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(4) Посебни услови за вршење послова вјештачења су 
да јавне и приватне установе или привредна друштва имају 
закључен уговор о раду или уговор о дјелу са најмање два 
ангажована стручна лица која су на Листи вјештака Ми-
нистарства за области вјештачења за коју подноси захтјев 
за упис у именик из става 1. овог члана.

(5) Рјешење о упису правних субјеката у именик из ста-
ва 1. овог члана, а која испуњавају услове прописане ст. 3. и 
4. овог члана на захтјев правног субјекта доноси министар, 
по претходно прибављеном мишљењу Комисије.

(6) Рјешење из става 5. овог члана издаје се на период 
од шест година и може се продужити у складу са овим за-
коном.

Садржај Именика правних субјеката за вршење послова 
вјештачења
Члан 30.

У именик из члана 29. став 1. овог закона уносе се сље-
дећи подаци:

1) редни број уписа,
2) назив и сједиште правног субјекта,
3) телефонски број,
4) област, укључујући специјалност и усмјерену спе-

цијалност вјештачења,
5) имена стручних лица којима правни субјекат распо-

лаже за одређену област вјештачења,
6) број и датум доношења рјешења о испуњавању усло-

ва за упис у Именик вјештака правних субјеката,
7) број и датум рјешења о упису у судски регистар и
8) број и датум рјешења о престанку испуњавања усло-

ва за упис у Именик вјештака правних субјеката.

Промјена података
Члан 31.

Државни органи, републички органи управе који у 
оквиру законом прописаних овлашћења врше послове вје-
штачења, јавне и приватне установе и привредна друштва 
регистрована за вршење послова вјештачења, који су упи-
сани у Именик вјештака правних субјеката, дужни су да о 
промјени података из члана 30. овог закона обавијесте Ми-
нистарство.

Рјешење о престанку испуњавања услова за упис у 
Именик вјештака правних субјеката

Члан 32.
(1) Ако утврди да су јавне и приватне установе и при-

вредна друштва регистрована за вршење послова вјештаче-
ња, који су уписани у Именик вјештака правних субјеката 
за вршење послова вјештачења, престали да испуњавају 
услове за упис у Именик вјештака правних субјеката, од-
носно да државни органи, републички органи управе, у 
оквиру законом прописаних овлашћења немају овлашћење 
за вршење послова вјештачења, Министарство доноси рје-
шење о престанку испуњавања услова за упис, а правни 
субјект се без одгађања брише из Именика вјештака прав-
них субјеката.

(2) Против рјешења из става 1. овог члана жалба није 
дозвољена, али се може покренути управни спор код на-
длежног суда.

Дужност вршења послова вјештачења
Члан 33.

(1) Државни органи, републички органи управе који у 
оквиру законом прописаних овлашћења врше послове вје-
штачења, јавне и приватне установе и привредна друштва 
регистрована за вршење послова вјештачења из члана 29. 
овог закона, а који су уписани у Именик правних субјеката 
за вршење послова вјештачења, дужни су да изврше вјешта-
чење које наложи суд или други орган који води поступак.

(2) Поред правних субјеката из става 1. овог члана упи-
саних у Именик вјештака правних субјеката и други вјеш-
таци као физичка лица уписана у Именик вјештака дужни 

су да изврше вјештачење које им повјери суд или други 
орган који води поступак, ако предмет вјештачења спада у 
њихову дјелатност.

(3) Ако вјештак из оправданих разлога не може прихва-
тити вјештачење, дужан је да о разлозима неприхватања 
одмах обавијести суд или други орган који води поступак.

Вршење послова вјештачења
Члан 34.

(1) Послове вјештачења у Републици Српској могу 
вршити вјештаци са територије цијеле Босне и Херцеговине.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, уколико на тери-
торији Босне и Херцеговине нема вјештака одговарајуће 
струке или постоје други правни или стварни разлози због 
којих вјештаци из Босне и Херцеговине не могу вршити 
послове вјештачења у конкретном предмету, послове 
вјештачења у Републици Српској може у појединачним 
случајевима вршити и вјештак из друге државе, који по 
закону те државе испуњава услове за вршење послова вје-
штачења.

ГЛАВА IV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Именовање вјештака по одредбама овог закона
Члан 35.

