспроизвода и њихових производа (члан 23. став 6),

з) Правилник о облику, садржају и вођења евиденција 
субјекта у пословању са нуспроизвода (члан 24. став 4),

и) Правилник о условима за спречавање унакрсне кон-
таминације нуспроизвода (члан 26. став 2),

ј) Правилник о условима за производњу и употре-
бу нуспроизвода као органских ђубрива и побољшивача 
земљишта (члан 31. став 4) и

к) Правилник о условима за стављање у промет хране 
за кућне љубимце произведених од нуспроизвода (члан 38. 
став 2).

(3) Министар ће у року од шест мјесеци од дана сту-
пања на снагу овог закона, уз сагласност министра здравља 
и социјалне заштите, донијети Правилник о условима за 
контролу ризика по јавно здравље и здравље животиња у 
случају спаљивања и закопавања (члан 17. став 3).

Члан 46.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а при-
мјењиваће се од 1. јуна 2014. године.

Број: 01-1519/13  Предсједник
27. јуна 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1051
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
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О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ШУМАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
шумама, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Двадесет осмој сједници, одржаној 27. јуна 
2013. године, а Вијеће народа 8. јула 2013. године констато-
вало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона 
о шумама није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2191/13 Предсједник
9. јула 2013. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ШУМАМА

Члан 1.
У Закону о шумама (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 75/08) у члану 5. у ставу 3. запета и ријечи: 
“Агенције за шуме, која се оснива у саставу Министарства” 
бришу се.

Члан 2.
У члану 8. у ставу 1. тачка а) брише се.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 2. ријеч: “морају” мијења се ријечју: 

“ће”, а умјесто тачке ставља се запета и додају ријечи: “а 
незавршени радови из текуће године морају се завршити у 
наредној години”.

У ставу 3. послије ријечи: “високим шумама” додају се 
ријечи: “са природном обновом”.

У ставу 4. послије ријечи: “високе шуме” додају се рије-
чи: “са природном обновом”.

Члан 4.
У члану 22. у ставу 1. ријечи: “Агенција за шуме ду-

жна је” замјењују се ријечима: “Јавно предузеће шумарства 
дужно је”. 

Члан 5.
Члан 23. мијења се и гласи:
“(1) Јавно предузеће шумарства дужно је израђивати 

шумскопривредне основе за шуме у својини Републике.
(2) Израду шумскопривредних основа, дугорочног про-

грама газдовања подручјем крша, елабората за проглашење 
заштитних шума и шума са посебном намјеном, пројеката 
за шумске комуникације, пројеката за извођење радова у 
шумарству, других пројеката у шумарству и инвестицио-
них програма газдовања шумским плантажама могу врши-
ти привредна друштва регистрована за ту дјелатност, која 
у радном односу на неодређено вријеме имају најмање 
четири дипломирана инжењера шумарства са положеним 
стручним испитом и која посједују лиценцу за рад коју 
издаје Министарство.

(3) Инвеститори су обавезни да при изради шумско-
привредне основе обезбиједе надзор, односно контролу и 
рецензију. 

(4) Министар доноси правилник којим се прописује 
поступак надзора над израдом шумскопривредног основа. 

(5) Сагласност на шумскопривредне основе даје Ми-
нистарство на основу стручног мишљења комисије за ре-
цензију, коју именује министар.

(6) Комисију из става 5. овог члана чини пет чланова из 
реда дипломираних инжењера шумарства, а њихова обавеза 
је да, на основу поднесеног приједлога шумскопривредног 
основа и остале документације, сачини стручно мишљење 
на основу којег се доноси одлука о усвајању шумскопри-
вредног основа.

(7) Министар доноси правилник којим се прописују 
услови за издавање лиценце привредним друштвима која 
обављају послове из ст. 1. и 2. овог члана.

(8) Министар доноси правилник о стручном испиту 
који полажу дипломирани инжењери шумарства за оба-
вљање послова из ст. 1. и 2. овог члана.”.

Члан 6.
У члану 29. у ставу 1. ријечи: “Агенција за шуме” за-

мјењују се ријечима: “Јавно предузеће шумарства”.

Члан 7.
У члану 31. ст. 2, 3. и 4. бришу се.
У ставу 5. ријечи: “Агенција за шуме” замјењују се 

ријечју: “Министарство”.

Члан 8.
У члану 39. у ставу 4. ријечи: “Агенција за шуме” за-

мјењују се ријечју: “Министарство”.

