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Члан 3.
У члану 68. послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6, 

који гласе:
“(5) Изузетно од става 1. овог члана, укључивање у 

пензијски план може се вршити колективним укључи-
вањем лица, ако организатор пензијског плана уговори са 
друштвом за управљање да за рачун чланова плана из соп-
ствених средстава врши уплате пензијских доприноса на 
њихове индивидуалне рачуне, а та лица не потпишу изјаву 
о искључењу из пензијског плана.

(6) Министар надлежан за послове рада и пензијског 
осигурања прописује садржај изјаве из става 5. овог чла-
на.”.

Члан 4.
Члан 93. брише се.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1240/19 Предсједник
6. децембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2084
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 ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ДЈЕЧЈОЈ ЗАШТИТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о дјечјој заштити, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Осмој редовној сједници, одржаној 6. 
децембра 2019. године, а Вијеће народа 16. децембра 2019. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допунама Закона о дјечјој заштити није угрожен витални 
национални интерес ни једног конститутивног народа у Ре-
публици Српској.

Број: 01-020-4779/19 Предсједник
17. децембра 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ДЈЕЧЈОЈ ЗАШТИТИ

Члан 1.
У Закону о дјечјој заштити (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 114/17 и 122/18) у члану 4. ријечи: “цен-
тра за социјални рад, односно службе социјалне заштите (у 
даљем тексту: Центар) и” бришу се.

Члан 2.
У члану 10. у ставу 1. испред ријечи: “Права” број 1 у 

обостраној загради брише се.
У тачки 8) послије ријечи: “дијете” додају се запета и 

нова тачка 9), која гласи:
“9) накнада родитељу-његоватељу или његоватељу”.

Члан 3.
У члану 15. у ст. 2. и 3. послије ријечи: “незапослена” 

ријечи: “шест мјесеци прије рођења дјетета” бришу се.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Изузетно од става 2, право на матерински додатак 

може остварити мајка која има пребивалиште у Републици 
ако отац дјетета има пребивалиште у Републици најмање 
годину дана прије рођења дјетета”.

Члан 4.
У члану 24. у ставу 2. ријечи: “т. 2) и 5)” замјењују се 

ријечима: “тачка 2)”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Као приход, у смислу става 1. тачка 5) овог члана, 

узима се износ основице на коју се уплаћују доприноси у 
складу са законом којим се уређује област доприноса.”.

Став 7. мијења се и гласи:
“(7) Приходи остварени по основу права на додатак за 

помоћ и његу другог лица, новчану помоћ и личну инва-
лиднину, у смислу закона којим се уређује област социјалне 
заштите, не сматрају се приходима у смислу овог закона.”.

Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 4, 5, 6, 7. и 8.

Члан 5.
У члану 27. став 1. брише се.
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) Организациона јединица Фонда у првом степену 

доноси рјешење о признавању права на рефундацију.”.
У ставу 4. број: “30” замјењује се ријечју: “мјесец”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 1, 2, 3, 4, 5. 

и 6.

Члан 6.
У члану 28. став 2. брише се.
У ставу 3. ријечи: “из члана 27. став 1. овог закона” 

бришу се, а ријечи: “годину дана” замјењују се ријечима: 
“шест мјесеци”, послије ријечи: “одсуства” додају се рије-
чи: “уз доказ о уплаћеним доприносима”.

У ставу 5. број “3.” замјењује се бројем “2.”, а број “4.” 
замјењује се бројем “3.”.

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 2, 3. и 4.

Члан 7.
У члану 30. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Корисник права на рефундацију из става 1. овог 

члана мора испуњавати услове из члана 26. став 2. и члана 
28. став 1. овог закона.”.

Члан 8.
У члану 32. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Корисник права на рефундацију из става 1. овог 

члана мора испуњавати услове из члана 26. став 2. и члана 
28. став 1. овог закона.”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Захтјев за рефундацију накнаде плате за вријеме 

рада са половином пуног радног времена ради појачане 
његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју корисник 
права на рефундацију подноси у року од годину дана од 
дана издавања налаза доктора медицине о потреби појачане 
његе.”.

Члан 9.
У члану 33а. у ставу 1. испред ријечи: “Корисницима” 

број 1 у обостраној загради брише се, а број: “80” замјењује 
се бројем: “100”.

Став 2. брише се.