Вјештаци именовани у складу са одредбама Закона о 
вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 16/05 и 65/08) настављају са обављањем 
дужности до именовања вјештака по одредбама овог закона.

Доношење подзаконских аката
Члан 36.

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана сту-
пања на снагу овог закона донијети:

1) Рјешење о висини трошкова рада Комисије (члан 6. 
став 4),

2) Правилник о квалификационом тестирању кандидата 
за вјештака (члан 7. став 2),

3) Рјешење о висини трошкова квалификационог тести-
рања (члан 7. став 4),

4) Правилник о поступку утврђивања одговорности 
вјештака (члан 17. став 2),

5) Тарифу о накнади и награди трошкова за рад вјешта-
ка (члан 22. став 3) и

6) Правилник о стручном усавршавању вјештака (члан 
26. став 5).

(2) До доношења подзаконских аката из става 1. овог 
члана примјењују се подзаконски акти донесени на основу 
Закона о вјештацима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 16/05 и 65/08).

Престанак важења досадашњих прописа
Члан 37.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 
о вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 16/05 и 65/08).

Ступање на снагу
Члан 38.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-806/17 Предсједник
20. јула 2017. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1326
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 ВОДАМА

Проглашавам Закон о измјенама о допунама Закона 
о водама, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. 
године, а Вијеће народа 28. јула 2017. године констатовало 
да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о во-
дама није угрожен витални национални интерес ни једног 
конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2336/17 Предсједник
3. августа 2017. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА

Члан 1.
У Закону о водама (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, бр. 50/06, 92/09 и 121/12) у члану 3. послије става 1. 
додаје се нови став 2, који гласи:

“(2) Управљање ризицима од поплава заснива се на 
принципу солидарности и планира се и координира на ни-
воу обласног ријечног слива у циљу смањења ризика од 
штетних посљедица посебно по живот и здравље људи, 
животну средину, културну баштину, инфраструктуру и 
привредне активности.”.

Члан 2.
У члану 4. послије подтачке 38. додају се нове подт. 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. и 48, које гласе:
“39. Вјештачко водно тијело - означава тијело повр-

шинске воде створене људском активношћу,
40. Знатно измијењено водно тијело - означава тијело 

површинске воде чије су карактеристике битно измијењене 
усљед физичких промјена насталих људском активношћу,

41. Еутрофикација - означава обогаћење воде 
нутријентима, посебно једињењима азота и/или фосфора, 
које проузрокује убрзани раст алги и виших форми биљних 
врста, а што доводи до нежељеног нарушавања равнотеже 
организама присутних у водама и промјене квалитета воде,

42. Статус површинских вода - означава статус вод-
ног тијела површинске воде, одређен њеним еколошким и 
хемијским статусом,

43. Статус подземне воде - означава статус водног тије-
ла подземне воде, одређен квантитативним и хемијским 
статусом,

44. Квантитативни статус - означава статус који пока-
зује степен до којег се на неко тијело подземне воде утиче 
директним и индиректним захватањем воде,

45. Расположиве залихе подземне воде - означава ви-
шегодишњи просјечни степен укупног прихрањивања тијела 
подземне воде, умањен за вишегодишњи просјечан степен 
протицаја, који се захтијева ради постизања циљева еколошког 
квалитета повезаних површинских вода да би се избјегло свако 
знатније погоршање еколошког статуса таквих вода и наноше-
ње знатне штете повезаним сувоземним екосистемима,

46. Циљеви заштите животне средине - у смислу 
овог закона обухватају спречавање погоршања, заштиту и 
унапређивање свих тијела површинских вода и заштиту, 
унапређивање и обнављање свих тијела подземних вода, а 
ради остваривања њиховог доброг статуса,

47. Поплава - означава привремену покривеност зе-
мљишта водом које обично није прекривено водом, које 
узрокују ријеке, бујице и привремени водотоци, а не одно-
се се на поплаве из система јавне канализације за одвођење 
урбаних отпадних вода,

48. Ризик од поплава - означава комбинацију вјерова-
тноће појаве поплавног догађаја и потенцијалних штетних 
посљедица поплавног догађаја по здравље људи, животну 

средину, културну баштину, инфраструктуру и привредне 
активности.”.

Став 2. брише се.

Члан 3.
Послије члана 8. додаје се назив члана и нови члан 8а, 

који гласи:

“Подјела површинских вода
Члан 8а.

