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садржи све битне елементе када је ријеч о цијени, плаћању, 
роковима испоруке, престанку коришћења ове комуналне 
услуге и слично.

(6) Давалац комуналне услуге дужан је да на испоста-
вљеном рачуну посебно истакне и обрачуна трошкове 
испоручене топлотне енергије и трошкове дистрибуције 
према инсталираној снази.”.

Члан 4.
Послије члана 9. додаје се нови члан 9а, који гласи:

“Члан 9а.
(1) Корисник комуналне услуге користи комуналне 

услуге које је јединица локалне самоуправе организовала 
на свом подручју у складу са одредбама овог закона.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, кориснику комуналне 
услуге може се на његов захтјев одобрити да не користи неку 
комуналну услугу или престанак њеног коришћења, односно 
корисник има право на раскид уговора ако давалац те услуге 
не може обезбиједити прописани квалитет, ако техничке ка-
рактеристике система не омогућавају њено коришћење или 
ако за корисника постоје боља техничка и економски повољ-
нија рјешења, под условом да то не шкоди другим корисница-
ма, водећи рачуна о мјерама из члана 5. овог закона.

(3) Услови под којима се кориснику комуналне услуге 
може одобрити да не користи неку комуналну услугу или 
да је престане користити детаљније се прописују у одлуци 
из члана 6. став 2. овог закона.

(4) Провјеру испуњености услова из става 2. овог чла-
на и израду одговарајућег стручног мишљења врши лице 
овлашћено за такву врсту послова које је независно од 
даваоца и корисника комуналне услуге.”.

Члан 5.
Члан 11. мијења се и гласи:
“(1) Обављање комуналне дјелатности управљања ка-

бловским канализацијама за комуникацијске каблове и си-
стеме телевизије, интернета и слично може вршити једно 
или више правних лица која су регистрована за ту дјелат-
ност и која са јединицом локалне самоуправе закључе уго-
вор из члана 10. овог закона.

(2) Уговором из става 1. овог члана одређују се услови 
за обављање комуналне дјелатности управљања каблов-
ским канализацијама за комуникацијске каблове и системе 
телевизије, интернета и слично, те услови за изградњу нове 
или коришћење постојеће мреже и висина накнаде коју 
је лице дужно да плаћа јединици локалне самоуправе, а у 
складу са условима прописаним у одлуци из члана 6. став 
2. овог закона.”.

Члан 6.
У члану 16. послије става 1. додаје се нови став 2, који 

гласи:
“(2) Уговори закључени са корисницима комуналних 

услуга који те услуге користе за личне потребе или потребе 
свог домаћинства закључују се у складу са одредбама зако-
на којим се уређује заштита права потрошача у Републици 
Српској.”.

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 7. 
У члану 39. у ставу 1. додаје се нова тачка а), која гласи:
“а) одбије да закључи уговор из члана 16. овог закона, 

осим за случајеве из члана 9а. став 2. овог закона,”.
Досадашње т. а), б), в), г) и д) постају т. б), в), г), д) и ђ).

Члан 8.
У члану 41. у ставу 1. испред ријечи: “Јединица” додаје 

се број: “1” у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Јединице локалне самоуправе дужне су да у року од 

шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона:

а) ускладе одлуку из члана 6. став 2. овог закона са 
одредбама овог закона и

б) донесу одлуку из члана 9. став 3. овог закона уколико 
имају успостављен систем даљинског гријања.”.

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1100/17 Предсједник
18. октобрa 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1847
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

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЖЕЉЕЗНИЦАМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о 
жељезницама Републике Српске, који је Народна скупшти-
на Републике Српске усвојила на Двадесет другој сједни-
ци, одржаној 18. октобра 2017. године, а Вијеће народа 27. 
октобра 2017. године констатовало да усвојеним Законом о 
измјени и допунама Закона о жељезницама Републике Срп-
ске није угрожен витални национални интерес ни једног 
конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3215/17 Предсједник
30. октобра 2017. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНAMA ЗАКОНА О ЖЕЉЕЗНИЦАМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о жељезницама Републике Српске (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 19/17 и 28/17) у члану 2. 
тачка 12) мијења се и гласи: 

“12) жељезнички радници су сви радници запослени на 
жељезницама Републике Српске,”.