Члан 10.
Послије члана 36. додају се нови одјељак 8а. и нови чл. 

36а, 36б, 36в. и 36г, који гласе:

“8а. Накнада родитељу-његоватељу или његоватељу

Члан 36а.
(1) Право на накнаду родитељу-његоватељу или њего-

ватељу остварује један од родитеља дјетета са сметњама у 
развоју, најдуже до навршене 30. године живота дјетета, 
које:

1) има трајно оштећење или обољење због којих је 
потпуно зависно од помоћи и његе другог лица при задо-
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вољавању основних животних потреба, са процентом тје-
лесног оштећења од 100%,

2) није у могућности да се креће ни уз помоћ ортопед-
ских помагала и коме је за кретање и задовољавање најос-
новнијих животних потреба неопходна цјелодневна брига 
и помоћ другог лица,

3) има потребу за посебном његом на основу налаза и 
мишљења стручне комисије, у складу са законом којим се 
уређује област социјалне заштите,

4) није у могућности да се оспособљава за рад у струци 
кроз наставак школовања,

5) не остварује право на смјештај у установу социјалне 
заштите, здравствену установу или није остварило право 
на збрињавање у хранитељску породицу, нити остварује 
право на дневно збрињавање, у складу са законом којим се 
уређује област социјалне заштите.

(2) Уколико у породици има двоје или више дјеце из 
става 1. овог члана, право на накнаду родитељу-његова-
тељу или његоватељу могу остварити оба родитеља, ако су 
незапослена.

(3) Уколико је двоје или више дјеце из става 1. овог чла-
на одлуком надлежног органа повјерено једном родитељу, 
право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу 
може остварити и један од незапослених чланова породице 
са којим дјеца и родитељ живе у домаћинству.

(4) Незапосленом брачном или ванбрачном супружни-
ку родитеља дјетета из става 1. овог члана са којим дијете 
живи у домаћинству, умјесто родитељу може се признати 
право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу.

Члан 36б.
Изузетно од члана 36а. овог закона, када су родитељи 

дјетета са сметњама у развоју умрли или ниједан од роди-
теља не живи с дјететом и о њему се не брине, или живи 
са дјететом, али није у могућности да му пружи потребну 
његу због свог психофизичког стања, накнада родитељу-
његоватељу или његоватељу може се признати једном од 
незапослених чланова породице са којим дијете са сметња-
ма у развоју живи у домаћинству.

Члан 36в.
(1) Право на накнаду родитељу-његоватељу или њего-

ватељу може остварити родитељ или његоватељ из чл. 36а. 
и 36б. овог закона, под условом да:

1) има здравствену способност за пружање посебне 
његе дјетету са сметњама у развоју,

2) није у радном односу,
3) није старији од 65 година,
4) је на основу мишљења надлежног органа стара-

тељства подобан за родитеља-његоватеља или његоватеља 
дјетета са сметњама у развоју,

5) му није одузето родитељско право или пословна спо-
собност,

6) није корисник права из члана 10. став 1. тачка 6) овог 
закона,

7) није корисник права на помоћ и његу другог лица и 
личну инвалиднину.

(2) Право на накнаду родитељу-његоватељу или њего-
ватељу остварује се првог дана наредног мјесеца од дана 
подношења захтјева.

Члан 36г.
(1) Висина накнаде за родитеља-његоватеља или њего-

ватеља утврђује се у износу од 25% од основице из члана 
21. овог закона.

(2) Министар доноси правилник о поступку утврђи-
вања потребе за посебном његом дјетета са сметњама у ра-
звоју коју пружа родитељ-његоватељ или његоватељ.”.

Члан 11.
Члан 37. мијења се и гласи:

“Права из члана 10. став 1. т. 1), 2), 3), 7), 8) и 9) овог 
закона може остварити лице под условом да има пребива-
лиште у Републици, односно странац са сталним или при-
временим боравком, а права из члана 10. став 1. т. 4), 5) и 6) 
овог закона остварују се према сједишту корисника права 
на рефундацију.”.

Члан 12.
Члан 38. мијења се и гласи:
“(1) О захтјеву за остваривање права из члана 10. став 1. 

т. 1), 2), 3), 7), 8) и 9) овог закона у првом степену рјешењем 
одлучује организациона јединица Фонда на чијем подручју 
подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу 
за боравак странаца.