(1) Површинске воде на територији Републике Српске, 
према значају који имају за управљање водама дијеле се на 
воде I реда и воде II реда на основу сљедећих критеријума: 
положаја водотока у односу на државну границу, ентитет-
ску линију разграничења, величине и карактеристике слива, 
режима и карактеристика водотока из аспекта коришћења 
вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода.

(2) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) на 
приједлог Министарства доноси одлуку којом се утврђују 
воде I реда у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 
овог закона.

(3) Све површинске воде које нису утврђене као воде I 
реда сматрају се водама II реда.”.

Члан 4.
У члану 9. став 3. брише се.

Члан 5.
Члан 11. мијења се и гласи:
“(1) Припадност јавном водном добру утврђује се на 

основу уписа у јавне евиденције.
 (2) У случајевима када припадност није утврђена на 

начин из става 1. овог члана, а испуњени су сви услови 
прописани овим законом, припадност јавном водном добру 
утврђује се одлуком Владe, а на приједлог Министарства.

 (3) Јавно водно добро не може бити предмет промета, 
али може под посебним условима одређеним овим зако-
ном или на закону заснованом подзаконском пропису, бити 
предмет ограниченог права коришћења закупом, а у одре-
ђеним случајевима и концесијом.

(4) Правила о реализацији става 3. овог члана, по-
штујући начела одрживог развоја, а у вези са врстама јав-
ног водног добра, процедурама, временским важењем, нак-
надама и другим неопходним елементима за реализацију 
права његовог ограниченог коришћења, као и неопходним 
елемената за реализацију члана 10. став 3. овог закона, про-
писује Министарство.”.

Члан 6.
Члан 12. мијења се и гласи:
“(1) Статус јавног водног добра може се укинути када је 

јавно водно добро постало трајно непотребно за интеграл-
но управљање водама.

(2) Приједлог за укидање статуса јавног водног добра 
субјекат који има интерес подноси Министарству, а након 
што Јавна установа ʻВоде Српскеʼ достави мишљење да је 
јавно водно добро постало трајно непотребно за интеграл-
но управљање водама, одлуку о укидању статуса јавног 
водног добра доноси Влада на приједлог Министарства.

(3) Одлука из става 2. овог члана садржи и одредбу о 
брисању јавног водног добра из јавних евиденција и Ми-
нистарство је доставља Правобранилаштву Републике Срп-
ске ради спровођења ове одлуке у јавним евиденцијама.”.

Члан 7.
Назив члана 16. мијења се и гласи: “Власништво и 

управљање водним објектима”.
У члану 16. ст. 4, 5. и 6. мијењају се и гласе:
“(4) Јавна установа ʻВоде Српскеʼ управља заштитним 

водним објектима из члана 15. став 1. тачка а) овог закона 
на водама I реда и брине о њиховом намјенском коришћењу, 
одржавању и чувању.
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 (5) Јединице локалне самоуправе управљају зашти-
тним водним објектима из члана 15. став 1. тачка a) на во-
дама II реда, водним објектима из члана 15. став 1. т. б), в) 
и г) подт. 1) и 2) и тачка д) овог закона.

(6) Правно лице, предузетник и физичко лице које је за 
своје потребе изградило водне објекте из члана 15. став 1. 
тачка г) подт. 3), 4) и 5) овог закона дужно је да њима упра-
вља и да их одржава у складу са овим законом.”.

У ставу 7. број: “5.” замјењује се бројем: “6.”.

Члан 8.
Назив члана и члан 17. мијењају се и гласе:

“Одржавање водних објеката
Члан 17.

(1) Одржавање водних објеката из члана 15. овог закона 
врши се у складу са Правилником из члана 16. став 8. овог 
закона, а по програму који доноси субјект који управља тим 
објектом.

(2) На програм одржавања из става 1. овог члана даје се 
сагласност на сљедећи начин:

а) на програм одржавања који доноси Јавна установа 
ʻВоде Српскеʼ сагласност даје Министарство,

б) на програм одржавања који доноси јединица локалне 
самоуправе сагласност даје Јавна установа ʻВоде Српскеʼ и

в) на програм одржавања који доноси јавно предузеће 
које је основала јединица локалне самоуправе, правно лице 
основано и регистровано у складу са посебним законом 
или физичко лице као власник водног објекта сагласност 
даје јединица локалне самоуправе, а уколико јавно преду-
зеће обавља дјелатност на територији двију или више је-
диница локалне самоуправе, сагласност дају све јединице 
локалне самоуправе.

