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29.9.2015.

гласник Републике Српске”, бр. 119/08 и 1/12), који нису у
супротности са одредбама овог закона.

није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Члан 107.
(1) Предшколске установе основане у складу са раније
важећим законом дужне су да рад, организацију и опште
акте ускладе са овим законом у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог закона.
(2) Играонице основане у складу са раније важећим законом као центри за игру и дружење дужне су да рад, организацију и опште акте ускладе са овим законом у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Број: 01-020-3086/15
22. септембра 2015. године
Бања Лука

Члан 108.
Предшколске установе основане у складу са раније важећим законом дужне су да ускладе број дјеце у васпитним
групама прописан овим законом у року од двије године од
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 109.
(1) Васпитачи, стручни сарадници, секретари и рачуновође који су након доношења Закона о предшколском
васпитању и образовању (“Службени гласник Републике
Српске”, број 119/08) затечени на тим пословима са неодговарајућим степеном образовања, а до ступања на снагу овог
закона нису испунили услове у погледу стицања прописаног степена и врсте стручне спреме, дужни су да најкасније у року од шест година од ступања на снагу овог закона
стекну одговарајућу стручну спрему у складу са одредбама
овог закона.
(2) Мeдицински техничари кojи су дaнoм ступaњa нa
снaгу oвoг зaкoнa зaтeчeни нa рaднoм мjeсту вaспитaчa у
предшколској установи, а имају више од 20 година стажа
мoгу нaстaвити oбaвљaњe тих пoслoвa у јасличким вaспитним групaмa.
(3) Мeдицински техничари кojи су дaнoм ступaњa нa
снaгу oвoг зaкoнa зaтeчeни нa рaднoм мjeсту вaспитaчa у
предшколској установи, а немају 20 година стажа дужни су
да најкасније у року од шест година од ступања на снагу
овог закона стекну одговарајућу стручну спрему у складу
са одредбама овог закона.
Члан 110.
У предшколској установи која испуњава услове за рад
из овог закона директор изабран до дана ступања на снагу
овог закона остаје на дужности до истека мандата.
Члан 111.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 119/08 и 1/12).
Члан 112.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1023/15
10. септембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1380
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА
ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о експропријацији, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петој сједници, одржаној 10. септембра 2015. године,
а Вијеће народа 21. септембра 2015. године констатовало да
усвојеним Законом о измјенама Закона о експропријацији

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08 и 110/08) у члану 3.
став 2. брише се.
Члан 2.
У члану 15. став 2. брише се.
Члан 3.
Члан 18. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Против акта о утврђивању општег интереса може
се покренути управни спор.”.
Члан 4.
У члану 33. став 1. брише се.
У ставу 2. послије ријечи: “корисник експропријације”
бришу се запета и ријечи: “јединица локалне самоуправе”.
У ставу 3. ријечи: “и прије коначности” замјењују се
ријечима: “након коначности”.
Члан 5.
У члану 36. у ставу 1. ријечи: “три године” замјењују се
ријечима: “десет година”.
Члан 6.
У члану 37. у ставу 1. ријечи: “три године” замјењују се
ријечима: “десет година”.
Члан 7.
Назив главе VI: “Експропријација земљишта због стамбене и пословне изградње” и чл. 47, 48, 49, 50, 51. и 52.
бришу се.
Члан 8.
Задужује се Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске да утврди пречишћени текст Закона.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1027/15
10. септембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1381
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ И
ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Петој сједници, одржаној 10. септембра 2015. године, а
Вијеће народа 21. септембра 2015. године констатовало да
усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији није
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угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3087/15
22. септембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕФИКАСНОЈ
КОГЕНЕРАЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о обновљивим изворима енергије и ефикасној
когенерацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
39/13 и 108/13) у члану 31. у ставу 1. у тачки г) послије
ријечи: “ефикасности” додају се ријечи: “и подстицање
производње енергије из обновљивих извора”.
У ставу 3. ријечи: “5%” замјењују се ријечима: “10%”.
Члан 2.
У члану 45. у ставу 1. у тачки а) послије ријечи: “(члан
10. став 1)” брише се запета и додаје ријеч: “и”.
Тачка б) брише се.
Досадашња тачка в) постаје тачка б).
У ставу 6. ријечи: “тачка в)” замјењују се ријечима:
“тачка б)”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1028/15
10. септембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1382
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
заштити животне средине, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петој сједници, одржаној 10.
септембра 2015. године, а Вијеће народа 21. септембра
2015. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3088/15
22. септембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
У Закону о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12) у члану 23. став 2.
брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Досадашњи став 3, који је постао став 2, мијења се и
гласи:
“(2) Заштита од буке уређује се посебним прописом.”.
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Члан 2.
У члану 43. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:
“(4) Стратегије донесене у складу са посебним законима, за поједине елементе животне средине, преносе се у
стратегију из става 1. овог члана и чине њен саставни дио.”.
Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7.
У досадашњем ставу 6, који је постао став 7, број:
“шест” замјењује се бројем: “десет”.
Члан 3.
У члану 47. у ставу 4. ријечи: “донијела је” замјењују се
ријечју: “доноси”.
Члан 4.
У члану 63. у ставу 2. у тачки а) послије ријечи: “члана” додају се ријечи: “при чему промјена пројекта достиже прописане прагове утврђене прописом из става 1. овог
члана,”.
У тачки б) послије ријечи: “25%” додају се ријечи: “од
утврђених вриједности”.
Члан 5.
Члан 67. мијења се и гласи:
“(1) Након добијања рјешења из члана 66. став 1. овог
закона, носилац пројекта је обавезан да поднесе захтјев за
израду студије утицаја овлашћеном правном лицу из става
2. овог члана, за дјелатности одређене локацијским условима и рјешењем о утврђивању обавезе спровођења процјене
утицаја и прибављања студије утицаја.
(2) Студију утицаја израђује овлашћено правно лице
које испуњава услове за обављање дјелатности из области
заштите животне средине и које за то има одговарајућу лиценцу.
(3) Министар посебним прописима утврђује услове за
обављање дјелатности из става 2. овог члана, као и услове и
начин полагања стручног испита за обављање дјелатности
из области заштите животне средине.
(4) Министарства и други органи и организације са надлежностима и одговорностима или јавним овлашћењима
у области заштите животне средине морају носиоцу пројекта омогућити приступ подацима који су му потребни за
израду студије утицаја, ако њима располажу.
(5) Прописом Владе одређује се висина накнаде за трошкове издавања лиценци лицима која испуњавају услове за
обављање дјелатности из области заштите животне средине.”.
Члан 6.
У члану 68. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) Уколико се ради о пројекту за који, у складу са овим
законом и подзаконским актима донесеним на основу њега,
није потребно прибављање еколошке дозволе, студија утицаја садржи и План управљања отпадом, који се израђује у
складу са посебним прописом.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 7.
У члану 69. послије става 4. додаје се нови став 5, који
гласи:
“(5) Министарство објављује на својој интернет страници обавјештење о јавној расправи и студију утицаја из
става 1. овог члана, након објављивања обавјештења у једном од дневних листова док не истекне рок за давање примједаба и мишљења из члана 70. став 5. овог закона.”.
Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7. и 8.
Члан 8.
У члану 71. послије става 2. додаје се став 3, који гласи:
“(3) Министарство одбацује захтјев за доношење рјешења о одобравању студије утицаја уколико носилац про-

