
Члан 6.

Члан 46. брише се.

Члан 7.

Члан 47. брише се.

Члан 8.

Члан 52. мијења се и гласи:

“(1) Републички центар за истраживање рата, ратних зло-
чина и тражење несталих лица обавља стручне и друге
послове који се односе на: прикупљање, обраду, класифика-
цију и архивирање документационе и друге грађе о Одбрам-
бено-отаџбинском рату, ратним злочинима, злочинима почи-
њеним против човјечности и вриједности заштићених међу-
народним правом, као и другим догађајима на простору
Босне и Херцеговине од 1991. до 1995. године, истраживање
кључних догађаја и злочина из историјског, војног, правног и
социолошког аспекта, као и из других аспеката значајних за
објективно сагледавање ових догађаја, анализу почињених
злочина и других релeвантних догађаја, њихову обраду,
верификацију и вредновање, формирање и развој базе пода-
така о догађајима и њиховим посљедицама и о кривичним
предметима ратних злочина, припрему статистичких и дру-
гих података о резултатима истраживања, сарадњу са другим
сличним органима, органима правосуђа и организацијама и
владиним и невладиним и другим организацијама и поједин-
цима, публиковање резултата истраживања, одлучивање о
појединачним захтјевима за увид у документацију, изузима-
ње и коришћење појединих докумената, координацију актив-
ности сарадње органа Републике са Међународним судом у
Хагу у складу са чланом II тачка 8. Устава БиХ и Статута
Трибунала, предлагање Влади аката у вези са истраживањем
злочина и сарадњом са Међународним судом у Хагу, пружа-
ње помоћи тимовима одбране лица оптужених за почињене
ратне злочине, евидентирање, вођење и ажурирање базе
података о несталим лицима и њиховим породицама, лоци-
рање мјеста страдања несталих лица, масовних, појединач-
них и измјештених гробница на територији БиХ, Републике
Хрватске и Републике Србије, достављање података о потен-
цијалним гробницама надлежним тужилаштвима, вођење
евиденције о члановима породица несталих лица који
су/нису дали крв за ДНК анализу, праћење ексхумација гроб-
ница несталих лица према позиву надлежних органа, успо-
стављање оперативне сарадње са свим институцијама, удру-
жењима и породицама несталих, достављање информација
надлежном тужилаштву о евентуално нађеним гробницама
несталих лица која нису евидентирана у бази података;
сарадња са свим породицама и удружењима несталих лица у
Републици Српској и ван ње, организовање и позивање поро-
дица несталих лица на идентификације, организовање поча-
сних испраћаја и предаја породицама идентификованих тије-
ла, израда фото-документације мјеста на којем се налази
гробница несталих лица и учешће у форензичкој обради про-
нађених тијела, проналажење свједока и рад са свједоцима;
коришћење и одржавање објеката намијењених за обдукцију,
смјештај и чување идентификованих и неидентификованих
тијела несталих лица, као и вођење евиденције о њима, и
друге послове у складу са законом и другим прописима.

(2) Републички центар за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих лица је у саставу Министар-
ства правде.”.

Члан 9.

Члан 60. брише се.

Члан 10.

Члан 61. брише се.

Члан 11.

Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

Број: 01-1897/12 Предсједник
13. децембра 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2577

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
водама, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Двадесет трећој сједници, одржаној 13. децем-
бра 2012. године, а Вијеће народа 24. децембра 2012. годи-
не констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допу-
нама Закона о водама није угрожен витални национални
интерес ни једног конститутивног народа у Републици
Српској.

Број: 01-020-4102/12 Предсједник
25. децембра 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА

Члан 1.

У Закону о водама (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 50/06 и 92/09) у члану 4. у ставу 1. подтачка 36.
мијења се и гласи:

“36. Јавна установа ‘Воде Српске’ је јавна установа
која управља водама, јавним водним добром, као и водним
и хидротехничким објектима и системима, ријекама, пото-
цима, језерима, на начин прописан законом, на територији
Републике Српске у складу са одредбама овог закона и
других одговарајућих прописа”.