(3) На хидротехничке објекте изграђене до дана сту-
пања на снагу овог закона примјењују се ст. 1. и 2. овог 
члана.”.

Члан 9.
Члан 52. мијења се и гласи:
“Квалитет воде намијењене за људску употребу пропи-

сује се законом којим се уређује храна и њен квалитет.”.

Члан 10.
Послије члана 90. додаје се назив члана и нови члан 

90а, који гласи:

“Надлежност за процјену и управљање ризицима од 
поплава
Члан 90а.

(1) Управљање процјеном и управљање ризицима од 
поплава врши Министарство.

(2) Оперативне послове и активности за реализаци-
ју процјене ризика од поплава и управљања ризицима од 
поплава на подручју обласног ријечног слива (дистрикта) 
врши Јавна установа ʻВоде Српскеʼ.”.

Члан 11.
Послије члана 99. додају се нови чл. 99а, 99б, 99в, 99г, 

99д, 99ђ, 99е, 99ж, 99з, 99и, 99ј, 99к, 99л. и 99љ, који гласе:

“Прелиминарна процјена ризика од поплава
Члан 99а.

(1) Прелиминарна процјена ризика од поплава је основ 
за доношење мапа опасности од поплава и мапа ризика од 
поплава на основу којих се израђује План управљања ризи-
цима од поплава.

(2) На основу одлуке коју доноси Влада на приједлог 
Министарства, Јавна установа ʻВоде Српскеʼ припрема 
Прелиминарну процјену ризика од поплава за сваки обла-
сни ријечни слив (дистрикт), а по потреби и за дијелове 
обласног ријечног слива (дистрикта), као и за подсливове, у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

(3) Прелиминарна процјена ризика од поплава врши се 
са циљем процјене потенцијалних ризика, на основу распо-
ложивих података и документације, посебно узимајући у 
обзир утицај климатских промјена на појаву поплава.

(4) У случају да се на основу међународног уговора до-
несе одлука да се припреме прелиминарне процјене ризика 
за подручје међународног ријечног слива, Јавна установа 
ʻВоде Српскеʼ путем Министарства обезбјеђује размјену 
информација са надлежним органом друге заинтересоване 
државе, у складу са овим законом.

(5) Прелиминарну процјену ризика из става 1. овог чла-
на Јавна установа ʻВоде Српскеʼ припрема и за дио подру-
чја међународног ријечног слива који се простире на тери-
торији Републике Српске, у складу са ставом 4. овог члана.

(6) Влада, на приједлог Министарства, доноси одлуку о 
усвајању Прелиминарне процјене ризика од поплава у року 
од двије године од дана ступања на снагу овог закона, коју 
преиспитује и по потреби ажурира сваких шест година.

Утврђивање постојања ризика од поплава
Члан 99б.

(1) На основу усвојене Прелиминарне процјене ризи-
ка од поплава, Влада, на приједлог Министарства, доноси 
одлуку о подручјима за која постоји знатан ризик од попла-
ва или за која сматра да би се такав ризик могао појавити.

(2) Подручја из става 1. овог члана утврђују се и за дије-
лове подручја међународног ријечног слива који се прости-
ре на територији Републике Српске, а за које се утврди да 
могу имати знатан ризик од поплава.

(3) У случају из става 2. овог члана, Министарство на 
приједлог Јавне установе ʻВоде Српскеʼ обезбјеђује ко-
ординацију са надлежним органом друге заинтересоване 
земље, у складу са овим законом.

Садржај Прелиминарне процјене ризика од поплава
Члан 99в.