Члан 9.
У члану 48. у ставу 2. ријечи: “Агенција за шуме одго-

ворна је” замјењују се ријечима: “Корисник шума и шум-
ског земљишта у својини Републике одговоран је”. 

Члан 10.
У члану 52. у ставу 1. ријечи: “Агенцију за шуме” за-

мјењују се ријечју: “Министарство”.

Члан 11.
У члану 74. у ставу 3. послије ријечи: “пројектом” запе-

та и ријечи: “о чему обавјештава Агенцију за шуме” бришу 
се.

У ставу 6. ријечи: “Агенција за шуме” замјењују се 
ријечју: “Министарство”.

Члан 12.
Члан 77. мијења се и гласи:
“(1) Остали шумски производи користе се у складу са 

смјерницама из Основа и програма коришћења осталих 
шумских производа, као и прописа који уређују ову област.

(2) Корисник шума и шумског земљишта у својини 
Републике има право коришћења осталих шумских про-
извода, уз надокнаду од 3% продајне цијене производа 
коју издваја на посебан рачун корисника шума и шумског 
земљишта у својини Републике, а коју је обавезан усмјери-
ти за ревитализацију осталих шумских производа на лока-
литете са којих они потичу. 

(3) За шумскопривредна подручја на којима корисник 
шума и шумског земљишта у својини Републике не врши 
сакупљање осталих шумских производа расписује се јавни 
конкурс.

(4) Надокнада за сакупљање осталих шумских произво-
да за правна лица и предузетнике (комерцијалне сакупља-
че) износи 5% од продајне цијене производа. 

(5) Надокнада из става 4. овог члана уплаћује се на 
посебан рачун корисника шума и шумског земљишта у 
својини Републике до 5. у мјесецу за претходни мјесец и 
користи се искључиво за ревитализацију осталих шумских 
производа на локалитетима са којих они потичу.

(6) Министар доноси правилник којим се прописују 
услови коришћења и начин сакупљања осталих шумских 
производа.”. 

Члан 13.
У члану 79. ријечи: “Агенције за шуме” замјењују се 

ријечју: “Министарства”.

Члан 14.
У члану 81. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Планирање, изградњу и одржавање путева у функ-

цији газдовања шумама врши корисник шума и шумског 
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земљишта у својини Републике у складу са планском до-
кументацијом на коју је сагласност дало Министарство.”. 

Члан 15.
У члану 84. у ставу 2. ријечи: “Агенција за шуме” за-

мјењују се ријечима: “корисник шума и шумског земљишта 
у својини Републике”. 

Члан 16.
У члану 85. у ставу 1. ријечи: “Агенцију за шуме” за-

мјењују се ријечју: “Министарство”.
У ставу 2. ријечи: “Агенција за шуме” замјењују се 

ријечју: “Министарство”.
У ставу 3. ријечи: “Агенције за шуме” замјењују се 

ријечју: “Министарства”.

Члан 17.
У члану 87. у ставу 2. послије ријечи: “Министарство” 

ријечи: “уз стручну помоћ Агенције за шуме сразмјерно 
удјелу у површини шума у својини Републике и шума у 
приватној својини” бришу се.

Послије става 2. додаје се нови став 2а, који гласи:
“(2а) Средства посебних намјена за шуме користе се за 

одрживи развој шумарства у складу са намјенама из члана 
95. овог закона.”.

Члан 18.
У члану 88. у ставу 1. т. а) и б) бришу се.

Члан 19.
Члан 89. мијења се и гласи: 
“(1) Накнаде за коришћење шуме и шумског земљишта 

у својини Републике (средства за просту репродукцију) 
издвајају се из оствареног укупног прихода корисника 
шума и шумског земљишта у својини Републике, с тим да 
издвојена средства не могу бити мања од 10% вриједности 
продатих шумских сортимената утврђеној по цијенама у 
шуми на пању, по цјеновнику корисника шума и шумског 
земљишта у својини Републике. 

(2) Надокнада из става 1. овог члана уплаћује се на по-
себан рачун корисника шума и шумског земљишта у своји-
ни Републике мјесечно и користи се у оквиру шумскопри-
вредног подручја, односно шумског газдинства на коме су 
остварена. 

(3) Неутрошена средства за просту репродукцију кори-
сте се за проширену репродукцију шума.

(4) Средства из става 1. овог члана користе се за при-
прему земљишта за природно подмлађивање, пошумља-
вање, попуњавање новоподигнутих шумских култура, 
његу шумских култура и шумских састојина, прве прореде 
шумских култура, заштиту шума од биљних болести, ште-
точина и пожара, пројектовање, изградњу, реконструкцију 
и одржавање шумских камионских путева и за израду шум-
скопривредних основа. 