Члан 2.

У члану 5. у ставу 4. ријечи: “Министарство је одговор-
но” замјењују се ријечима: “Јавна установа ‘Воде Српске’
одговорна је”.

Члан 3.

У члану 6. у ставу 3. ријечи: “је одговорно” замјењују
се ријечима: “и Јавна установа ‘Воде Српске’ одговорни
су”.

Члан 4.

У члану 7. у ставу 1. ријечи: “Министарство је одговор-
но” замјењују се ријечима: “Јавна установа ‘Воде Српске’
одговорна је”.

Члан 5.

У члану 10. у ставу 3. ријечи: “управне организације”
замјењују се ријечима: “јавна установа”.

Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

“(4) Дијелови јавног водног добра: водни и хидротех-
нички објекти, ријеке, потоци, језера јесу објекти којима се
управља спровођењем посебних мјера безбједности од
организације која на територији Републике Српске инте-
грално управља водама.”.

Члан 6.

У члану 16. у ставу 4. ријечи: “управљају републичке
агенције за воде и јавна предузећа” замјењују се ријечима:
“управља Јавна установа ‘Воде Српске’”, а ријеч: “брину”
замјењује се ријечју: “брине”.

Члан 7.

У члану 17. у ставу 1. ријечи: “Републичке агенције за
воде” замјењују се ријечима: “Јавне установе ‘Воде Срп-
ске’”, а ријеч: “јавних” замјењује се ријечју: “јавна”.
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У ставу 3. ријечи: “Агенција за воде и републичко јав-
но предузеће” замјењују се ријечима: “Јавна установа
‘Воде Српске’, а ријечи: “Агенција за воде” замјењују се
ријечима: “Јавна установа ‘Воде Српске’”.

Члан 8.

У члану 20. у ставу 6. ријечи: “Агенције за воде и јавна
предузећа нису одговорне” замјењују се ријечима: “Јавна
установа ‘Воде Српске’ није одговорна”.

Члан 9.

У члану 24. ријечи: “задужене су агенције за воде за
обласне ријечне сливове ријеке Саве и ријеке Требишњи-
це” замјењују се ријечима: “задужена је Јавна установа
‘Воде Српске’”.

Члан 10.

У члану 26. у ставу 4. ријечи: “републичкој Агенцији за
воде” замјењују се ријечима: “Јавној установи ‘Воде Срп-
ске’”.

Члан 11.

У члану 28. ријечи: “Агенција за воде”, као и у цијелом
тексту Закона, замјењују се ријечима: “Јавна установа
‘Воде Српске’”.

Члан 12.

У називу члана 30. и у ставу 2. овог члана ријечи:
“Агенције за воде” и даље у називима чланова, као и у
цијелом тексту Закона, замјењују се ријечима: “Јавне уста-
нове ‘Воде Српске’”, у одговарајућем падежу.

Члан 13.

У члану 33. у ставу 1. ријечи: “израђују агенције за
воде и подносе” замјењују се ријечима: “израђује Јавна
установа ‘Воде Српске’ и подноси”.

У ставу 5. ријечи: “надлежне Агенције за воде” замје-
њују се ријечима: “Јавне установе ‘Воде Српске’”.

Члан 14.

У члану 64. у ст. 1. и 2. ријечи: “Агенцију за воде” и
даље у цијелом тексту Закона замјењују се ријечима: “Јав-
ну установу ‘Воде Српске’”.

У ставу 3. ријечи: “мјесно надлежну Агенцију за воде”
замјењују се ријечима: “Јавну установу ‘Воде Српске’”, а у
ст. 4. и 5. ријеч: “Агенција” и даље у цијелом тексту Зако-
на замјењује се ријечима: “Јавна установа ‘Воде Српске’”,
у одговарајућем падежу.

Члан 15.

У члану 79. у ставу 2. ријечи: “ентитетских агенција”
замјењују се ријечима: “Јавне установе ‘Воде Српске’”.

Члан 16.

Члан 96. мијења се и гласи:

“(1) План заштите од штетног дејства вода припрема
Јавна установа ‘Воде Српске’, на основу података из члана
95. овог закона и доставља Министарству на мишљење.