(2) О захтјеву за остваривање права из члана 10. став 1. 
т. 4), 5) и 6) овог закона одлучује организациона јединица 
Фонда према сједишту корисника права на рефундацију.”.

Члан 13.
У члану 39. ријеч: “Центар” замјењује се ријечима: 

“организациона јединица Фонда”, а ријечи: “надлежном 
центру” замјењују се ријечима: “надлежној организационој 
јединици Фонда”.

Члан 14.
У члану 40. у ставу 1. ријеч: “Центру” замјењује се рије-

чима: “организационој јединици Фонда”.

Члан 15.
У члану 42. у ставу 1. ријеч: “Центра” замјењује се рије-

чима: “организационе јединице Фонда”.

Члан 16.
Члан 43. мијења се и гласи:
“(1) Организациона јединица Фонда која рјешава о пра-

ву на додатак на дјецу и праву на накнаду родитељу-ње-
говатељу или његоватељу преиспитује услове за наставак 
коришћења права.

(2) У поступку преиспитивања услова за остваривање 
права на додатак на дјецу и права на накнаду родитељу-
његоватељу или његоватељу, призната права се продужа-
вају за 12 мјесеци, а ново рјешење се доноси само уколико 
су настале промјене које имају утицај на даље коришћење 
права.”.

Члан 17.
У члану 50. у ставу 4. ријечи: “Центра и” бришу се.

Члан 18.
У члану 53. став 2. брише се.
У ставу 3. послије ријечи: “трошкове” додају се ријечи: 

“првостепеног и”.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 19.
Послије члана 58. додаје се нови члан 58а, који гласи:

“Члан 58а.
(1) Право на рефундацију накнаде плате за вријеме ко-

ришћења породиљског одсуства у 2019. години признаће се 
по одредбама закона који је важио до ступања на снагу овог 
закона.

(2) Право на рефундацију накнаде плате за вријеме 
рада са половином пуног радног времена ради појачане 
његе дјетета до три године живота и право на рефундацију 
накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног 
времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама 
у развоју у 2019. години признаће се по одредбама закона 
који је важио до ступања на снагу овог закона.

(3) Рјешења о оствареним правима на рефундацију нак-
наде плате за вријеме коришћења дијела породиљског од-
суства у 2020. години и рјешења о оствареним правима на 
рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином 
пуног радног времена у 2020. години донесена прије сту-
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пања на снагу овог закона ускладиће се са одредбама овог 
закона.”.

Члан 20.
Послије члана 59. додаје се нови члан 59а, који гласи:

“Члан 59а.
(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана сту-

пања на снагу овог закона донијети Правилник о поступку 
утврђивања потребе за посебном његом дјетета са сметња-
ма у развоју коју пружа родитељ-његоватељ или његоватељ 
(члан 36г. став 2).

(2) Фонд ће ускладити своју организацију и опште акте 
са одредбама овог закона у року од годину дана од дана 
његовог ступања на снагу.

(3) До усклађивања организације Фонда послове из чла-
на 38. овог закона обављаће надлежни центри за социјални 
рад, односно надлежне службе за социјалну заштиту једи-
ница локалне самоуправе.”.

Члан 21.
Овај закон се објављује у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Број: 02/1-021-1241/19 Предсједник
6. децембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2085
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 49. сједници, одржа-
ној 5.12.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 
ИНТЕГРИСАНОГ И ОДРЖИВОГ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2019/2020. ГОДИНИ

I
Овом одлуком уређују се начин и поступак, финанси-

рање и области финансирања пројеката интегрисаног и 
одрживог локалног развоја у Републици Српској у оквиру 
Финансијског механизма за финансирање пројеката ин-
тегрисаног и одрживог локалног развоја у 2019/2020. годи-
ни (у даљем тексту: Финансијски механизам).

II
1) Средства за директну подршку реализацији прио-

ритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне 
самоуправе обезбјеђују се у оквиру успостављеног Финан-
сијског механизма и износе 655.000 KM.

2) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) 
обезбјеђује из буџета Републике Српске 400.000 KM.

3) Влада Швајцарске, у сарадњи са Развојним програ-
мом Уједињених нација (у даљем тексту: UNDP), обезбје-
ђује 255.000 KM за подршку пројектима јединица локалне 
самоуправе у оквиру Финансијског механизма.