Прелиминарна процјена ризика од поплава садржи:
а) мапе подручја обласног ријечног слива (дистрикта), 

односно другог подручја за које се процјена ради с прика-
зом топографије и намјене земљишта,

б) опис поплава из претходног периода које су имале 
знатне штетне посљедице по здравље људи, животну сре-
дину, културну баштину, инфраструктуру и привредну ак-
тивност и за које постоји вјероватноћа појаве и убудуће, 
укључујући опис простора који су поплаве досезале и путе-
ва отицања поплавних вода, те процјену штетних учинака 
које су проузроковале,

в) опис поплава већег обима из ранијег периода, на 
основу којих се могу предвидјети штетне посљедице убу-
дуће и

г) по потреби, и процјену штетних посљедица које могу 
настати од будућих поплава по здравље људи, животну сре-
дину, културну баштину, инфраструктуру и привредне ак-
тивности, што је више могуће узимајући у обзир чињенице 
као што су топографија, положај водотока и њихове опште 
хидролошке и геоморфолошке карактеристике, укључујући 
поплавна подручја као природна ретенциона подручја, ефи-
касност постојеће изграђене инфраструктуре за заштиту од 
поплава, положај насељених подручја, подручја привредне 
активности и дугорочни развој догађаја, укључујући утицај 
климатских промјена на појаву поплава.

Мапе опасности од поплава
Члан 99г.

(1) На основу Одлуке о усвајању Прелиминарне процје-
не ризика од поплава, Јавна установа ̒ Воде Српскеʼ израђу-
је мапе опасности од поплава.

(2) Јавна установа ʻВоде Српскеʼ израђује у одгова-
рајућој размјери мапе опасности од поплава за свако по-
дручје обласног ријечног слива (дистрикта), за која постоји 
знатан ризик од поплава или за која се сматра да би се такав 
ризик могао појавити, а по потреби и за дијелове подручја 
обласног ријечног слива и за подсливове.
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(3) На мапама опасности од поплава приказују се гео-

графска подручја која би могла бити поплављена у складу 
са сценаријима који подразумијевају појаву поплава:

а) са ниским степеном вјероватноће или вјероватноћом 
појаве екстремних поплава,

б) са вјероватноћом средње учесталости: ≥ једном у 100 
година и

в) по потреби са високим степеном вјероватноће.

Мапе ризика од поплава
Члан 99д.

(1) На основу мапе опасности од поплава, Јавна устано-
ва ʻВоде Српскеʼ израђује мапе ризика од поплава у одго-
варајућој размјери.

(2) На мапама ризика од поплава приказују се могуће 
штетне посљедице на подручјима која могу бити погођена 
поплавама у складу са сценаријима утврђеним чланом 99г. 
став 3. овог закона.

Израда Плана управљања ризиком од поплава
Члан 99ђ.

(1) На основу мапа опасности од поплава и мапа 
ризика од поплава, Влада, на приједлог Министарства, 
доноси одлуку о изради Плана управљања ризицима од 
поплава у року од три године од дана ступања на снагу 
овог закона.

(2) На основу одлуке из става 1. овог члана, Министар-
ство доноси програм активности на припреми Плана упра-
вљања ризицима од поплава у року од три мјесеца од дана 
њеног ступања на снагу.

План управљања ризицима од поплава
Члан 99е.

(1) Влада доноси План управљања ризицима од попла-
ва најкасније до краја 2021. године, који преиспитује и по 
потреби ажурира сваких шест година.

(2) План из става 1. овог члана обухвата све аспекте 
управљања ризицима од поплава, и то:

а) циљеве заштите животне средине у складу са овим 
законом,

б) обим поплава и путеви течења поплавних вода и по-
дручја која имају могућност задржавања поплавне воде, 
попут природних плавних подручја,

в) управљање земљиштем и водама,
г) просторно планирање,
д) коришћење земљишта,
ђ) очување природе,
е) пловидбу и лучку инфраструктуру,
ж) спречавање,
з) заштиту,
и) припрему, укључујући прогнозу и системе раног 

упозоравања,
ј) специфичне карактеристике одређеног подручја 

(обласног ријечног слива - дистрикта, дијелова обласног 
ријечног слива или подслива),

к) предузимање мјера за одрживо коришћење земљи-
шта,

л) повећање могућности задржавања воде,
љ) контролисано плављење одређених подручја у слу-

чају поплава и
м) трошкове и користи.
(2) Није дозвољено да планови управљања ризицима 

од поплава донесени на основу овог закона укључују мјере 
које својим обимом и ефектом могу знатно повећати ризик 
од поплава узводно и низводно у другом ентитету, односно 
држави на истом ријечном сливу или подсливу, осим у слу-
чају да су такве мјере координисане и да је заједничко рје-
шење усаглашено.