(2) Након прибављеног мишљења Министарства, Јавна
установа ‘Воде Српске’ доставља план заштите од штетног
дејства вода Влади на усвајање.”.

Члан 17.

У члану 99. став 3. мијења се и гласи:

“(3) Влада на приједлог Министарства доноси уредбу о
врстама и садржају планова из става 1. овог члана.”.

Члан 18.

У члану 100. у ставу 2. ријечи: “Агенција надлежна за
обласни ријечни слив” замјењују се ријечима: “Јавна уста-
нова ‘Воде Српске’”.

Члан 19.

У члану 114. у ставу 4. ријечи: “Агенцији за воде која је
мјесно надлежна на њеном подручју” замјењују се ријечи-
ма: “Јавној установи ‘Воде Српске’”.

Члан 20.

У члану 117. став 2. мијења се и гласи:

“(2) Јавна установа ‘Воде Српске’ обавезна је да орга-
низује, успостави и управља Информационим системом за
обласне ријечне сливове Републике Српске.”.

Члан 21.

У члану 118. ријечи: “мјесној надлежној агенцији за
воде” замјењују се ријечима: “Јавној установи ‘Воде Срп-
ске’”.

Члан 22.

У члану 125. у ставу 3. ријечи: “надлежне Агенције за
воде” замјењују се ријечима: “Јавне установе ‘Воде Срп-
ске’”.

Члан 23.

У поглављу “X - ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА
ВОДАМА” назив одјељка “1. Агенције за воде”, назив чла-
на “Организација агенција за воде” и члан 176. мијењају се
и гласе:

“1. Јавна установа ‘Воде Српске’

Организација Јавне установе ‘Воде Српске’
Члан 176.

(1) За послове који су прописани овим законом и под-
законским прописима донесеним на основу њега, оснива
се Јавна установа ‘Воде Српске’, као организација која
интегрално управља водама у складу са овим законом.

(2) Сједиште Јавне установе ‘Воде Српске’ је у Бије-
љини.

(3) Територија на којој Јавна установа ‘Воде Српске’
обавља послове у складу са овим законом и другим одго-
варајућим прописима јесте територија Републике Српске.

(4) У циљу обезбјеђења ефикасног извршења задатака
и промовисања принципа приближавања кориснику, Јавна
установа ‘Воде Српске’ посебним актом оснива сектор за
Обласни ријечни слив Требишњице у Требињу и подручне
канцеларије за подслив ријеке Уне (Сана), у Приједору, за
подслив ријеке Врбас у Бањој Луци, за подслив ријеке
Босне у Добоју и за подслив ријеке Дрине у Вишеграду и
Зворнику.”.

Члан 24.

У члану 178. у ставу 1. ријечи: “Агенција за воде, на
подручју” замјењују се ријечима: “Јавна установа ‘Воде
Српске’ на територији Републике Српске”, а у тачки к)
ријечи: “Републике Српске и” бришу се.

У тачки к) послије ријечи: “члана” додају се запета и
нове т. л) и љ), које гласе:

“л) прати наплату водних накнада и предузима радње
за њихов обрачун и прикупљање у складу са важећим про-
писима и

љ) одбрану од поплава, уређење ријечних корита и оба-
ла, управљање водним објектима и системима од интереса
за Републику Српску, те врши друге сличне послове који су
прописани овим законом”.

У ставу 3. ријечи: “надлежна Агенција” замјењују се
ријечима: “Јавна установа ‘Воде Српске’”.

Члан 25.

Назив члана и члан 179. бришу се.

Члан 26.

Назив члана и члан 180. бришу се.

Члан 27.

Назив члана и члан 182. мијењају се и гласе:

“Планови које припрема Јавна установа ‘Воде Српске’
Члан 182.

Јавна установа ‘Воде Српске’ припрема годишњи план
рада, финансијски план, извјештај о раду за претходну
годину, финансијски извјештај и дугорочне и средњорочне
планове.”.
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Члан 28.

