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Члан 20.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку набавке
имовине, робе, материјала и вршења услуга придржавају
одредаба Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
као и процедура о обавезној примјени модула набавки.
Члан 21.
Контролу намјенског коришћења и утрошка средстава,
као и поступања буџетских корисника у складу са овим законом, врши Министарство финансија.
Члан 22.
(1) Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15
дана од дана оснивања или настанка промјене у организацији или статусу доставе измјене на Обрасцу Регистра
буџетских корисника ради ажурирања података у Регистру.
(2) Буџетски корисници, уз Образац из става 1. овог
члана, дужни су да доставе документацију која потврђује
настале промјене у складу са Правилником о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника.
(3) Регистар буџетских корисника води и ажурира Министарство финансија.
Члан 23.
(1) У случају да овај закон садржи другачија рјешења у
односу на друге законе Републике Српске, у предмету извршења Буџета примјењују се одредбе овог закона.
(2) Уколико су другим законима прописани новчани
издаци из Буџета који се разликују од планираних износа
по овом закону или по Одлуци о усвајању Буџета Републике Српске за 2019. годину, примјењују се одредбе и планирани износи утврђени овим законом и Одлуком о усвајању
Буџета Републике Српске за 2019. годину.
Члан 24.
Пренос средстава из Буџета у Буџет заједничких институција Босне и Херцеговине може се вршити искључиво на
основу одобрења Народне скупштине Републике Српске.
Члан 25.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице буџетског корисника ако:
1) приходе буџета не обрачуна, не књижи и не уплати на
одговарајући рачун и у прописаном року (члан 3),
2) властите приходе користи супротно или без одобрења
интерног плана и програма Владе или Буџета (члан 3),
3) користи средства за набавку нефинансијске имовине у сталним средствима и буџетска средства за субвенције и грантове без добијања сагласности Владе на план
утрошка тих средстава или прије спровођења процедуре
прописане Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине (члан 5),
4) новчана средства буџетског корисника не користи
руководећи се начелима рационалности и штедње (члан 6),
5) сачини обрасце за трезорско пословање буџетских
корисника на основу невјеродостојних књиговодствених
исправа или непостојећих пословних промјена (члан 11),
6) не унесе вјеродостојне податке у систем трезора, односно помоћне књиге и Главну књигу трезора (члан 12),
7) исплату плата и осталих личних примања не врши на
рачуне запослених (члан 17),
8) у поступку набавке имовине, робе, материјала и
услуга не поступа у складу са процедурама из модула набавки (члан 20),
9) не спроведе поступак регистровања у Министарству
финансија у року од 15 дана од дана настанка промјене у
организацији и статусу (члан 22).
Члан 26.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице у Министарству финансија ако
се не придржава одредбе члана 18. овог закона.
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Члан 27.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1272/18
23. децембра 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2362
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 ДЈЕЧЈОЈ ЗАШТИТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о дјечјој заштити, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Трећој посебној сједници, одржаној 23.
децембра 2018. године, а Вијеће народа 28. децембра 2018.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о дјечјој заштити није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4719/ 18
28. децембрa 2018. године
Бањалука

Предсједник,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ДЈЕЧЈОЈ ЗАШТИТИ

Члан 1.
У Закону о дјечјој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 114/17) у члану 10. у ставу 1. у т. 4), 5)
и 6) ријеч: “исплаћене” брише се.
Став 2. брише се.
Члан 2.
У члану 15. у ставу 1. број: “30” замјењује се бројем:
“90”.
Члан 3.
У члану 19. послије става 1. додаје се нови став 2, који
гласи:
“(2) Додатак за дјецу остварују лица из члана 18. овог
закона за свако дијете без обзира на ред рођења и материјални положај породице, уколико је стручна комисија, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите,
утврдила да се ради о дјетету са оштећењем или обољењем:
вида, слуха, говорно-гласовне комуникације, са тјелесним
оштећењем, односно хроничним обољењем, са интелектуалним оштећењем, са психичким поремећајем, односно
обољењем или са другим оштећењем или обољењем које
доводи до потешкоћа у психомоторном и сензомоторном
развоју.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 4.
У називу одјељка 4. испред члана 26. и у члану 26. у ставу 1. и у члану 27. у ставу 1. ријеч: “исплаћене” брише се.
Члан 5.
У члану 28. у ст. 1. и 3. ријеч: “исплаћене” брише се.
У ставу 4. ријеч: “исплаћене” замјењује се ријечју:
“исплате”.
Члан 6.
У члану 29. ријеч: “исплаћене” брише се.
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Члан 7.
У називу одјељка 5. испред члана 30. и у члану 30. у
ставу 1. ријеч: “исплаћене” брише се.
Члан 8.
У називу одјељка 6. испред члана 32. и у члану 32. у
ставу 1. ријеч: “исплаћене” брише се.
Члан 9.
Послије члана 33. додаје се нови члан 33а, који гласи:
“Члан 33а.
(1) Корисницима права на рефундацију накнаде плате
из овог закона рефундира се 80% бруто плате, након извршене исплате накнаде плате.
(2) Изузетно од става 1. овог члана корисницима права
на рефундацију накнаде плате из области текстила, коже и
обуће рефундира се износ плате и 50% плаћених доприноса.”.
Члан 10.
Члан 58. мијења се и гласи:
“(1) Право на рефундацију накнаде плате за вријеме
коришћења породиљског одсуства у 2018. години признаће
се по одредбама закона који је важио до ступања на снагу
овог закона.
(2) Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства у 2019. години признаће се
по одредбама овог закона.
(3) Рјешења о оствареним правима на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења дијела породиљског одсуства у 2019. години донесена прије ступања на снагу овог
закона ускладиће се са одредбама овог закона.”.
Члан 11.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2019. године.
Број: 02/1-021-1274/18
23. децембра 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2363
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске и члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина
Републике Српске, на Трећој посебној сједници, одржаној
23. децембра 2018. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ
РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД
2019-2021. ГОДИНЕ