Обавеза примјене и спровођења Плана управљања 
ризицима од поплава

Члан 99ж.
Након усвајања Плана управљања ризицима од попла-

ва, надлежни органи јединица локалне самоуправе и репу-
блички органи који доносе планске документе, као и прав-
на и физичка лица обухваћена Планом, дужни су да при-
мјењују и спроводе План управљања ризицима од поплава.

Уређивање поступка процјене и управљања 
ризицима од поплава

Члан 99з.
(1) Влада доноси Уредбу о садржају и основним еле-

ментима процјене и управљања ризицима од поплава, 
којом се уређују:

а) подручја за које се доноси План управљања ризици-
ма од поплава,

б) начин координације планова управљања ризицима од 
поплава на подручјима из тачке а) овог члана,

в) израда и детаљан садржај Прелиминарне процјене 
ризицима од поплава,

г) детаљан садржај и изглед мапа опасности од поплава 
и мапа ризика од поплава,

ђ) садржај Плана управљања ризицима од поплава за 
сваки обласни ријечни слив (дистрикт),

е) садржај Програма активности на припреми Плана 
управљања ризицима од поплава,

ж) садржај првог Плана управљања ризицима од попла-
ва и елементи за његово касније ажурирање,

з) циљеви управљања ризицима од поплава у подручји-
ма за која постоји знатан ризик од поплава или за која се 
сматра да би се такав ризик могао појавити, који садрже 
одговарајући план управљања ризицима од поплава,

и) мјере за постизање утврђених циљева управљања ри-
зицима од поплава и

ј) друга питања од значаја за процјену и управљање ри-
зицима од поплава.

(3) Влада доноси уредбу из става 1. овог члана у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Обавеза координације планова управљања 
ризицима од поплава

Члан 99и.
(1) Ако се oдлуком о изради Плана управљања ризици-

ма од поплава утврди обавеза да се унутар једног подручја 
ријечног слива изради више планова управљања ризицима 
од поплава, односно за дио или дијелове подручја ријеч-
ног слива или за подсливове, Јавна установа ʻВоде Српскеʼ 
обезбјеђује међусобну усклађеност (координисаност) тих 
планова.

(2) Ако у складу са чланом 99а. став 4. овог закона за 
међународни ријечни слив или подслив буде покренута 
иницијатива или донесена одлука за израду једног међуна-
родног плана управљања ризицима од поплава или више 
планова усклађених за тај међународни ријечни слив или 
подслив, Јавна установа ʻВоде Српскеʼ у сарадњи са Ми-
нистарством и другим органима учествоваће у припреми 
таквог плана или усклађивању планова.

Усклађеност информација
Члан 99ј.

(1) Министарство обезбјеђује координацију активно-
сти на изради планова управљања ризицима од поплава 
са активностима на изради планова управљања обласним 
ријечним сливовима (дистриктима), посебно водећи рачуна 
о повећању ефикасности, размјени информација и оствари-
вању циљева заштите животне средине, у складу са овим 
законом.

(2) Јавна установа ʻВоде Српскеʼ брине се да информа-
ције које садрже мапе опасности од поплава и мапе ризика 
од поплава буду обједињене са одговарајућим информа-
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цијама које се презентују у плановима управљања обла-
сним ријечним сливовима (дистриктима).

Усклађивање израде планова
Члан 99к.

Планови управљања ризицима од поплава могу да чине 
саставни дио планова управљања ријечним сливовима.

Јавност у оцјењивању и управљању ризицима 
од поплава
Члан 99л.

(1) Прелиминарну процјену ризика од поплава, мапе 
опасности од поплава и мапе ризика од поплава Јавна уста-
нова ʻВоде Српскеʼ чини доступним јавности.

(2) Јавна установа ʻВоде Српскеʼ обавезна је да преду-
зима мјере за подстицање активног учешћа заинтересова-
них страна у изради, преиспитивању и ажурирању планова 
управљања ризицима од поплава, у складу са овим законом.

(3) Министарство координира активно учешће свих за-
интересованих страна у изради, преиспитивању и ажури-
рању планова управљања ризицима од поплава са планови-
ма управљања ријечним сливовима.

Обавезе Министарства које се тичу јавности
Члан 99љ.

Министарство је дужно да приликом израде акта нацр-
те тих аката учини доступним јавности објавом на интернет 
страници у роковима који ће омогућити давање примједаба.”.