(5) Контролу уплате и утрошка средстава из става 1. 
овог члана врши Министарство.

(6) Корисник шума и шумског земљишта у својини Ре-
публике дужан је да плаћа надокнаду за развој неразвије-
них дијелова општине са које потичу продати сортименти 
у износу од 10% финансијских средстава остварених про-
дајом шумских дрвних сортимената утврђених по цјенов-
нику, по цијенама франко камионски пут. 

(7) Дио средстава из става 6. јединице локалне само-
управе, на чијој територији се налазе заштићена подручја, 
обавезне су издвојити намјенски за одрживи развој за-
штићених подручја, а према годишњем плану о утрошку 
намјенских средстава.

(8) Надокнада из става 6. овог члана уплаћује се на 
рачун јавних прихода општине или града, а користи се за 
изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и 
других објеката на руралним подручјима јединице локалне 
самоуправе са које потичу продати сортименти, а на осно-
ву годишњег плана о утрошку намјенских средстава који 

доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде. 

(9) Надокнаду из става 6. корисник шума и шумског 
земљишта у својини Републике плаћа квартално до 5. у 
мјесецу за претходни квартал. Корисник шума и шумског 
земљишта у својини Републике није дужан уплатити ова 
средства уколико јединица локалне самоуправе није усво-
јила годишњи план о утрошку намјенских средстава.

(10) Национални паркови и индустријске и друге шум-
ске плантаже нису обвезници плаћања надокнаде из ст. 1. 
и 6. овог члана.”.

Члан 20.
Члан 90. мијења се и гласи: 
“(1) Надокнаду за обављање послова од општег инте-

реса у шумама у приватној својини уплаћују власници при-
ватних шума у омјеру: 80% на рачун извршиоца стручно-
техничких послова у шумама у приватној својини и 20% 
на рачун јединице локалне самоуправе са чијег подручја 
потичу сортименти.

(2) Основицу за обрачун надокнаде за обављање по-
слова од општег интереса у шумама у приватној својини 
у износу од 10% чини тржишна вриједност нето посјече-
не дрвне масе утврђена на мјесту утовара у транспортно 
средство (франко камионски пут) по цјеновнику корисника 
шума и шумског земљишта у својини Републике.

(3) Висина надокнаде из става 2. овог члана обрачунава 
се и уплаћује у поступку вршења дознаке, односно одобра-
вања сјече шуме, а прије издавања отпремног исказа.

(4) Средства која се уплаћују на рачун јединице локалне 
самоуправе са чијег подручја потичу сортименти могу се 
користити искључиво за израду шумскопривредних основа 
за шуме у приватној својини, подизање нових шума, његу 
шума и заштиту шума у приватној својини.”.

Члан 21.
Члан 93. мијења се и гласи: 
“Контролу обрачуна средстава из члана 88. и члана 89. 

став 6. овог закона врши Пореска управа Републике Срп-
ске.”.

Члан 22.
У члану 94. у ставу 1. ријечи: “из чл. 89. и 91.” замјењују 

се ријечима: “из члана 88.”.
У ставу 2. ријечи: “Законом о Пореској управи Репу-

блике” замјењују се ријечима: “прописом којим се уређује 
порески поступак”.

Члан 23.
Члан 95. мијења се и гласи:
“(1) Надокнада за унапређивање општекорисних функ-

ција шума (проширена репродукција) користи се за фи-
нансирање израде и реализацију Шумарског програма Ре-
публике Српске, Стратегије развоја шумарства Републике 
Српске, Дугорочног програма газдовања подручјем крша, 
финансирање газдовања шумама и шумским земљиштем 
на подручју крша, за обављање активности Савјета за шу-
марство Републике Српске, успостављање и одржавање ин-
формационог система у шумарству, успостављање и одр-
жавање катастра шума и шумског земљишта, финансирање 
утврђивања граница шума и шумског земљишта у својини 
Републике, израду и спровођење инвентуре шума на вели-
ким површинама, подршку заштићеним подручјима кроз 
унапређивање и развој социјалних функција шума и реа-
лизацију пројеката унапређивања шума у свим облицима 
својине шума и шумског земљишта, као и за:

а) подизање нових шума,
б) унапређивање производње шумског репродуктивног 

материјала,
в) обављање шумскоузгојних радова у високим дегра-

дираним шумама, изданачким шумама, голетима и кршу,
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г) спровођење заштите шума у ванредним околностима,
д) попуњавање, његу и прве прореде у културама по-