Назив члана и члан 183. бришу се.

Члан 29.

У члану 184. у ставу 2. ријечи: “одредиће се посебним
подзаконским актом који доноси Министарство” замјењу-
ју се ријечима: “прописује се актом који доноси Јавна уста-
нова ‘Воде Српске’.

Члан 30.

Послије члана 186. назив одјељка “3. Јавна предузећа у
области вода” брише се, а назив члана 187. и члан 187.
мијењају се и гласе:

“Послови и дјелатности од општег интереса
Члан 187.

Послови и дјелатности од општег интереса су: припре-
ма и спровођење одбране од поплава, уређење ријечних
корита и обала, управљање водним објектима и системима
од интереса за Републику Српску, процјена и управљање
ризиком од поплава, као и други послови који су прописа-
ни овим законом.”.

Члан 31.

У члану 202. у ставу 2. послије ријечи: “Министарству”
додају се запета и ријечи: “Јавној установи ‘Воде Српске’”.

Члан 32.

У члану 207. у ставу 3. ријечи: “мјесно надлежне Аген-
ције” замјењују се ријечима: “Јавне установе ‘Воде Срп-
ске’”.

Члан 33.

Назив члана 208. мијења се гласи:

“Сарадња са Јавном установом ‘Воде Српске’”.

У ставу 1. ријечи: “Надлежна Агенција за воде” замје-
њују се ријечима: “Јавна установа ‘Воде Српске’”.

Члан 34.

Назив члана и члан 209. бришу се.

Члан 35.

Назив члана и члан 216. мијењају се и гласе:

“Почетак рада Јавне установе ‘Воде Српске’
Члан 216.

Влада ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу
овог закона донијети одлуку о оснивању и почетку рада
Јавне установе ‘Воде Српске’, у складу са законом којим се
уређује систем јавних служби у Републици Српској.”.

Члан 36.

Назив члана и члан 217. бришу се.

Члан 37.

Назив члана и члан 218. бришу се.

Члан 38.

Назив члана и члан 219. мијењају се и гласе:

“Статус запослених
Члан 219.

(1) Статус државних службеника и намјештеника који
су на дан ступања на снагу овог закона запослени у Аген-
цији за воде обласног ријечног слива Саве и Агенцији за
воде обласног ријечног слива Требишњице биће ријешен
на основу прописа којим се уређује радно-правни статус
државних службеника и намјештеника у републичким
органима управе.

(2) Раднике предузећа из области вода са већинским
или 100% државним капиталом, који раде на објектима
Републике Српске (црпне станице, насипи, уставе и слич-
но), а којима управља Јавна установа ‘Воде Српске’, пре -
узеће Јавна установа ‘Воде Српске’, у складу са прописи-
ма о раду.”.

Члан 39.

У члану 221. ријечи: “Агенције за воде успостављају”
замјењују се ријечима: “Јавна установа ‘Воде Српске’
успоставља.”

Члан 40.

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

Број: 01-1919/12 Предсједник
13. децембра 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2578

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О
ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Проглашавам Закон о измјени Закона о занатско-пред-
узетничкој дјелатности, који је Народна скупштина Репу-
блике Српске усвојила на Двадесет трећој сједници, одр-
жаној 13. децембра 2012. године, а Вијеће народа 24.
децембра 2012. године констатовало да усвојеним Законом
о измјени Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4103/12 Предсједник
25. децембра 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ
ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.

У Закону о занатско-предузетничкој дјелатности (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 117/11) у члану 57.
у ставу 1. ријечи: “у року од годину дана од дана ступања
на снагу овог закона” замјењују се ријечима: “до 31.
децембра 2013. године”.

Члан 2.

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

Број: 01-1920/12 Предсједник
13. децембра 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2579

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГАСУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
гасу, који је Народна скупштина Републике Српске усвоји-
ла на Двадесет трећој сједници, одржаној 13. децембра
2012. године, а Вијеће народа 24. децембра 2012. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуна-
ма Закона о гасу није угрожен витални национални инте-
рес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4109/12 Предсједник
25. децембра 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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