Члан 12.
У члану 137. у ставу 3. послије ријечи: “издавања” до-

дају се запета и ријечи: “осим уколико у том периоду нису 
прибављени локацијски услови”.

Члан 13.
Назив члана и члан 181. бришу се.

Члан 14.
У члану 184. у ставу 2. послије ријечи: “обласних ријеч-

них сливова” умјесто запете додаје се тачка, а преостали 
текст брише се.

Члан 15.
У члану 194. у ставу 1. у тачки б) и у ставу 2. у тачки 

в) послије ријечи: “самоуправе” додају се ријечи: “на чијој 
територији се реализују активности за које је прописана 
посебна водна накнада”.

У ставу 5. послије ријечи: “вода” додају се ријечи: “и 
заштиту од вода”.

Члан 16.
У члану 195. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Министарство координира и прати намјенски утро-

шак средстава из члана 188, а у вези са чланом 194. овог за-
кона давањем сагласности на План утрошка ових средстава 
јединицама локалне самоуправе, те прибавља извјештаје 
о њиховом утрошку и о томе једном годишње информише 
Владу.”.

Члан 17.
У члану 210. у ставу 1. послије тачке к) додаје се нова 

тачка л), која гласи:
“л) не примјењује и не спроводи План управљања ри-

зицима од поплава, у складу са чланом 99ж. овог закона,”.
Досадашње т. л), љ), м), н), њ), о), п), р) и с) постају т. 

љ), м), н), њ), о), п), р), с) и т).

Члан 18.
У члану 213. послије тачке е) додаје се нова тачка ж), 

која гласи:
“ж) уколико врши вађење и дислокацију материјала из 

водотока или водног земљишта супротно члану 66. став 1. 
овог закона,”.

Досадашње т. ж), з), и), ј), к) и л) постају т. з), и), ј), к), 
л) и љ).

Члан 19.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-809/17 Предсједник
20. јула 2017. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 19. тачка в) Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 71/12 и 52/14), чланa 15. тачка г) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08) и тачке V Одлуке 
о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годи-
ну (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/17), Вла-
да Републике Српске, на 134. сједници, одржаној 24.7.2017. 
године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О ДВАДЕСЕТ ШЕСТОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

I
Република Српска емитује обвезнице јавном понудом у 

износу од 35.000.000 КМ ради обезбјеђивања средстава за 
намјене прописане чланом 14. Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске. 

II
Основни елементи емисије су:
- пун назив и адреса емитента: Република Српска, Трг 

Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, 
- ознака и регистарски број у Регистру емитената – код 

Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: Ре-
публика Српска се не уписује у Регистар емитената код Ко-
мисије за хартије од вриједности Републике Српске,

- назив органа који је донио Одлуку: Одлуку о дугороч-
ном задуживању Републике Српске за 2017. годину доније-
ла је Народна скупштина Републике Српске, 

- начин коришћења средстава: за намјене прописане 
чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Репу-
блике Српске, 

- врста емисије: емисија обвезница јавном понудом које 
гласе на име,

- редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од 
вриједности: двадесет шеста емисија дугорочних обвезни-
ца јавном понудом, 

- број, номинална вриједност хартија од вриједности и 
укупна вриједност емисије: 35.000 обвезница номиналне 
вриједности 1.000 КМ, укупне вриједности емисије у изно-
су од 35.000.000 КМ,

- доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате 
главнице и камате: доспијеће емисије је седам година од 
дана регистрације емисије у Централни регистар хартија 
од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Централ-
ни регистар), камата је 3,75% на годишњем нивоу, главни-
ца се исплаћује једнократно по доспијећу (по истеку рока 
од седам годинa од дана регистрације емисије), а камата се 
исплаћује једном годишње (по истеку сваке године од дана 
регистрације емисије),

- укупан број и вриједност до сада емитованих обве-
зница: до сада је Република Српска емитовала 45 емисијa 
обвезница: седам емисија за измирење обавеза по основу 
старе девизне штедње, двије емисије за измирење обавеза 
према добављачима, једну емисију за измирење обавеза по 
извршним судским одлукама, једанаест емисија обвезница 
за измирење обавеза по основу ратне штете, а све у укуп-
ном износу од 928.790.180 КМ и двадесет четири емисије 