дигнутим из средстава проширене репродукције шума,
ђ) издвајање нових и унапређивање стања постојећих 

сјеменских објеката,
е) очување, унапређивање и усмјерено коришћење би-

одиверзитета шумских еко-система,
ж) издвајање, конзервацију и очување заштићених по-

дручја,
з) научноистраживачки рад и образовање у области шу-

марства,
и) изградњу и одржавање инфраструктурних објеката у 

функцији газдовања шумама, 
ј) газдовање шумама и шумским земљиштем на по-

дручју крша, 
к) успостављање, одржавање и унапређивање систе-

ма стручно-савјетодавне подршке власницима приватних 
шума,

л) подршку удруживању власника приватних шума,
љ) унапређивање и развој социјалних функција шума и 
м) друге намјене за унапређивање шума.
(2) За непланиране мјере заштите шума које могу да 

проузрокују посљедице ширих размјера (пожари, градација 
инсеката и слично) резервише се 5% средстава проширене 
репродукције шума, а за развој ловства у Републици резер-
више се 2% средстава проширене репродукције шума.

(3) Министар доноси правилник којим прописује усло-
ве и критеријуме, начин и поступак коришћења средстава 
посебних намјена за шуме.”.

Члан 24.
У члану 102. у ставу 1. у тачки х) ријечи: “Агенцију за 

шуме” замјењују се ријечју: “Министарство”.
У ставу 1. послије тачке ш) додаје се нова тачка аа), која 

гласи: 
“аа) дрво и дрвне сортименте произведене у шуми вози 

од пања и транспортује супротно одредбама члана 72. став 
1. овог закона.”.

Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Новчаном казном од 300,00 до 900,00 КМ казниће 

се физичко лице за прекршај из става 1. т. ж), з), и), ј), м), 
о), п), т), у) и ч) овог члана.”. 

Члан 25.
У члану 103. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “Агенцију за 

шуме” замјењују се ријечју: “Министарство”.

Члан 26.
У члану 104. у ставу 1. послије ријечи: “Републике” бри-

шу се запета и ријечи: “који израђује Агенција за шуме”.

Члан 27.
Члан 105. брише се.

Члан 28.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1520/13  Предсједник
27. јуна 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 25. Општег колективног уговора (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 40/10), Влада Републи-
ке Српске, на 20. сједници, одржаној 18.07.2013. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЈНИЖЕ ЦИЈЕНЕ РАДА

 I
Овом одлуком утврђује се најнижа цијена рада у износу 

од 106,00 КМ, а примјењиваће се за обрачун плата од 1. 
јула 2013. године и не односи се на доспјела и неисплаћена 
примања. 

II
Најнижа цијена рада, утврђена тачком I ове одлуке, од-

носи се на све запослене у области:
- просвјете и културе,
- унутрашњих послова,
- републичке управе и
- правосуђа.

III
Најнижа цијена рада за запослене у органима јединица 

локалне самоуправе утврђује се у износу од 100,00 КМ, а 
примјењиваће се за обрачун плата од 1. јула 2013. године и 
не односи се на доспјела и неисплаћена примања. 

IV
Овлашћују се ресорни министри да са Синдикатом рад-

ника унутрашњих послова Републике Српске, Синдикатом 
образовања, науке и културе Републике Српске, Синдика-
том управе Републике Српске и Синдикатом правосуђа Ре-
публике Српске потпишу Протокол о утврђивању најниже 
цијене рада у складу са т. I и III ове одлуке.

V
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

финансија.

VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о утврђивању најниже цијене рада (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 5/08, 114/08 и 117/09).

VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1505/13 Предсједница 
18. јула 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 70. Закона о дјечијој заштити - Пре-

чишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 4/02, 17/08 и 1/09), чл. 3. и 12. Закона о систему јав-
них служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07 и 109/12) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 18. сједници, одржа-
ној 03.07.2013. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

I
Овом одлуком врши се усклађивање акта о оснивању 

Јавне установе Јавни фонд за дјечију заштиту са Законом 
о дјечијој заштити, Законом о систему јавних служби, За-
коном о класификацији дјелатности и Регистру пословних 
субјеката по дјелатностима у Републици Српској (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 74/10) и Уредбом о 
класификацији дјелатности Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 9/13).

II
Оснивач Јавне установе Јавни фонд за дјечију зашти-

ту је у име Републике Српске Влада Републике Српске (у 
даљем тексту: Влада).