Члан 2.
У Глави V Жељезнички радници послије члана 116. до-

дају се нови одјељак 5. и нови чл. 116а, 116б. и 116в, који 
гласе: 

“5. Престанак радног односа жељезничких радника

Члан 116а.
(1) Жељезничким радницима радни однос престаје:
1) истеком рока на који је заснован,
2) кад радник наврши 65 година живота и најмање 15 

година стажа осигурања, 
3) споразумом између радника и послодавца,
4) отказом уговора о раду од стране радника или по-

слодавца,
5) одлуком надлежног суда,
6) на захтјев родитеља или старатеља радника млађег 

од 18 година живота, 
7) смрћу радника.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају када се 

приступи реорганизацији у жељезницама Републике Срп-
ске, жељезничком раднику радни однос престаје кад навр-
ши 40 година пензијског стажа и године живота утврђене 
чланом 42. став 1. или чланом 178. став 1. Закона о пен-
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зијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 и 103/15).

Члан 116б.
На програм збрињавања вишка радника сагласност даје 

Влада. 

Члан 116в.
На питања из радног односа која нису овим законом 

другачије уређена примјењују се општи прописи којим се 
уређују радни односи.”.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1095/17 Предсједник
18. октобра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1848
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

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 

ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о при-
вредним друштвима, који је Народна скупштина Републи-
ке Српске усвојила на Двадесет другој сједници, одржаној 
18. октобра 2017. године, а Вијеће народа 27. октобра 2017. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допуни Закона о привредним друштвима није угрожен ви-
тални национални интерес ни једног конститутивног наро-
да у Републици Српској.
Број: 01-020-3216/17 Предсједник
30. октобра 2017. годинe Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ 

ДРУШТВИМА

Члан 1.
У Закону о привредним друштвима (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) 
послије члана 13. додаје се нови члан 13а, који гласи:

“Повећање основног капитала привредних друштава

Члан 13а.
Основни капитал свих правних форми привредних друшта-

ва може се повећати на начин утврђен овим законом, као и 
претварањем потраживања повјерилаца у удјеле, односно ак-
ције, без ограничења у односу на висину основног капитала, у 
складу са законом којим се уређује поступак реструктурирања 
и реорганизације дужника у стечајном поступку.”.

Члан 2.
У члану 108. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“(2) Повећање основног капитала друштва са ограниче-

ном одговорношћу може се вршити и претварањем потра-
живања у удио.

(3) Повећање основног капитала по основу из става 2. 
овог члана може се у току године извршити највише до по-
ловине основног капитала друштва који постоји у тренутку 
доношења одлуке скупштине чланова друштва.”.

Члан 3.
У члану 228. ст. 7. и 8. мијењају се и гласе:
“(7) Повећање основног капитала затвореног акционар-

ског друштва може се вршити и претварањем потраживања 
у акције.

(8) Повећање основног капитала по основу из става 7. 
овог члана може се у току године извршити највише до по-
ловине основног капитала друштва који постоји у тренутку 
доношења одлуке скупштине акционара друштва.”.

Члан 4.
У члану 233. у ставу 1. у тачки б) ријечи: “пореског дуга 

и” бришу се.

Члан 5.
Члан 243а. брише се.

Члан 6.
У члану 244. у ставу 1. ријечи: “чл. 243. и 243а.” за-

мјењују се ријечима: “члана 243.”.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1096/17 Предсједник
18. октобра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1849
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 120. Закона о високом образо-
вању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 
104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Влада Републике 
Српске, на 149. сједници, одржаној 26.10.2017. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

ОСНИВАЧА У УПРАВНОМ ОДБОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У 
БАЊОЈ ЛУЦИ

1. Разрјешавају се дужности чланови - представници 
оснивача у Управном одбору Универзитета у Бањој Луци, 
како слиједи:

1) др Мирко Раковић,
2) Предраг Раосављевић и
3) Михајло Марковић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2576/17 Предсједница
26. октобра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1850
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), у вези са чланом 
120. Закона о високом образовању (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 
и 90/16), Влада Републике Српске, на 149. сједници, одржа-
ној 26.10.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

ОСНИВАЧА У УПРАВНОМ ОДБОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У 
БАЊОЈ ЛУЦИ

1. Именују се чланови - представници оснивача у 
Управни одбор Универзитета у Бањој Луци:

1) Тамара Ковачевић Прерадовић,
2) Игор Милуновић и
3) Миле Дмичић.