4) Неутрошена средства из претходног циклуса Финан-
сијског механизма биће искоришћена за подршку пројекти-
ма интегрисаног и одрживог локалног развоја.

5) Влада учествује у подмирењу оперативних трошкова 
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (у даљем 
тексту: Банка) насталих у вези са управљањем успоставље-
ног Финансијског механизма.

III
Средства за директну подршку финансирања пројека-

та интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици 
Српској у оквиру успостављеног Финансијског механизма 
из тачке II ове одлуке бесповратна су.

IV
Додјела средстава у оквиру успостављеног Финан-

сијског механизма врши се на основу јавног позива који 
расписује Банка.

V
1) Стратешко управљање, вођење и усмјеравање, кон-

тролу и надзор над радом Финансијског механизма врши 
Пројектни одбор, који чине по један представник Мини-
старства финансија, Министарства управе и локалне само-
управе, Банке, Амбасаде Швајцарске у Босни и Херцегови-
ни и UNDP, а потврђује је Влада.

2) Функцију Јединице за имплементацију Финансијског 
механизма обавља Банка.

VI
1) Корисници средстава из тачке II ове одлуке могу бити 

јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или јавне 
установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

2) Корисници средстава из подтачке 1) ове тачке могу 
подносити пријаве за суфинансирање пројеката у партнер-
ству са другим јединицама локалне самоуправе, органима 
републичке управе, предузетницима, привредним дру-
штвима, јавним установама, установама, локалним развој-
ним агенцијама и удружењима грађана и фондацијама, уз 
услов да је јединица локалне самоуправе, јавно предузеће 
или јавна установа чији је оснивач јединица локалне само-
управе водећи корисник.

VII
1) Пројекти јединица локалне самоуправе, односно 

јавних предузећа или јавних установа чији је оснивач је-
диница локалне самоуправе који се могу финансирати из 
средстава Финансијског механизма морају се односити, у 
складу са важећим стратешким документима Републике 
Српске, доприносећи достизању глобалних циљева одржи-
вог развоја, на једну од сљедећих области:

- побољшање доступности и квалитета јавних услуга у 
јединицама локалне самоуправе, у складу са Стратегијом ра-
звоја локалне самоуправе у Републици Српској 2017-2021. го-
дине, стратешки циљ 3 “Обезбиједити доступност и квалитет 
јавних услуга свим грађанима” (Приоритетна област 1);

- повећање обима, продуктивности и степена тржи-
шности и финализације пољопривредне производње, у 
складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних 
подручја Републике Српске 2016-2020. године, стратешки 
циљ 1 “Повећање обима и продуктивности пољопривредне 
производње и обезбеђење стабилности дохотка пољопри-
вредних произвођача”, специфични циљ 1.2 “Повећање 
продуктивности пољопривредне производње”, мјера 1.2.1 
“Подршка трансферу информација и знања у пољопривре-
ди у функцији унапређења техничко-технолошког нивоа и 
пословних резултата”, те стратешки циљ 3 “Повећање сте-
пена тржишности и финализације пољопривредних про-
извода”, специфични циљ 3.2 “Подршка јачању тржишних 
ланаца и тржишне инфраструктуре”, мјера 3.2.5 “Подршка 
ревитализацији сточних и зелених пијаца” и специфични 
циљ 3.4 “Нове инвестиције у изградњи прерађивачких ка-
пацитета у руралном подручју”, мјера 3.4.1 “Инвестиције 
у мале прерађивачке капацитете” (Приоритетна област 2).

2) Предвиђено трајање пројектних активности не може 
бити дуже од 8 (осам) мјесеци укупно.

3) Финансирање по дефинисаним приоритетима врши-
ће се у омјеру 50% за пројекте из Приоритетне области 1 и 
50% за пројекте из Приоритетне области 2.

4) У случају да у једној од приоритетних области не 
буде довољан број пријава које испуњавају услове за фи-
нансирање из средстава Финансијског механизма, Пројект-
ни одбор може да донесе одлуку о реалокацији расположи-
вих средстава са једне на другу приоритетну област.

VIII
1) Финaнсиjски дoпринoс Финaнсиjскoг мeхaнизмa пo 

пojeдинaчнo поднесеном прojeкту нe мoжe бити мањи oд 
50.000 КM нити већи oд 100.000 КM.