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Програм
економских реформи Републике Српске за период 20192021. године.
II
Саставни дио ове одлуке је Програм економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. године.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1268/18
23. децембра 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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П Р О Г РА М
ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
ПЕРИОД 2019-2021. ГОДИНЕ

1. СВЕУКУПНИ ОКВИР И ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ
Споразум о стабилизацији и придруживању између
европских заједница и њихових држава чланица (ССП),
са једне стране, и БиХ, са друге стране, који представља
основ за спровођење процеса приступања, ступио је на снагу у јуну 2015. године и замијенио је Привремени споразум
(ПС), који је био на снази од 2008. године. У фебруару 2016.
године Босна и Херцеговина је поднијела званичну апликацију за чланство у Европској унији. Земље потенцијални
кандидати за чланство у Европској унији су до 2014. године
припремале економски и фискални програм као врсту припреме за израду претприступног економског програма, који
су израђивале земље са статусом кандидата за чланство у
Европској унији. Од јануара 2015. године све земље западног Балкана и Турска имају обавезу да израђују програм
економских реформи.
У складу са наведеним, а на основу методологије и
смјерница које је доставила Европска комисија, Република Српска је израдила Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. године по
хитном поступку (у даљем тексту: Приједлог ПЕРРС 20192021). Приједлог ПЕРРС 2019-2021. је документ којим су
представљене мјере економске политике Владе Републике
Српске, у складу са методологијом коју примјењују и друге
европске земље.
У процесу израде Приједлога ПЕРРС 2019-2021. Влада
Републике Српске је на 168. сједници, одржаној 15. марта 2018. године, разматрала Информацију о активностима
које се на нивоу БиХ спроводе у вези са израдом Програма
економских реформи БиХ, те захтијева да се свака будућа
активност у вези са израдом Програма економских реформи БиХ врши, искључиво, кроз радна тијела успостављена
системом координације процеса европских интеграција у
БиХ.
Влада Републике Српске је на 202. редовној сједници,
одржаној 9. новембра 2018. године усвојила Нацрт програма економских реформи Републике Српске за период 20192021. године и поставила га на интернет страницу Владе
Републике Српске да би омогућила свим заинтересованим
странама да доставе своје писмене приједлоге и коментаре за његово унапређивање. Приједлоге мјера доставили
су Привредна комора Републике Српске, Унија удружења
послодаваца Републике Српске те Савез синдиката Републике Српске, а током консултација за састав нове Владе
Републике Српске сви партнери Владе имали су прилику и
усмено да изнесу своје приједлоге и сугестије мандатару за
састав нове владе.
Основни оквир за израду Приједлога ПЕРРС 20192021. јесу меморандуми о заједничким политикама и мјерама, потписани у децембру 2017. године са социјалним
партнерима Владе Републике Српске, Смјернице за развој
привреде, које је Влада Републике Српске припремала од
априла 2018. године са представницима Уније удружења
послодаваца Републике Српске и Привредне коморе Републике Српске, а који су презентовани на конференцији
“Привреда Републике Српске од 2019. до 2022. године дијалог за будућност”, те Програм рада Владе Републике
Српске за мандатни период 2018-2022. године.
Главни циљеви политика дати су кроз седам приоритета:
1. повећање конкурентности и продуктивности привреде Републике Српске са циљем повећања плата,
2. одржив здравствени систем,
3. ефикасан укупан јавни сектор,
4. образовни систем и тржиште рада прилагођени потребама привреде,
5. побољшање демографске позиције Републике Српске,
6. истраживање, развој, иновације и дигитална економија,

